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E-ÜGYINTÉZÉS, A CÉGKAPUS SZOLGÁLTATÁSOK
HASZNÁLATA, BEÁLLÍTÁSAI A GYAKORLATBAN
Gyakorlati bemutató a NISZ és a NAV szakértıivel

Elıadók:

Kovács Beáta
szolgáltatástámogató
NISZ Zrt.

Dr. Tóth Gábor
Ajánló, témakörök:
Az elektronikus ügyintézés idén január 1-jén lépett hatályba. A központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás (KÜNY) az ügyfélkapus kapcsolattartást jelenti, de ami
a legfontosabb, hogy alapértelmezetten az államnak a gazdálkodó szervekkel
elektronikusan kell tartani a kapcsolatot és fordítva is igaz, csak Cégkapu
tárhelyeken keresztül kommunikálhatunk a jövıben. Szó lesz továbbá szakmai
napunkon az e-Papírról a Cégkapu mőködésének mikéntjérıl, gyakorlatáról.
Az elektronikus ügyintézés sok ügytípusra még választható szolgáltatás, de ne
legyenek illúzióink, a közeljövıben nem kerülhetjük el a kötelezı elektronikus
kommunikációt az állammal. Gyakorlati képzésünket ajánljuk a cégek operatív
vezetıinek, gazdasági vezetıinek,könyvelıinek. Ízelítı a tartalomból:
Hiteles Elektronikus Postafiók szolgáltatás  Bejelentkezés 
Postafiókok áttekintése  KÜNY (személyes) tárhely  Böngészıs
Cégkapus tárhely használata  Szőrés  Beérkezett dokumentumok
kezelése  Dokumentumfeltöltés, vevények  Tartós tár  Tárhely
adminisztráció  Adminisztrációs felületek  Értesítési tárhely
adminisztráció  Cégkapu adminisztráció  Vevénykezelési beállítások
 e-Papír üzenetküldı alkalmazás  Új levél írása  Csatolmányok
hozzáadása, hitelesítése  Benyújtás  Visszaigazolások  Egyéb
hasznos információk  Rendelkezési Nyilvántartás  Felhasználói
tájékoztatások  e-Ügyintézés adóügyekben - Elektronikus ügyintézés a
NAV irányában 2018  Az elektronikus ügyintézés keretszabályai
Magyarországon

Elvek
az
e-ügyintézésben

Egyes
részletszabályok az e-ügyintézésben  E-ügyintézésre kötelezettek
köre  Azonosítás  Tárhely szolgáltatások (KÜNY, Cégkapu, Hivatali
tárhely)  Rendelkezési Nyilvántartás  Személyre Szabott Ügyintézési
Felület  Dokumentum hitelesítés  Általános Célú kérelem Őrlap
Szolgáltatás (ún. e-Papír)  Speciális szabályok a NAV elıtti eügyintézésre, kapcsolódás az e-ügyintézési keretszabályokhoz 
Alkalmazandó jogszabályok  Képviseleti átmeneti idıszak  Cégkapu
átmeneti idıszak  Címzési elvek  Szakmai konzultáció, egyéni
kérdések megválaszolása

JELENTKEZÉSI LAP
2018.06.12

Várjuk jelentkezését levélben: Hunder MS Kft. 1037 Budapest, Erdıalja út 54.,
vagy a www.hunder.hu weblapon, vagy faxon: (1) 453-0511
Név: ............................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................
Telefon: .................................................... Fax: ......................................................
E-mail: ........................................................................................................................
e-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy meghívóikat részemre e-mail-en küldjék.

A cég neve: ................................................................................................................
A cég címe: .............................................. adószáma: ............................................
Fizetés átutalással: , készpénzben: . (kérjük megjelölni)
Adatkezelési Nyilatkozat: Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a jövıben személyre szólóan
küldjék meg konferencia tájékoztatóikat. Faxon küldött rendezvény meghívóikat a következı
faxszámra várom: ……………………………...… (kitöltése nem szükséges, ha a fenti faxszám megfelelı!)
........................................, 2018. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

fıosztályvezetı-helyettes
NAV Központi Irányítása
Idıpont:

2018. június 12. kedd
Elıadások: 10:00 – 13.00 óra
Érkezés:
9.30 – 10.00 óra
Helyszín:

Hunguest Hotel Millennium ***
1089 Budapest, Üllıi út 94-98.
Elhelyezés: kényelmes ülıhelyekkel,
jegyzetelésre alkalmas asztalokkal
berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek

Díjak:

15 920 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek. EZT AJÁNLJUK!
13 930 Ft + ÁFA / fı egy cégtıl több
résztvevı esetén

15 920 Ft + ÁFA / fı 2018. május 14-ig
történı jelentkezés esetén
19 900 Ft + ÁFA / fı kedvezmény nélkül
A fenti árak ebédet nem tartalmaznak!

Hunder MS Kft.
Tel: (1) 453-0510
Mobil: (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu
www.hunder.hu
Ellátás: kávé,
tea,
üdítı,
reggeli
sütemények.
A
konferencia
díja
költségként elszámolható, tartalmazza az
elıadások, a konzultáció, az oktatási
segédanyag, a reggeli sütemények,
valamint az elfogyasztott kávé és üdítı
költségeit. Az étel-ital fogyasztást a
számlán
külön
sorban
közvetített
szolgáltatásként számlázzuk tovább. A
természetbeni juttatás után fizetendı
közterheket a Hunder MS Kft. nem vállalja
át. A meghívó a Hunder MS Kft. részérıl
ajánlatnak minısül, a konferenciára
jelentkezés az ajánlat elfogadásának
számít, és fizetési kötelezettséget von
maga
után.
A
díjat
számlánk
kézhezvételét követıen a 1110260113899219-01000003 sz. bank-számlára
szíveskedjenek átutalni a számlaszám
feltüntetésével. A jelentkezéseket írásban
visszaigazoljuk. Lemondást csak írásban
fogadunk el a rendezvényt megelızı 3.
munkanapig.
Ezt
követıen
történı
lemondás esetén a díj 50%-a+áfa
fizetendı.

