Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az e-Jogsegéd Kft. csapata ezúton meghívja Önt és kollégáit a 2018. december 11.-n tartandó
II. e-Cégkapu Konferenciára.
A konferencia célja a Hivatalok és a piaci szereplők közötti, Cégkapun keresztüli kapcsolattartás
hatékonyabbá tétele.
Kérjük, tekintse meg alább található meghívónkat, melyben részletes információt talál a
konferenciával kapcsolatban.
Előadóink között szerepelnek a NAV, a MÁK és a MOKK képviselői; illetve visszajelzést
kaphatnak Magyarország legnagyobb cégcsoportjától, a MOL Nyrt-től a Cégkapun keresztüli
elektronikus kapcsolattartásról.
Előadásaink specifikus témaköreit figyelembe véve, kérjük, továbbítsa meghívónkat azon
kollégái felé is, akik számára ezek az információk leginkább relevánsak.
Regisztrációra 2018. 11. 21. szerdától 2018. 12. 01. szombatig van lehetőség.
A részvételi díjról a regisztrációs időszak lezárását követően díjbekérőt küldünk a Hivatal
adatainál megadott e-mail címre, majd a díj beérkezését követően állítjuk ki a számlát, mellyel
egyidejűleg visszaigazoljuk az érvényes regisztrációt.
Szeretettel várjuk Önt és kollégáit Konferenciánkra!

Üdvözlettel,
ifj. Lengyel Tibor

Meghívó
A Cégkapu közel egy éve érvényben lévő
elektronikus kapcsolattartási kötelezettsége
komoly kihívás elé állította a cégeket,
ezért immáron második alkalommal
megrendezzük az e-Cégkapu konferenciát,
amelyre ezúton hívjuk meg Önt!

II. e-Cégkapu
konferencia

A konferencia aktualitását az az új változás
adja, hogy a NAV 2019. január 1-től minden
őket érintő ügyben áttér a Cégkapura,
tovább növelve a kötelező elektronikus úton
megoldandó céges ügyek arányát.

Időpont: 2018. 12. 11.
Kedd, 09:00–16:00

Program

Helyszín: Lurdy Ház, 1-es moziterem
Részvételi díj: 5.000 Ft+Áfa/fő/cég
(2 vagy annál több részvevő esetén
összesen 10.000 Ft+Áfa/cég)

› Császár Andrea információ és dokumentum
szolgáltatás vezető a MOL Csoport képviseletében.
Miért döntöttek az e-Cégkapu szolgáltatás mellett,
és milyen operatív változások lépnek életbe
a gépi interface-en keresztüli, cégcsoport szintű
kommunikáció megvalósulásával.

› Dr. Tóth Balázs főosztályvezető-helyettes az
Agrárminisztérium képviseletében, a földhivatali ügyek
elektronikus kommunikációjáról.

› Dr. Tóth Gábor főosztályvezető-helyettes előadása
Várjuk jelentkezését 2018. november 21-től
a II. e-Cégkapu konferenciára a
www.konferencia2018.e-cegkapu.hu
weboldalon!
A regisztrációra 2018. december 1-ig
van lehetőség.

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviseletében,
a 2019. január 1-től életbe lépő változásokról.

› Dr. Wágner György elektronikus ügyintézési
tanácsadó a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
képviseletében. Elektronikus ügyintézés a közjegyzői
eljárásokban.

› ifj. Lengyel Tibor az e-Jogsegéd Kft. ügyvezető
igazgatója. Az e-Cégkapu szolgáltatások bemutatása.

› Magyar Államkincstár (NEAK) Általános tájékoztatás,
a Hivatali Kapu és Cégkapu közötti kommunikációról.

