
 

 

Az eGov Cégírnok szoftver nem ismeretlen az ügyvédek körében, ugyanis 2006-ban 
ingyenes szoftverként elérhetı volt az IRM weboldaláról. A hozzánk érkezett 
visszajelzések szerint jól és egyszerően használható célszoftvernek tartották. 
Véleményünk szerint az új követelményeknek megfelelı ugyanakkor az elızı szoftver 
elınyeit és használhatóságát megtartó szoftver született. A szoftvert 2008. június 18-a 
óta lehet megvásárolni a www.cegirnok.hu weboldalon keresztül. 

 

Szoftverünk fıbb paraméterei a következık: 

- Az elektronikus őrlapjaink megjelenése a képernyın pontosan olyan, mint a már jól 

megszokott papírnyomtatványok megjelenése, ezzel segítve az eligazodást az új 

rendszerben. 

- Valamennyi cégforma bejegyzési kérelmei, illetve változásbejegyzési kérelmei 

elérhetıek. 

- E kérelmek esetében már most képesek vagyunk a jogszabály által megkövetelt 

elektronikus (XML) kimeneti formát elkészíteni. 

- Programunk fájlformátuma (anyanyelve) az XML, ami azt jelenti, hogy nem csupán 

exportálni tudjuk, hanem eleve az XML-lel dolgozunk a nyomtatványok elkészítése 

folyamán. 

- Programunk képes egy irodában dolgozó több ügyvédet is kezelni, vagyis irodán belül 

akár több gépre is telepíthetı, illetve egy gépen is több olyan ügyvéd 

használhatja, aki rendelkezik a licenc jogokkal. 

- A szoftverben több olyan automatizmust megvalósítottunk, ami segíti a hibamentes 

kitöltést. Ilyenek többek között a folyamatos rovatszintő ellenırzések, az egyszer 

már megadott adatok átemelése, TEÁOR kitöltı és irányítószám kitöltı. 

 

 

Az eGov Cégírnok éves elıfizetési díj megfizetése mellett rendelhetı meg. Az elıfizetés 
nem a szoftverre, hanem a használati jogra (licenc) vonatkozik, ugyanis szoftverünket 
ingyenesen le lehet tölteni a www.cegirnok.hu weboldalról. Az ingyenesen 
használható verzióban nem lehet elmenteni az XML fájlt, egyébként minden funkciót ki 
lehet próbálni. Az elıfizetéses konstrukció elınye az, hogy a várhatóan az elsı idıkben 
gyakran változó mőszaki elıírásokat rugalmasan, azonnali frissítések kiadásával kezeljük, 
anélkül hogy a felhasználóknak ezért újabb díjakat kellene fizetniük. 



Cégünk a fejlesztés során a gyorsabb és magas színvonalú ügyfélkiszolgálást tartotta 
szem elıtt, ezért ügyfeleinknek díjmentes elektronikus panaszkezelést biztosítunk. 
Panaszaikat az esetek többségében egy – maximum három - munkanapon belül 
megválaszoljuk. 

Az elıfizetési díj 19.500 Ft + ÁFA / év, melyet elektronikusan bankkártyás fizetéssel, 
illetve átutalással lehet teljesíteni. A használati jogot biztosító licenc fájlt elektronikus 
aláírással ellátva küldjük el. 

Természetesen helyszíni oktatást is vállalunk, ennek díját minden esetben egyedileg 
állapítjuk meg, illetve a Kamarával való együttmőködés esetén erre közös konstrukciót 
javaslunk kidolgozni. 

 

Budapest, 2008. június 25. 
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