HÍRLEVÉL
KÖTELEZŐ A CÉGEK SZÁMÁRA A „CÉGKAPU” SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

2017. január 1. napjától a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény („Ctv.”) a cégjegyzék kötelező tartalmáról szóló 24. § (1) bekezdése kiegészült
az n) ponttal, miszerint a cégjegyzék kötelező tartalmát képezi a cégnek az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény („E-ügyintézési tv.”)
szerinti hivatalos elérhetősége.
A hivatalos elérhetőség cégjegyzéki nyilvántartása 2018. január 1-jétől kötelező, ezt megelőzően a cég
kérheti az adat nyilvántartásba vételét.
HIVATALOS ELÉRHETŐSÉG/ CÉGKAPU:
A hivatalos elérhetőség olyan biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím vagy a Kormány által
rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség (jelenleg nincs hatályban olyan
Kormányrendelet, amely egyéb típusú elektronikus elérhetőséget határoz meg), amely a hatóságokkal,
egyéb elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való kapcsolattartást szolgálja és egy, a Kormány
által rendeletben kijelölt szolgáltató által biztosított tárhelyen keresztül működik („cégkapu”).
A cégkapu biztosítja a hatóságok által a gazdálkodó szervezetnek címzett küldemények átvételének
igazolását. Az E-ügyintézési törvény 14. § (4) bekezdése alapján, a cégkapu címre küldött kérelmekhez
a postai kézbesítéshez hasonló joghatások fűződnek. Az E-ügyintézési törvény hivatkozott
rendelkezése szerint ugyanis a cégkapu címre küldött küldemény kézbesítettnek minősül, ha a cégkapu
szolgáltató az átvételt, az átvétel megtagadását vagy azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett
kétszeri értesítés ellenére nem vette át - mely esetben a küldemény a második értesítés igazolásban
feltüntetett időponttól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősül - (kvázi tértivevény).
Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm.
rendelet 4. § m) pontja alapján kijelölt szolgáltató a NISZ Zrt., amely 300 MB méretig díjmenetesen
biztosítja az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyet.
CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ ÉS CÉGKAPU CÍM BEJELENTÉSE:
A gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult
személy kezdeményezheti a cégkapu szolgáltatónál (jelenleg a NISZ Zrt.)
A továbbiakban cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél a cégkapu kezelésére
felhatalmazott természetes személy („cégkapu-megbízott”) és az általa regisztrált, a gazdálkodó
szervezet nevében a cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult további
felhasználók („a gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek”) jogosultak.
A cégkapu címet az E-ügyintézési tv. alapján a gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételét - ha a
gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem
kötelező, létrejöttét – követő 8 napon belül köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének
nyilvántartásába („rendelkezési nyilvántartás”). Ennek a kötelezettségnek a cégek a cégkapu cím
cégjegyzékbe történő bejelentésével is eleget tehetnek.
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a
gazdálkodó szervezet eltérő rendelkezése hiányában a cégkapu szolgáltató a gazdálkodó szervezet
nevében a cégkapu címet a rendelkezési nyilvántartásba bejelenti, így a cégeknek gyakorlatilag csak a
cégjegyzékbe történő bejegyzésről kell gondoskodniuk.

A bejelentéssel kapcsolatosan a következő határidőkre érdemes figyelni:
1. 2017. január 1-jét követően létrejött cégek esetében a cégkapu címet a cégjegyzékbe történő
bejegyzéstől számított 8 napon belül be kell jelenteni a rendelkezési nyilvántartásba.
2. 2017. január 1-jét megelőzően már létező cégek esetében a cégkapu cím rendelkezési
nyilvántartásba történő bejelentésének határideje 2017. augusztus 30.
3. A cégkapu cím cégjegyzékbe történő felvételét 2018. január 1-jétől kötelező kezdeményezni.
Ha a fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, Ügyvédi Irodánk készséggel áll
rendelkezésére.
Budapest, 2017. március 3.
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