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Szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások 
(SZEÜSZ-ök)
9.  r é S Z :  C é g K a p u

Tarpai Zoltán
e-közigazgatási szakértő

a vállalkozások oldalán realizálható adminisztratív terhek csökkentésének egyik 
eszköze a hivatali ügyintézések elektronikus úton történő igénybevétele. 
a vállalkozások oldaláról így kifejezetten nagy elvárások fogalmazódnak meg 
a közigazgatással szemben az elektronikus ügyintézést illetően is. 
Elvárásuk, hogy minél több ügyet tudjanak elektronikusan intézni, kevesebb 
adminisztrációval, kevesebb erőforrás-ráfordítással. régóta megoldatlan 
kérdéskör azonban ezen ügyfélkör elektronikus ügyintézésben való részvételének 
feltételeként nevesíthető azonosítás és elektronikus tárhely rendelkezésre 
állása, amely a jelenlegi tervek és irányok mentén végre megnyugtató módon 
rendezésre kerülhet. Lássuk hogyan.

Az elektronikus kapcsolattartás vonat-
kozásában az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 
19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
89–91. §-a alapján a gazdálkodó szerve-
zetek számára 2018. január 1-jétől kötele-
ző a Cégkapu használata, vagyis a hiva-
talos elérhetőségről történő dokumentum-
küldés és az azon történő fogadás.

Fontos viszont, hogy a Vhr. a Cégkapu 
használatát illetően kivételeket is megfo-
galmaz, ennek értelmében:

• egyéni ügyvéd és szabadalmi ügy-
véd cégkapu használata opcionális;

• az egyéni vállalkozók továbbra is az 
ügyfélkapu szolgáltatással jogosul-
tak az elektronikus kapcsolattartás-
ra, tehát ez azt is jelenti, hogy egyéni 
vállalkozók nem jogosultak Cégkaput 
regisztrálni.

A továbbiakban a gazdálkodó szerve-
zet vonatkozásában a Cégkapura jogosult 
szervezeteket kell érteni.

A Cégkapu a Vhr. szerinti kézbesítési 
szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kéz-
besítési szolgáltatási címnek minősülő, a 
kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szer-
vezetek számára biztosított tárhely.

A Cégkapu létrehozásának célja, hogy 
megkönnyítse a szervezetek és az elekt-
ronikus ügyintézést biztosító szervek kö-
zötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden 
kézbesítésre szánt küldemény a gazdál-
kodó szervezet által igényelt, biztonsá-
gos, hiteles tárhelyre érkezik. A Cégkapu 
továbbá lehetővé teszi, hogy a szervezet 
minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá 

a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen 
belül azonban a szervezetnek lehetősé-
ge van, hogy az egy „postaládába” érkező 
küldeményeket jogosultsághoz kösse, és 
adott küldemény kizárólag a megfelelő jo-
gosultsággal rendelkező munkatársak ál-
tal váljon elérhetővé.

Elsődleges célja olyan biztonságos 
kézbesítési cím rögzítése, amelyen a ha-
tóságokkal a kapcsolattartás vagy egyéb 
elektronikus ügyintézés biztosított, mivel 
a cégkapu-címre érkezett e-mail külde-
ményekről vélelmezett, hogy azt hivata-
losan kézbesítették és megkezdődnek a 
határidők.

A szolgáltatás főbb jellemzői az alábbiak:

• a cégkapu igénybevétele regisztráci-
óhoz kötött;

• a gazdálkodó szervezetek csak egy 
Cégkapuval rendelkezhetnek;

• gazdálkodó szervezet nevében a 
cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó 
szervezet képviseletére jogosult ter-
mészetes személy (pl.: a szervezet 
képviselője vagy meghatalmazottja) 
kezdeményezheti;

• minden Cégkapuhoz egy fő cégka-
pu megbízott tartozhat, aki a cégka-
pu kvázi adminisztrátoraként jár el a 
továbbiakban;

• a cégkapu megbízottat és a Cég-
kapuhoz hozzáférési jogosultság-
gal rendelkező egyéb személyeket 
(Cégkapu-ügyintézők) a cégkapu-
nyilvántartás tartalmazza; 

• a Cégkapu-ügyintézők regisztráci-
óját a cégkapu megbízott végzi. Ez 
azt is jelenti, hogy az adott szer-
vezethez képviseleti joggal ren-
delkezők nem tudnak automatiku-
san hozzáférni a Cégkapuhoz, csak 
cégkapu megbízottként, vagy ha a 
Cégkapu megbízott felveszi őket az 
adott Cégkapuhoz cégkapu-ügyinté-
zőként;

A Cégkapu használatának előfeltétele 
a nem természetes személyek azonosítá-
sa, amely a releváns közhiteles nyilvántar-
tások (pl.: Cégnyilvántartás, ügyészség, 
bíróság, kamarai nyilvántartások) alapján 
történik.

A nem természetes személyek azonosí-
tásának lényege, hogy az elektronikusan 
azonosítható (Ügyfélkapu, Elektronikus 
Személyazonosító Igazolvány, Részleges 
Telefonkódos Azonosítás) természetes 
személyeket az azonosítást követően hi-
teles forrásokra támaszkodva össze tud-
ja rendelni az általuk képviselt gazdálkodó 
szervezetekkel.
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Amennyiben olyan cégről van szó, 
amely cégnyilvántartásban nem szerepel 
(ún. egyéb gazdálkodó szervezet) vagy 
nem maga a cégképviselő végzi a regiszt-
rációt – hanem például egy meghatalma-
zott –, illetve együttes cégképviselet ese-
tén a regisztráció esetében szintén online 
indítható a regisztráció, de ez esetben 
egy online űrlap, az iFORM űrlapkitöltő 
alkalmazás segítségével történik meg a 
folyamat, az űrlap kitöltésével pedig gya-
korlatilag a regisztrációs kérelem kerül 
benyújtásra.

A Cégkapu szolgáltatásból küldött/foga-
dott üzeneteket a Vhr.-ben meghatározott 
Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatásra 
vonatkozó szabályok alapján kézbesíti a 
szolgáltató.

Fontos eleme a Cégkapunak a sze-
mélyre szabott ügyintézési felület, ezen 
keresztül a regisztrált cégek regisztrált 

ügyintézői követhetik majd nyomon a hiva-
talos eljárásokat. 

A megoldás lényege továbbá egy köz-
ponti tárhely, oda érkezik majd be minden 
olyan dokumentum, amely a céges ügyin-
tézések kapcsán a hivatalok és a cégek 
közötti kommunikációban létrejön. 

A Cégkapu regisztráció során a cégka-
pu-szolgáltató – ha a gazdálkodó szerve-
zet ezzel ellentétesen nem rendelkezik – a 
gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu 
címet a rendelkezési nyilvántartásba, mint 
a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhe-
tőségét, automatikusan bejelenti.

A rendelkezési nyilvántartás a gazdál-
kodó szervezetek tekintetében hitelesen 
tartalmazza a hivatalos elérhetőségi ada-
tokat, amelyet az elektronikus kapcsolat-
tartás során az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerveknek figyelembe kell ven-
niük, továbbá a gazdálkodó szerveze-
tek számára biztosított tárhely, vagyis a 

Cégkapu kezelésére felhatalmazott ter-
mészetes személy (cégkapu megbízott) 
természetes személyazonosító adatait.

A rendelkezési nyilvántartás a gazdál-
kodó szervezet szervezeti képviseletével 
összefüggésben tárolja az eseti és állan-
dó meghatalmazásokat, és azokról hitele-
sített információt szolgáltat papír alapú irat 
bemutatása nélkül az elektronikus ügyin-
tézést biztosító szerveknek.

A jogszabályi előírások alapján a 2017. 
január 1-jén már létező gazdálkodó szer-
vezeteknek a hivatalos elérhetőségüket 
be kellett, hogy jelentsék 2017. augusztus 
30-ig a szervezetet nyilvántartó közhiteles 
nyilvántartásba vagy a rendelkezési nyil-
vántartásba. A Cégkapu regisztrációk így 
ez év nyarán megkezdődtek.

A Cégkapu szolgáltatás indulása a 
NISZ Zrt. hivatalos tájékoztatása szerint 
2017. december 1-jén várható. n

ceghirnok.hu
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