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Cégkapu – új regisztrációs kötelezettség
A 2017. január 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozások értelmében a cégek 2017.
december 31-ig kötelesek létrehozni cégkapu elérhetőségüket, mivel a közigazgatási
szervekkel, hatóságokkal és bíróságokkal való papír alapú postai levelezés fokozatosan
megszűnik, és felváltja az elektronikus kapcsolattartás.
Mi a cégkapu?
A cégkapu egy olyan, a cégek számára biztosított tárhely, amely a kézbesítési szolgáltatásokhoz
kötődik, és biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősül. A cégek ezt a tárhelyet, azaz céges
ügyfélkapu elérhetőségüket (röviden: „cégkaput”) kötelesek létrehozni.
A jogszabály 2018. január 1. napjától kötelezővé teszi erről a hivatalos elérhetőségről történő
dokumentumküldést és az azon történő fogadást a cégek számára. Az egyéni vállalkozóknak és a
külföldi vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseleteinek nem kell regisztrálni, ezzel
szemben a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek rendelkeznie kell
cégkapuval.
A határidő a cégkapu regisztrációra eredetileg 2017. augusztus 30. napja volt. A határidő azonban
meghosszabbításra került, így a jelenlegi szabályozás értelmében 2017. december 31. napjáig
szükséges a cégkapu létrehozatala.
Mire szolgál a cégkapu?
A cégkapu bevezetése a cégek és az egyes közigazgatási szervek, hatóságok vagy bíróságok közötti
elektronikus kapcsolattartást hivatott szolgálni.
A cégkapu elérhetőség nem azonos a cégjegyzékbe szintén bejegyzendő elektronikus kézbesítési
címmel. A cégkapu esetében ugyanis a küldemény átvételének igazolható megtagadása napján, vagy
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a küldemény a második kézbesítési értesítése időpontját követő ötödik munkanapon beáll a
kézbesítési vélelem.
Hogyan lehet regisztrálni?
A cégkapu tárhely szolgáltatása 2017. december 1-én indult. A cégek regisztrációját a cégkapu online
felületén lehet kezdeményezni. Ezen a felületen kell bejelentkezni, és ezt követően történik a
regisztrációt végző személy azonosítása.
A regisztrációt alapvetően a cég képviselőjének kell elvégeznie a személyes ügyfélkapuján keresztül.
A rendszer automatikusan ellenőrzi a cég képviseletében eljárók képviseleti jogosultságát. Együttes
képviselet esetén felfüggesztett státuszba kerül a regisztráció mindaddig, amíg a másik képviselő
jóváhagyó jelleggel ugyanúgy elvégzi a saját regisztrációját. De lehetőség van arra is, hogy
meghatalmazással csak az egyik együttesen eljáró képviselő regisztráljon (ebben az esetben a
képviselet igazolása érdekében dokumentumok csatolása kötelező, mint például hatályos létesítő
okirat, cégkivonat, aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, meghatalmazás).
Kiemelendő ugyanakkor az is, hogy az előzőekben említetteken túl bármely, ügyfélkapuval rendelkező
természetes személy is meghatalmazható a cégkapu regisztrációra.
A regisztráció során meg kell jelölni egy természetes személyt úgynevezett cégkapu-megbízottnak,
aki a regisztrációt követően kezeli a tárhely felületét, és folyamatosan figyeli a beérkező
dokumentumokat. A cégkapu-megbízott jogosult további cégkapu-ügyintézőket is megadni. 2017.
december 28-tól tudja a cégkapu-megbízott a regisztráció során bejelentett adatokat és a
beállításokat módosítani.
A cégek csak egy cégkapuval rendelkezhetnek, és minden cégkapuhoz egy fő cégkapu-megbízott
rendelhető. Mivel a cégkapu tárhelyet folyamatosan figyelni kell (különösen a kézbesítési vélelem
miatt), így az azt kezelő személyeket érdemes olyan körből választani, akik pl. huzamosabb ideig
állnak a céggel kapcsolatban és rendszeresen tudják ellenőrizni a tárhelyet.
Hogyan regisztrálhatnak külföldi képviselők?
Ha nincs magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel rendelkező képviselője a cégnek, úgy a
külföldi képviselőknek szükséges intézkedni. A cégkapu regisztrációhoz a külföldi képviselőnek is
rendelkeznie kell ügyfélkapu hozzáféréssel. A cégkapu regisztrációhoz elengedhetetlen, hogy a
külföldi képviselő az azonosítása céljából már szerepeljen az elektronikus ügyintézést igénybe vevő
külföldiek személyi nyilvántartásában. Jogszabály alapján ugyan bármely konzulátuson meg lehet
nyitni az ügyfélkaput, azonban a konzulátusokon – a jelenleg közzétett információk szerint – a
technikai feltételek még nem adottak ehhez. A sikeres regisztrációt követően érdemes magyarul is
beszélő személyt megjelölni cégkapu-megbízottnak, vagy további ilyen cégkapu-ügyintézőket is
regisztrálni.
Természetesen lehetőség van azonban arra is, hogy a külföldi képviselő meghatalmazást adjon egy
ügyfélkapuval már rendelkező személynek a cégkapu létrehozatalára.
Milyen további feladatok vannak a cégkapu kapcsán, és mi a mulasztások következménye?
A cégbíróságtól kapott információk szerint a cégkapu elérhetőség a regisztrációt követően
automatikusan bejegyzésre kerül a cég cégjegyzékébe, így a cégkapu létesítése - az eddig
rendelkezésre álló információk szerint - külön cégeljárást nem fog igényelni.
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Ha a cégek 2018. január 1-től kezdődően valamely oknál fogva nem rendelkeznek cégkapu
elérhetőséggel, úgy ezen cégekkel szemben törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági
ellenőrzés indítható.
Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne a cégkapuval kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon
bizalommal a CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda szakértőihez, akik készséggel állnak
rendelkezésre.
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