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ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS,  
CÉGKAPUS KAPCSOLATTARTÁS 

  

VÁLTOZÁSOK, AKTUALITÁSOK, GYAKORLAT  
 

Előadónk: 
 

Ardó Péter, 
ügyvezető igazgató, 
Arconsult Kft. 

 
Időpont és helyszín: 
 

2019. november 28. csütörtök 
10.00 -15.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 

 
 

Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
Jelentkezési feltételek: 
  

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el 
a rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 

 
 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 
 

Ajánló: 

A teljes körű elektronikus ügyintézés idén január 1-jén lépett 
hatályba, és a gazdálkodó szervezetek számára csak ez az út 
marad a Hatóságokkal történő kommunikációra. A biztonságos 
kézbesítési szolgáltatásnak minősülő hivatalos elérhetőségeken 
(KÜNY tárhely, cégkapu, hivatali tárhely) keresztül az elektronikus 
ügyintézést biztosító szerveknek (NAV, önkormányzatok, 
céginformációs szolgálat stb.) a gazdálkodó szervekkel 
elektronikusan kell tartani a kapcsolatot és fordítva is igaz. 
Ismerje meg a rendszer működését. 
 

Témakörök: 

NAV kapcsolattartás 2019, cégkapus vélelem ▪ Képviselet cégkapu 
ügykezelőként, vagy meghatalmazással (EGYKE-vel / EBEV 
felületen) ▪ Rendelkezési nyilvántartás – alaprendelkezés, 
meghatalmazások ▪ Cégkapu regisztráció, regisztráció módosítása ▪ 
Cégkapu adminisztráció (ügykezelők, vevénykezelés, automatikus 
címkézés, jogosultság kezelés) ▪ Küldés cégkapun (egyedi, tömeges, 
webes felületen, ÁNYK programmal) ▪ SZÜF –  iForm (pl. 
egyszerűsített végelszámolás) ▪ AVDH hitelesítés ▪ Általános célú 
űrlap: e-papír –  pl. eseti meghatalmazás, jogorvoslat ▪ 
Önkormányzati ASP (iForm) –  pl. iparűzési adóbevallás ▪ 
Konzultáció  

JELENTKEZÉS           „Elektronikus ügyintézés”         2019.11.28. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

Cégnév:  ..................................................................................  

 

Cím: .......................................................................................  

 

Név, beosztás:  ..........................................................................  

 

E-mail:  ....................................  Telefon:  ..........................................
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Kérek ebédet:           Vegetáriánus menüt kérek:        

 
E-számlát kérek:        E-mail cím: ................................................................
 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A 
jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
Kelt: 2019.……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


