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Cégkapu célja: gazdálkodó szervezetek 
számára biztosított tárhely, a gazdálkodó 
szervezetek és a hivatalos szervek közötti 
levelezés elektronikus felülete.

A gazdálkodó szervezetek számára 
2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu 
használata. 2017. augusztus 31-ig kötelező 
a szolgáltatásra történő regisztráció, de az 
átmeneti időszakban 2017. december 31-ig 
szankció nélkül elvégezhető.

A regisztrációval igényelt tárhely-
szolgáltatás 2017. december 1-jén indul.

Az egyéni vállalkozók továbbra is az 
ügyfélkapu-szolgáltatással jogosultak az 
elektronikus kapcsolattartásra.

A Cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó 
szervezetek online végezhetik el.

Cégkapu-regisztrációt a cég képviselője 
saját nevében végezhet. Többes képviselet 
esetén szükséges a második jogosult 
jóváhagyása. 

Meghatalmazással, továbbá a szervezet 
hatósági nyilvántartásában való 
szereplését igazoló okiratokkal és 
ügyfélkapuval rendelkező személy – tehát 
akár a cég könyvelője vagy adótanácsadója 
is – el tudja végezni a szervezet helyett a 
cégkapu-regisztrációt.

CÉGKAPU-REGISZTRÁCIÓ

A CÉGKAPU-REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA CÉGNYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A REGISZTRÁCIÓ ELVÉGEZHETŐ:
 ● ügyfélkapun keresztül,
 ● elektronikus személyi igazolvánnyal 
(fejlesztés alatt),

 ● telefonos azonosítás segítségével.

MILYEN DOKUMENTUMOKRA VAN 
SZÜKSÉG A REGISZTRÁLÁSHOZ?
Kft., Bt., Rt. és Kkt. törvényes képviselője 
vagy meghatalmazottja esetén a következő 
dokumentumokra lehet szükség:

 ● cégképviselő meghatalmazása a másik 
cégképviselő/meghatalmazott számára

 ● aláírási címpéldány/ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-minta

 ● cégkivonat

https://cegkapu.gov.hu
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A REGISZTRÁCIÓ LÉPÉSEI, HA A REGISZTRÁCIÓT A CÉG KÉPVISELŐJE VÉGZI EL

A Cégkapu nyitófelületén kattitnson a Bejelentkezés gombra

Válassza ki, hogyan szeretné azonosítani magát (jelenleg az Ügyfélkapu és a 
Telefonos azonosítás funkció működik)

https://cegkapu.gov.hu
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Fogadja el az Általános szerződési feltételeket, majd kattintson a 
Cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezet gombra

Pipálja ki a képen látható módon a jelölőnégyzeteket, adja meg a cég teljes 
adószámát, majd írja be kétszer e-mail címét a megfelelő mezőkbe. 

Célszerű a Cégkapuhoz egy új e-mail címet regisztrálni, az adatbiztonság 
érdekében lehetőleg céges domainen, vagy legfeljebb gmail-en keresztül. Az 
adatok megadása után kattintson a Regisztráció gombra.

A Cégkapuval kapcsolatos adminisztrációs teendőket cégkapumegbízott 
útján tudja elvégeztetni, ezt a következő ablakban teheti meg. Itt megadhatja 
a választott cégkapumegbízott természetes személyazonosító adatait, illetve 
nyilatkozhat arról, hogy a cégkapumegbízotti feladatkör saját maga szeretné 
ellátni.
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Amennyiben azt választja, hogy a Cégkapus feladatokat saját maga szeretné 
elvégezni, hagyja bepipálva az Önmagam leszek a cégkapumegbízott 
jelölőnégyzetet. 

Ha megbízottat szeretne megadni, vegye ki a pipát a jelölőnégyzetből, majd 
töltse ki az adatmezőket. Az itt megadott e-mail cím lesz az általános érvényű 
kapcsolattartási cím.

Cégkaputárhelyének címe a Cégkapu-regisztráció során generálódik, 
és nyilvántartása a gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési 
Nyilvántartásban kötelező. 

Amennyiben mégis úgy dönt, hogy a nyilvántartásba vételt most nem 
engedélyezi, vegye ki a pipát az Engedélyezem a leendő cégkapucím 
Rendelkezési Nyilvántartás rendszerébe történő bejelentését 
jelölőnégyzetből. Ebben az esetben Önnek kell bejelentene a cégkapucímet 
szervezete közhiteles nyilvántartásába vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba, 
melyet 2017. novemberétől tehet meg.

A regisztráció lezárásához kattintson a Befejezés gombra.
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REGISZTRÁCIÓ ABBAN AZ ESETBEN, HA A REGISZTRÁCIÓT MEGHATALMAZOTT 
VÉGZI EL

Előfordulhat olyan eset, amikor a cég képviselője valamilyen oknál fogva 
akadályozott a regisztráció elvégzésében, például külföldi magánszemély, aki 
nem rendelkezik magyar ügyfélkapuval.

Ilyenkor a cégképviselő meghatalmazást adhat ügyfélkapuval rendelkező 
választott megbízottjának, aki elvégezheti a regisztrációt helyette. 

2017 novemberétől már nem feltétele a Cégkapu-regisztrációnak a külföldi 
cégképviselők primernyilvántartásba történő felvétele.  

Amennyiben ugyanis a cég képviseletére jogosult személy külföldi és 
nem szerepel a primernyilvántartásban, akkor a Cégkapu regisztrációt 
meghatalmazással elvégző, ügyfélkapuval rendelkező magánszemélynek 
a regisztráció során elegendő csatolni a külföldi cégképviselő 
személyazonosságának igazolására alkalmas okmányáról (pl. útlevél, 
személyazonosító) készített, beszkennelt dokumentumot.

Ügyfélkapuval nem rendelkező cégképviselő esetben az iFORM űrlapkitöltő 
alkalmazást kell használni. 

Amennyiben megbízottként regisztrál, a Cégkapu-regisztráció folyamata a 3. 
pontig megegyezik a cégképviselőként való regisztrációval.

A következő ablakban hagyja üresen a jelölőnégyzeteket, majd kattintson a 
Tovább gombra.
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Az űrlapalkalmazás automatikusan betöltődik, az I. pontjához tartozó 
mezőkben megjelennek a meghatalmazott azonosító adatai. Automatikusan 
az Ügyfélkapus e-mail cím töltődik be, ami itt tetszőlegesen módosítható.

A II. pontban kell a cég adatait megadni.
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A következő ablakban a cégképviselő természetes adatait adhatjuk meg. 
Amennyiben a meghatalmazott és a cégképviselő ugyanaz a személy, a 
jelölőnégyzet kipipálásával az adatok automatikusan betöltődnek. 

Itt is engedélyezni kell az RNY-rendszerbe történő bejelentését.

A regisztráció utolsó lépéseként tölthetjük fel a jogosultságot igazoló hiteles 
dokumentumokat. A feltölthető dokumentumok típusa: .pdf, .jpg, .png, és 
.asic, maximális méretük összesen 50MB. Itt kell nyilatkozni a csatolmányok 
hitelességéről is.
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Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés és HR-tanácsadás: ezek az RSM 
Hungary Zrt. alappillérei. 

A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  

Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink 
rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az RSM Audit Hungary Zrt. 
szolgáltatásai egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit.

Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon 
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 ● Adótanácsadás
 ● Pénzügyi képviselet
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése
 ● BPO
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat
 ● HR tanácsadás
 ● Digitális megoldások

RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?
dr. Fekete Zoltán Titusz 
adómenedzser, adójogász | E titusz.z.fekete@rsm.hu

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Az űrlap felső sorában látható               gombra kattintva lefuttathatjuk az 
ellenőrzést. 

Ha végeztünk a hibák javításával, a regisztráció befejezéséhez válasszuk a

gombot.

Mind a két fenti esetben sikeres benyújtás után a tájékoztató megjelenik a 
képernyőn. Az igazolás mentéséhez kattintson a Visszaigazolás letöltése 
gombra.

A program a regisztráció során megadott e-mail címre, illetve az Ügyfélkapu 
felületére is megküldi a visszaigazolást.


