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Tájékoztató a bevezetésre kerülő Cégkapu rendszerről
2017. július 3-tól van lehetősége a gazdálkodó
szervezeteknek a Cégkapu regisztráció elvégzésére.
A Cégkapu gyakorlatilag az Ügyfélkapuhoz hasonló
módon segíti a cégek elektronikus ügyintézését. A
szolgáltatás elsődleges célja, hogy megkönnyítse az
online kapcsolattartást a hatóságokkal, ezáltal egy
jóval kényelmesebb és gördülékenyebb ügyintézési
ügymenetet biztosít a regisztráltak számára.
A regisztrációra kötelezettek köre
Regisztrációra a gazdálkodó szervezetek kötelezettek,
tehát többek között a gazdasági társaságoknak,
az egyéni cégeknek, a végrehajtó irodáknak,
a
szövetkezeteknek,
az
egyesületeknek,
a
köztestületeknek és az alapítványoknak van
regisztrációs kötelezettségük.
Az illetékes minisztérium tájékoztatása szerint a
változtatások nem érintik az egyéni vállalkozókat, akik
továbbra is Ügyfélkapus szolgáltatással jogosultak
elektronikus kapcsolattartásra.

A regisztrációt a gazdálkodó szervezet nevében,
a képviseletére jogosult természetes személy
kezdeményezheti. Az eljárás két részből tevődik
össze. Első lépésben a honlap átirányít bennünket
a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületre,
ahol Ügyfélkapun vagy telefonon azonosíthatjuk
magunkat. Ezt követően a rendszer visszairányít a
Cégkapu regisztrációs felületére, ahol a tényleges
regisztrációt elvégezhetjük.
A rendszer jelentősége
A Cégkapu rendszerrel kapcsolatos alapgondolat a
közigazgatás modernizációja. A rendszer feladata,
hogy biztosítsa a hatóságokkal való kapcsolattartást,
jóval kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést lehetővé
téve a cégek számára.
Ezen felül kiemelt jelentőséggel bír, hogy a
Cégkapu címre érkezett küldemények hivatalosan
kézbesítettnek minősülnek és megkezdődnek a
határidők.
A Cégkapu felülete 2017. július 15-ig tesztüzemben
működik, ez idő alatt lesz lehetőség az oldallal és a
regisztrációval kapcsolatos észrevételek megtételére,
illetve sor kerül a felmerült technikai hiányosságok
kijavítására.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve
a regisztráció menetével összefüggésben
kérdéseik merülnének fel, kérem forduljanak
Hozzánk bizalommal!
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A regisztrációt 2017. augusztus 30-ig kell elvégezni
a cegkapu.gov.hu oldalon. A jogszabály ugyanakkor
rendelkezik egy türelmi időszakról is, melynek
eredményeképpen a regisztráció 2017. december 31ig hátrányos jogkövetkezmények nélkül megtehető.
Ezen türelmi időt követően azonban törvényességi
felügyeleti eljárás, illetve hatósági ellenőrzés is
kezdeményezhető a mulasztó cégeknél.
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