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Előzetes regisztráció a kiviteli-behozatali engedélyezéshez és az EFER
elektronikus fizetési szolgáltatás használatához

Kiviteli-behozatali elektronikus kérelem akkor fogadható be és az EFER elektronikus fizetési
szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha:
 saját személyes ügyfélkapuval és azonosítóval rendelkező személy (a továbbiakban:
ügyfélkapu felhasználó) saját ügyfélkapuját és azonosítóját használva, a gazdálkodó
szervezet ügyfél képviseletének jogosultságával rendelkezve,
 előzetesen kérte a felvételét Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi,
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának (a továbbiakban
BFKH KHENF) regisztrációs adatbázisába (a továbbiakban: regisztrációs adatbázis) és a
BFKH KHENF a gazdálkodó szervezetet és az őt képviselő ügyfélkapu felhasználót hatósági
azonosítószámmal látta el (továbbiakban: előzetes regisztráció)
(Kapcsolódó informatikai rendszereink ezekben az esetekben a cégkapun történő beküldést jelenleg
nem támogatják.)
Az előzetes regisztrációhoz a BFKH szakmai honlapjáról a http://mkeh.gov.hu/Eugyintezes/eNyomtatvanyok alatt letölthető és telepíthető alábbi nyomtatványok, illetve
dokumentumok szükségesek.
Az előzetes regisztrációra az eljáró személyének függvényében az alábbi megoldások lehetségesek:
1. Elegendő csak az MKEH061-es nyomtatvány kitöltése és beküldése, amennyiben a gazdálkodó
szervezet (ide értve az egyéni vállalkozót is) képviseletében a KHENF hatáskörébe tartozó kivitelibehozatali kérelem, illetve EFER útján történő elektronikus fizetés esetén csak egyetlen
 képviseletére jogosult személy (valamely közhiteles nyilvántartás - pl. cégnyilvántartás szerint képviseletre jogosult személy), vagy
 a Rendelkezési Nyilvántartás (a továbbiakban: RNY), illetve a megfelelő és regisztrációs
kérelemhez csatolandó meghatalmazó okirat szerinti meghatalmazott jár el, a saját ügyfélkapuján
azonosítva magát.
2. Amennyiben a cég regisztrációja a KHENF-nél korábban az 1. pont szerint megtörtént, de a már
regisztrált képviselőn túl további, a közhiteles nyilvántartás – pl. cégnyilvántartás - szerint
képviseletre való jogosultsággal rendelkező személy, vagy az 1. pontban foglaltak szerinti
képviseleti jogosultságát az RNY útján, vagy meghatalmazással igazolni tudó meghatalmazott
személy is eljárhat a cég képviseletében, úgy annak regisztrációja az MKEH060-as nyomtatvány
kitöltésével és beküldésével kérhető.
Megfelelő a meghatalmazás akkor, ha az
 a képviseletre jogosult személy elektronikus aláírásával van ellátva, vagy
 annak hitelességét az azt ellenjegyző ügyvéd elektronikus aláírása tanúsítja.
Ugyanakkor, ha az RNY tartalmaz képviseleti jogosultságra vonatkozó meghatalmazó rendelkezést és
azt az MKEH060-as, illetve az MKEH061-es nyomtatvány előlapján annak RNY azonosítószámát
megadva jelzik, akkor külön meghatalmazást csatolni nem kell.
A regisztráció végeztével 2 hatósági azonosító szám kerül kiküldésre:
- egy 1-gyel kezdődő 8 jegyű azonosító, mely az ügyfél képviseletében eljáró (képviseletre
jogosult illetve meghatalmazott) természetes személy hatósági azonosítója,
- egy 2-vel kezdődő 8 jegyű azonosító, mely az ügyfél (gazdálkodó szervezet, ide értve az
egyéni vállalkozót is) hatósági azonosítója.
Az ügyfélkapu felhasználó az előzetes regisztráció iránti kérelem kitöltésével vállalja, hogy a
kötelezően kitöltendő adatokban történt bármely változást 8 napon belül bejelentve intézkedik a
regisztrációs adatbázisban tárolt adatok módosításáról, törléséről. Amíg a képviseleti jogosultság
változásáról, megszűnéséről a kormányhivatal bármilyen módon (pl. a Rendelkezési Nyilvántartás
útján) nem értesül, addig a regisztrációs adatbázisban nyilvántartott személy képviseleti jogosultságát
érvényesnek tekinti.
Az előzetes regisztrációhoz szükséges személyes adatokat a BFKH kizárólag ügyfélkapu
viszontazonosítás, személyazonosítás céljára és a képviseleti jogosultság ellenőrzésére használja.

