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Tisztelt Pályázók!  
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a 2018. január 1-től kötelezővé teszik a gazdálkodó 
szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges 
hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást, melynek teljesítéséhez az 
állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 
 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36/A. § 
(1) bekezdése szerint a törvény végrehajtására kiadott jogcímrendeletben meghatározott 
esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kizárólag írásban vagy 
elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel. 
 
Fontos, hogy a gazdálkodó szervezetek, illetve képviselőik vizsgálják meg, rendelkeznek-e 
érvényes Cégkapu regisztrációval, mert a Magyar Államkincstár (Kincstár) a fentiekben 
hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve - írásban vagy elektronikus úton 
történő kapcsolattartás esetén  - a jövőben kizárólag ezen a felületen érintkezik a  Kincstár 
által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-
nyilvántartási rendszer) szereplő szervezetekkel. 
 
Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Cégkapu 
regisztrációval, haladéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek 
és kezdeményezzék regisztrációjukat a https://cegkapu.gov.hu/ weboldalon, 
Ügyfélkapu/Telefonos azonosítást követően. 
 
A regisztráció menetéről részletesebb tájékoztatás és útmutató található az alábbi 
weboldalon: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html 
 
A Hivatali kapu regisztráció folyamata az önkormányzatok esetében: 
 



Amennyiben nem rendelkezik érvényes Hivatali kapu regisztrációval az önkormányzat, 
kérjük kezdeményezze regisztrációját a https://szeusz.gov.hu weboldalon, amelyen keresztül 
egy előzetes regisztrációt követően a visszaigazoló e-mailben érkező linkre kattintva 
elérhetővé válik a kezdő felület. A belépő felület bal oldalán található menüben a ’NISZ 
BKSZ - Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás’ pontra kattintva letölthető a csatlakozási 
kérdőív, amely egyben részletes útmutatóként tartalmazza a Hivatali kapu létrehozásának 
lépéseit.  
 
Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály 
 
Magyar Államkincstár 
 
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


