
Kötelező cégkapu-regisztráció  
Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, a Cégkapu egy olyan központi szolgáltatás, amely’ a Személyes 

Ügyfélkapu “ikertestvére”, és azt a célt szolgálja, hogy a gazdálkodó szervezetek és a hivatalos 

szervek az egymás közötti levelezésüket papíralap helyett ezen az elektronikus felületen tegyék 

meg. 

A Cégkapu használata 2018. január 01-től kötelező, 2017. augusztus 31-ig a Cégkapu 

regisztráció elvégzése kötelező. (2017. december 31-ig a regisztráció büntetés nélkül végezhető el, 

de nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni…) 

Mit jelent ez?  

2017. augusztus 31-éig be kell jelenteniük a Rendelkezési Nyilvántartásba az elektronikus 

kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek 

2017. január 1-jén már működtek. A gazdálkodó szervezetek egyébként a nyilvántartásba vételüket, 

vagy ha arra nem kötelezettek, akkor a létrejövetelüket követő 8 napon belül kötelesek a bejelentést 

megtenni.  

Mit kell bejelenteni? 
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (2015. 

évi. CCXXII. tv.) szerint az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőség bejelentése 

a kötelező. 

 

A hivatalos elérhetőséget pedig a jogszabály biztonságos kézbesítési szolgáltatási címként határozza 

meg, ami nem az e-mail címet, hanem a cég kézbesítési szolgáltatást nyújtónál lévő tárhelyét 

jelenti. A cégjegyzékben bejegyzett e-mail cím nem elegendő, az nem helyettesíti a bejelentési 

kötelezettséget. 

 

A törvényben előírt biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet a gazdálkodó szervezetek számára a 

cégkapu biztosítja, ami tulajdonképpen egy elektronikus tárhely.  

 

A gazdálkodó szervezet a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségét tehát a cégkapu-

regisztrációval tudja teljesíteni. 

 

Kik a kötelezettek? 

A kötelezettek a gazdálkodó szervezetek. A 2015. évi CCXXII. törvény értelmező rendelkezése 

szerint „gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi 

székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában 

gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel 

nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.” 

 

A polgári perrendtartásról szóló törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, 

az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 

társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 

erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi 

személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a 

szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az 

egyéni cég, civil szervezetek (egyesület, alapítvány). 

 

A Budapesti Ügyvédi Kamara tájékoztatása szerint a cégkapu a perkaput is leváltja. A perkapu 

szolgáltatás megszűnik. 2018. január 1-jétől  az ügyvédeknek is a cégkaput kell majd használni.  

http://adozona.hu/jogtar/1333_1952_III_torveny_polgari_perrendtartasrol/217680


Mire jó a cégkapu? 
 

A cégkapu egy olyan biztonságos, hiteles tárhely, amely lehetővé teszi, hogy a hivatalos levelezés a 

postai szolgáltatások helyett elektronikus úton történjen. Ennek során biztosítja a kézbesítés 

igazolhatóságát, vélelmezhetőségét. 

 

A szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a cégkapun keresztül vehetik fel 

egymással a kapcsolatot, küldhetnek és fogadhatnak egymás között hivatalos leveleket, 

küldeményeket.  

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 

alkalmazásában elektronikus ügyintézést biztosító szervek többek között: 

a) az államigazgatási szervek, 

b) a helyi önkormányzat, 

c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított 

egyéb jogalanyok, 

d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, 

e) az alapvető jogok biztosa, 

f) az ügyészség, 

g) a közjegyzők, 

h) a bírósági végrehajtók, 

i) a hegyközségek kivételével a köztestületek, 

j) a közüzemi szolgáltatók. 

 

Tehát várhatóan a fenti szervekkel történő hivatalos levelezés történik majd a cégkapun. 

 

Fontos megemlíteni azt is, hogy egy szervezet csak egy cégkapuval rendelkezhet. 

 

A cégkapu használatával a szervezet minden érdekeltje egy helyen férhet hozzá a szervezet 

hivatalos levelezéséhez, úgy, hogy a szervezetnek közben lehetősége lesz a tárhelyre érkező 

küldemények elérhetőségét jogosultsághoz kötni. Így adott küldemények csak adott személyek 

számára válnak elérhetővé. 

 

Kinek kell elvégezni a cégkapu regisztrációt?

Nem kérdéses, hogy kinek a feladata a cégkapu-s regisztráció elvégzése, hiszen az arról szóló 

(451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet – továbbiakban Korm. rendelet – egyértelműen fogalmaz e 

területen: 
„89. § (2) Gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet 

képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti.” 
 

 

Hogyan kell regisztrálni? 

 

A szervezetek a cegkapu.gov.hu oldalon tudnak a cégkapu szolgáltatásra regisztrálni. A regisztrációs 

felületen a megfelelő választással vagy az online regisztrációs, vagy az űrlapkitöltő felületre navigál 

az oldal. 

 

A regisztráció tehát vagy online vagy űrlapos módon történik. 

 

Az online regisztrációt csak a cégnyilvántartásban szereplő cégek alkalmazhatják. Ekkor a 

cégképviselő saját nevében végzi a regisztrációt a saját ügyfélkapus jelszava felhasználásával. 



Ezért fontos, hogy a cégvezetők rendelkezzenek ügyfélkapuval! Ha még Ön nem rendelkezik 

ilyennel, akkor ennek intézésével kell a cégkapu regisztrációt kezdeni. 

 

Az alábbi esetekben az űrlapkitöltő alkalmazást kell használni: 

 a szervezet nem szerepel a cégjegyzékben,  

 a szervezet szerepel a cégjegyzékben, de a regisztráló cégképviselő együttes képviselettel 

rendelkezik, és a regisztráció elvégzésekor ő végzi el a regisztrációt a cégképviselő társa 

helyett is,  

 sikertelen kimenetelű online regisztráció esetén. 

A regisztrációs oldalon részletes útmutató található a regisztrációs folyamat elvégzéséhez. 

 

Nagyon fontos, hogy a törvényben szabályozott kötelezettség a cégkapu által biztosított tárhelycím 

bejelentése a Rendelkezési Nyilvántartásba. Akár online, akár az űrlapkitöltő használatával történik 

a cégkapu-regisztráció, a program felajánlja a cégkapu cím bejelentését is. Alapértelmezett 

állapotban az „Engedélyezem a leendő cégkapu cím RNY (Rendelkezési Nyilvántartás) rendszerbe 

történő bejelentését” jelölőnégyzet ki van pipálva.  

 

Ezt a jelölőnégyzetet kipipálva kell hagyni, hacsak nem kívánja valaki maga intézni a bejelentést. 

Aki a pipát kiveszi, annak a cégkapu címet be kell jelentenie a szervezet közhiteles 

nyilvántartásába, vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba. A Rendelkezési Nyilvántartásba a 

tájékoztató szerint a cégkapu cím 2017 novemberétől jelenthető be. 

 

A határidő 
 

2017. augusztus 31-éig köteles bejelenteni a 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó 

szervezet az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló elérhetőségét, azaz a hivatalos elérhetőségét. Ennek előfeltétele a cégkapu szolgáltatásra 

történő regisztráció. 

 

2017. december 31-éig hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíthető a regisztrációs 

kötelezettség. Ez egy átmeneti felkészülési időszak, amit a 2017. augusztus 31-ei határidőn túl a 

törvény biztosít. 

 

2017. december 1-jén indul a regisztrációval igényelt tárhelyszolgáltatás. 

 

2018. január 1-jétől kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus 

kapcsolattartás, a hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés és az azon történő fogadás. 

 

2018 január 1-jétől azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek nem regisztráltak, a jogszabályban 

előírt hivatalos elérhetőséggel nem rendelkeznek szankciókra számíthatnak. 

 

Mi történik a regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén? 

 

Ha a gazdálkodó szervezet a jogszabályban biztosított, rendelkezésére álló idő alatt nem teljesíti a 

cégkapu-regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettségét és így hivatalos elérhetőséggel nem 

rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az esetleges eljárását elektronikus 

kapcsolattartás nélkül is le fogja folytathatni és egyúttal a kötelezettségének elmulasztása miatt 

kezdeményezni fogja a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi 

felügyeleti eljárást vagy hatósági ellenőrzést.

 



A regisztráció a „cégkapu.gov.hu” oldalon történik. 

Cégkapu-regisztráció folyamata:

1. Cégképviselő (ügyvezető, elnök stb.) 

 bejelentkezik az alkalmazásba, 

 kiválasztja a regisztrálandó cég cégformáját, 

 megadja a szükséges adatokat  

2. A regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és 

ellenőrzéseket hajt végre. 

3. Eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és 

elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad. 

 

Jogszabályi háttér: Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 89-91. §-a.

 

 

Gyakorlati iránymutató a cégkapu regisztráció elvégzéséhez: 

 

A Cégkapu regisztráció alapesetben nem túl bonyolult, de a csapata úgy vélte, hogy egy Cégkapu 

regisztrációs útmutatóval megkönnyíthetjük az Ügyfeleink, és más gazdálkodó szervezetek életét. 

Javasoljuk, hogy nyomtassák ki ezt az útmutatót, és a siker érdekében gondosan kövessék a 

képekkel illusztrált lépéseket: 

AZ ELŐKÉSZÜLETEK 

1. Hozzunk létre (vagy kérjük meg az informatikust, vagy a szomszéd Pistikét) egy e-mail 

címet, amely kizárólag a Cégkapura érkező, onnan küldendő email-ek kezelésére fog 

szolgálni. 

2. Javasoljuk, hogy az új email cím a cegkapu@cegneve.hu, vagy cegkapu.cegnev@gmail.com 

legyen. Javasoljuk mindenkinek, hogy csak biztonságos szolgáltatónál 

regisztráljon/készítsen Cégkapu-emailt, felejtősek a freemail.hu, citromail.hu, hotmail.com, 

office.com, yahoo.com, és hasonló ingyenes szolgáltatók! 

3. Győződjünk meg a létrehozott cégkapus email működőképességéről, (tesztlevelekkel). 

Érdemes lehet később a kisebb cégeknél átirányítani az erre a címre érkező küldeményeket a 

mindennap – csak az általunk használt – email címre. Az email címhez tartozó jelszót úgy 

óvja mindenki, mint egyszerű lány a szüzességét!!! 

4. Kerítsük elé, és tegyük magunk elé az alábbi adatokat:  

ügyfélkapus felhasználói név 

ügyfélkapus jelszó 

képviselt szervezet adószáma 

cégkapu email címe (az új, cegkapu@cegnev.hu email cím) 

CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ MENETE 

1. Kattintsunk az itt megadott hivatkozásra a Cégkapu regisztráció [2] megkezdése érdekében, 

vagy írjuk be a kedvenc böngészőnk (Firefox, Google Chrome, Internet Edge, Safari, Opera, 

stb.) címsorába a https://cegkapu.gov.hu címet, majd nyomjuk le az “Enter” gombot. Ha 

nem rontottuk el, akkor a Cégkapu regisztráció nyitó oldala fogad bennünket. A Cégkapu 

regisztrációhoz kattintsunk a jobb felső, “BEJELENTKEZÉS” feliratra. 

2. A rendszer átirányít bennünket a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületre, ahol 

kiválaszthatjuk, hogy a regisztráció során melyik módszerrel azonosíthatjuk magunkat. 

Mivel Ügyfélkapus hozzáféréssel – feltehetően – már rendelkezünk, célszerű az Ügyfélkapu 

azonosítási módot választani. 

Ha a megadott három lehetőség egyikével sem rendelkezik a cégképviseletre jogosult, akkor 

https://cegkapu.gov.hu/


nincs más hátra; irány a legközelebbi Kormányablak, ahol egy kb. 15 perces procedúrával 

hozzá lehet jutni a megfelelő azonosítási adathoz (Ügyfélkapu regisztráció), majd lehet 

folytatni a Cégkapu regisztrációt. 

3. A következő lépésben a rendszer visszairányít a Cégkapu regisztrációs felületére, ahol 

először el kell fogadni az Általános szerződési feltételeket egy kattintással, majd a 

“Cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezet” feliratra kell kattintani. (Most egyéb, 

különleges esetekre, mint pl. több képviselő, vagy civil szervezet, stb. nem térünk ki külön, 

de a jelen útmutató leírásának analógiájára azok a műveletek is könnyedén elvégezhetőek.) 

4. Az előjövő, új képernyőn már nagyon oda kell figyelni, hiszen itt történik meg a tényleges 

regisztráció:  

itt kell bejelölni, hogy a cégképviseletre jogosultak vagyunk, 

itt adjuk meg a hozzájárulást, hogy a cégképviselet jogosultságának ellenőrzésére, 

itt kell megadni a képviselt cég adószámát, 

itt kell megadni (kétszer beírni) az előkészületek során létrehozott cégkapus email címet, 

majd, ha mindent rendben találtunk, 

itt kell elvégezni a tényleges regisztrációt. 

5. A regisztrációs eljárás következő lépéseként a rendszer a cégkapumegbízott személy adatait 

mutatja (alapesetben, ez saját magunkkal egyezik meg, nagyobb cégek esetében célszerű egy 

előre meghatározott szabályzat szerinti adatokat megadni.) 

A cégkapumegbízott nem más, mint ennek a speciális tárhelynek az adminisztratív kezelője, 

a működtetés felelőse. 

Ugyanezen a felületen még egyszer ellenőrizhető, hogy egészen biztosan jó cégkapu email 

címet adtunk meg, továbbá itt történik meg a cégkapu email címének a Rendelkezési 

Nyilvántartás (RNY) rendszerbe történő bejegyzésének jóváhagyása is. 

6. A rendszer a továbbiakban közli, hogy a sikeres regisztráció megtörtént, és megadja a 

rendszer-azonosító számot. 

Igaz, hogy pár másodpercen belül a sikeres regisztrációról megérkezik a cégkapus email 

címre az értesítés, de nem árt, ha a kilépés előtt a “Visszaigazolás letöltése” feliratra 

kattintva eltároljuk magunknak ezt a visszaigazolást, és jól eltesszük a cég fontos iratai közé. 

7. Bár egy kicsit csalafintán helyezték el a “Kijelentkezés” lehetőségét, de a képre pillantva, 

követve a képen látható utasításokat, máris elhagyhatjuk a fedélzetet – a regisztrációs 

folyamat végére értünk. 

Szívből remélem, hogy ez a kis Cégkapu regisztráció útmutató segédlet segít ebben az 

egyszerűnek tűnő, de valójában nagyon felelősségteljes regisztrációs folyamatban! 

Ha valahol elakadt, vagy a rendszer hibát jelez, lépjen ki, majd 5-10 perc múlva ismételje meg a 

műveleteket. 


