
ÁNYK SEGÉDLET 

a cégkapun keresztül történő nyomtatvány beküldéséhez 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(Eüsztv.) 108. § (6a) bekezdésének átmeneti rendelkezése 2018. december 31-ig biztosította, hogy a cégkapu 

regisztrációra kötelezettek hivatalos elérhetőségük helyett a nevükben az ügyben eljáró természetes személy 

képviselő ügyfélkapuján (új elnevezéssel KÜNY tárhelyén) keresztül is megvalósulhasson a gazdálkodó 

szervezet nevében történő elektronikus kapcsolattartás.  

2019. január 1-jétől az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet elektronikus 

ügyintézése főszabály szerint cégkapuján keresztül történhet, azaz ha a gazdálkodó szervezet nevében 

törvényes képviselője jár el, akkor a kapcsolattartás kizárólag a szervezet saját cégkapuján keresztül 

valósulhat meg. 

1. Az ÁNYK nyomtatványkitöltő program alkalmas a cégkapun keresztül történő közvetlen 

nyomtatványfeltöltésre, a menüpont azonban nem jelenik meg automatikusan, a küldéshez be kell állítani a 

cégkapu kapcsolatot. Amennyiben az ÁNYK program verziószáma nem „v.2.81.0” vagy annál frissebb, úgy a 

menüpont nem állítható be, ezért első lépésként a program verziószámát szükséges leellenőrizni. Ez a Szerviz 

menü → Névjegy → Környezet fül kiválasztásával tehető meg.  

 

 



Abban az esetben, ha a verzió nem megfelelő, az ÁNYK keretprogramot frissíteni kell. A frissítés a 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevj

ava_install.html linken érhető el.  

2. A verziószám ellenőrzését vagy a frissítést követően a Szerviz → Beállítások → Működés fülön kell jelölni a 

„Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval menü engedélyezése” sort. 

 

 

3. Az ÁNYK program újraindításával aktiválódik és a felső menüsorban megjelenik a „Kapcsolat a Cég/Hivatali 

kapuval” menüpont. 

4. Az elkészült nyomtatvány beküldéséhez a Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval → Nyomtatvány megjelölése 

elektronikus beküldésre menüpontot kell választani. 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html


 

5. A nyomtatvány megjelölését követően a Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval → Nyomtatvány közvetlen 

beküldése menüpontot kell indítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. A funkció meghívásának hatására a következő ablak jelenik meg. 

 

A Cég/Hivatali kapu azonosító sorban meg kell adni a cégkapu regisztrációkor kapott azonosítót (ez a cég 

adószámának első nyolc számjegye). 

 

7. Az azonosítás a Központi Azonosítási Ügynök Szolgáltatással történik. 



 

8. Sikeres KAÜ azonosítás után a program megkísérli beküldeni az állományt, majd a beküldés után a program 

listát ad a küldés eredményéről. 

 

 


