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Bevezetés
2018. január 1-jétől az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
Eüsztv.) 9. § (1) és (5) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladatés hatáskörébe tartozó ügyeik tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Továbbá az
Eüsztv. 24. § (2) bekezdése értelmében az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív
díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét is elektronikus úton kötelesek
megfizetni.
Az elektronikus ügyintézés feltételei a gazdálkodó szervezetek számára a Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) www.mkeh.gov.hu honlapján közzétett, a
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály (a
továbbiakban: KHENF) elektronikusan intézhető ügyeinek listájában felsorolt ügyek
esetében a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint biztosítottak. Erre tekintettel a továbbiakban
ezen ügyek esetében a gazdálkodó szervezet ügyfeleinknek elsősorban az elektronikus
ügyintézést és fizetést kell igénybe venniük.
Technikai okokból a jelen tájékoztató I. mellékletében felsorolt ügytípusok csak ügyfélkapu
tárhelyről történő beküldéssel intézhetők, cégkapu tárhelyről azok nyomtatványai nem
beküldhetőek.
A cégkapuról is indítható ügyek listáját a jelen tájékoztató II. melléklete tartalmazza.

Mi szükséges a kérelmek elektronikus úton történő benyújtásához?
I. Ügyfélkapu-, cégkapu-regisztráció
Ahhoz, hogy az ügyfél elektronikusan ügyeket intézhessen, a gazdálkodó szervezet önálló
képviseletére jogosult személynek és az általa meghatalmazott ügyintézőnek, mint természetes
személyeknek létre kell hozniuk az ügyfélkapujukat, továbbá a II. mellékletben foglalt ügykörök
tekintetében a gazdálkodó szervezet cégkapuját. Az ügyfélkapu létrehozása egy regisztrációs
eljárás, amelyet bármelyik regisztrációs szervnél – okmányirodában, kormányablakban, a NAV
főbb
ügyfélszolgálatain, konzulátusokon,
egyes postai
ügyfélszolgálatokon –
lehet
kezdeményezni.
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor
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Miután a gazdálkodó szervezetet a KHENF előtti eljárásban képviselő természetes személy(ek)
ügyfélkapu-regisztrációja megtörtént, ügyfélkapujához, illetve annak tárhelyéhez
- a https://ugyfelkapu.gov.hu/ oldalon a BEJELENTKEZÉS gombra kattintva, vagy
- a https://magyarorszag.hu/ oldalon a „Tárhely” menüponton keresztül
magát az ügyfélkapu azonosítójával és jelszavával az ún. Központi Azonosítási Ügynök (a
továbbiakban: KAÜ) útján azonosítva férhet hozzá.

A II. mellékletben foglalt ügykörök tekintetében a gazdálkodó szervezet (kivéve az egyéni
vállalkozókat) Cégkapura a https://cegkapu.gov.hu linken regisztrálhat és az ügyfél cégkapuügyintézője a gazdálkodó szervezet Cégkapu tárhelyéhez a megjelenő képernyő jobb felső
sarkában található gombra kattintva, KAÜ azonosítása után férhet hozzá.
A
Cégkapu
regisztrációról
és
használatról
részletes
tájékoztató
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/ckp_ismerteto.PDF linken érhető el.
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II. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK)
Az ügyfél akár ügyfélkapu, akár cégkapu tárhelyről indítja ügyét, beadványát az Általános
Nyomtatványkitöltő Program (a továbbiakban: ÁNYK) alkalmazásával, az adott eljárás
feltételeinek megfelelően a KHENF által szerkesztett és rendszeresített ÁNYK űrlap
nyomtatványokon kell a KHENF hivatali kapu tárhelyére elküldenie. A KHENF a nyomtatványhoz
a tervezésekor hozzárendeli a megfelelő hivatali kapuját, így külön címzés a KHENF részére nem
szükséges a megfelelő ÁNYK nyomtatvány használatakor.
A nyomtatványok használatához elsősorban le kell tölteni a Java alapú nyomtatványkitöltő
programot a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html oldalról
elérhető NAV honlapról, az ÁNYK – AbevJava nyomtatványkitöltő program linkre
http://nav.gov.hu/data/cms36637/abevjava_install.jnlp kattintva. Letöltés és telepítés után az
ÁNYK használatra kész.

Fontos, hogy az ÁNYK keretprogrammal kapcsolatos frissítések telepítése folyamatosan
megtörténjék, mert annak elmaradása az ÁNYK nyomtatványok letöltését is akadályozhatja.
(Lásd még a IV. fejezetben a Frissítések részt.)

III. Regisztráció a hatósági ügyfélcímtárba egyes kiviteli-behozatali
ügykörökben ügyfélkapus beküldés, illetve EFER fizetési megoldás
igénybevétele esetén
2019 őszétől valamennyi kiviteli-behozatali engedélykérelem cégkapun keresztül történő
beküldésére is lehetőség van.
Cégkapuról történő kiviteli-behozatali engedélykérelem beküldés esetén előzetes
regisztráció nem szükséges, csak ha az EFER fizetési megoldást is igénybe kívánják
venni.
Amennyiben az egyes kiviteli-behozatali kérelmeket továbbra is ügyfélkapun keresztül
kívánják beküldeni a gazdálkodó szervezet és a képviseletében eljáró személy(ek)
regisztrációja szükséges, amelyhez a BFKH szakmai honlapjáról a http://mkeh.gov.hu/Eugyintezes/eNyomtatvanyok alatt letölthető és telepíthető alább említett nyomtatványok, illetve
dokumentumok szükségesek.
Erre 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 kiviteli-behozatali kérelem, illetve EFER útján történő elektronikus fizetés
esetén csak egyetlen
 képviseletére jogosult személy (valamely közhiteles nyilvántartás - pl. cégnyilvántartás szerint képviseletre jogosult személy), vagy
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 a Rendelkezési Nyilvántartás (a továbbiakban: RNY), illetve a megfelelő és regisztrációs
kérelemhez csatolandó (lásd: ÁNYK->Adatok->Csatolmányok kezelése) 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 regisztrációs kérelmeket a következő IV. Elektronikus kérelem-nyomtatványok letöltése,
küldése, hibajelzések kezelése fejezetben foglaltak szerint lehet a BFKH részére beküldeni.
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.

IV. Elektronikus kérelem-nyomtatványok letöltése, kitöltése, a kitöltéskor
jelentkező hibajelzések kezelése, a nyomtatványok küldése
1. Az egyes eljárásokhoz szükséges, a KHENF által szakterületenként és ügytípusonként
közzétett ÁNYK nyomtatványok az alábbi linkről a kiválasztott nyomtatvány alatt található
„nyomtatvány” szóra való kattintással tölthetőek le:
http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok
Amennyiben korábban sikeresen telepítésre került az ÁNYK keretprogram, akkor a letöltött és
kiválasztott nyomtatvány fájlra duplán kattintva elindul a nyomtatvány telepítése.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a KHENF időről-időre új verziókat tesz közzé az egyes
ÁNYK nyomtatványokból és csak a nyomtatvány utolsó verzióját (a legmagasabb
verziószámút) tudja fogadni.
A nyomtatvány tervezett megváltoztatására vonatkozóan a KHENF a www.mkeh.gov.hu honlap
főoldalán a Friss hírek között felhívásokat tesz közzé annak érdekében, hogy ügyfelei ne a
nyomtatványok nem megfelelő verzióját használják, de javasoljuk, hogy az ÁNYK programba
utoljára elmentett (telepített) ÁNYK nyomtatvány kitöltése előtt annak verziószámát vessék
egybe az http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok linken elérhető aktuális
nyomtatvány verziószámával. Ugyanilyen fontos, hogy az ÁNYK keretprogram legutolsó
verziója legyen a számítógépre telepítve.
Az új ÁNYK nyomtatvány- és ÁNYK keretprogram verziók elérésére, frissítésére az ÁNYK
következő menüin keresztül is mód van:
1. Szerviz -> Frissítések  Szervezet választása után Tovább gomb
2. Frissítések elérhetők!
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Az ÁNYK Súgójának használatát javasoljuk a Frissítések beállításának
tanulmányozásához. Ebből néhány fontosabb beállítást alább ismertetünk:

részletesebb

Alapvető, hogy a Beállítások Frissítés menüben a „Tiltom a Szervezetválasztó dialógusablak
megjelenítését” ne legyen bejelölve.
Az ÁNYK programban a verzió karbantartás elvégzését támogató modult a Szerviz ->
Frissítések menüpontjára kattintva indíthatja el. Az így felugró Szervezetválasztás – frissítés
ablakban az MKEH és MKEH2 bejelölésével (mindkettő javasolt) és a Kijelölés(ek)
megjegyzése bepipálásával az ÁNYK a továbbiakban a BFKH KHENF új nyomtatványait, illetve
azok új verzióit keresni fogja az ÁNYK minden indításakor.
Ha az ÁNYK talál olyan nyomtatványokat, amelyek a Frissítések funkción keresztül nem, csak
közvetlenül a kibocsátó szervezet honlapjáról lennének frissíthetők, akkor arról a funkció indítása
után egy tájékoztató szöveg jelenik meg.
Amikor az ÁNYK következő indításakor az ÁNYK úgy találja, hogy van frissítés, akkor a menü
eszköztárán megjelenik a Frissítések elérhetők! gomb is. Innen, vagy a Szerviz -> Frissítések
menüt választva feljön a Szervezetválasztás – frissítés ablak, majd a Tovább gombra kattintva
megjelenik a Frissítések, és új összetevők telepítése ablak. Itt a Frissítések 1 és/vagy az
Újdonságok 2 alatt megjelenő listákból a telepített nyomtatvány új verziója vagy az addig még
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nem telepített nyomtatvány kiválasztható és telepíthető. A Frissítések, és új összetevők
telepítése ablak alsó felében az ÁNYK frissítésére vonatkozó figyelmeztetés is megjelenik, ha
nem a legfrissebb verzió van telepítve.
2. Az ügyfél a mentett és telepített nyomtatványokat az ÁNYK-ból az Új nyomtatvány
almenüből a „Nyomtatvány neve” oszlopban a nyomtatványt kijelölve, majd a Megnyitás
gombra kattintva tudja megnyitni és értelemszerűen kitölteni.

Egyes nyomtatványoknak több oldala van, ezért figyelni kell arra, hogy az összes
szükséges oldal sorban kitöltésre kerüljön.
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3. Az ÁNYK programban az Adatok  Csatolmányok kezelése menüre kattintva a kérelemhez –
tallózással - mellékletek is csatolhatók: az egyesével kiválasztott fájlok a Hozzáad gombra
kattintással tölthetők fel.
A csatolt mellékletek maximális nagysága 30 MB lehet (max. 5 fájl, ha ennél több, készítsen
tömörített állományt), a következő formátumokban:
 Szöveges dokumentum: DOC, DOCX, RTF, PDF, TXT, ODT
 Táblázat: XLS, XLSX, ODS
 Kép: BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, ODG, PNG
 Tömörített állomány: ZIP.

Amennyiben a csatolni kívánt mellékletek listája teljes, az „Ok” gombra kattintással véglegesítheti
a csatolást.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ÁNYK programban felhőből nem csatolható melléklet. Ilyen
esetben a csatolandó dokumentumokat első lépésként töltsék le a felhőből számítógépükre, s
ezután csatolják azt a kitöltött nyomtatványhoz.
4. A nyomtatvány kitöltése során felmerülő hibajelzések kezelése
A kitöltés során ellenőrizhető, hogy megfelelően történt-e a nyomtatvány kitöltése. Ehhez az
ÁNYK második sorában található ikonok közül a pipa ikonra kell kattintani, ami után az alábbi
ablak ugrik fel.
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Itt a „Figyelmeztetések is láthatók”, továbbá a „Mezőinformációk is láthatók” lehetőségek
jelölőnégyzetének bejelölése is javasolt. (Utóbbi bejelölése csak akkor szükséges, ha a
Beállítások  Megjelenés alatt a Mezőinformációk kikapcsolása a hibaüzenetben be van
jelölve. Ha az nincs bejelölve, a hibaüzenetben automatikusan láthatóak lesznek a
mezőinformációk is.)
Ahhoz, hogy a hiba helyét a nyomtatványban gyorsan megtalálhassa, kattintson duplán az
adott hibát jelző sorra, így a megfelelő helyre ugrik a kurzor, s a hibás mező színe sárgára
változik, a hiba részletei pedig a hibasorok alatt található ablakban olvashatóak.
A hibalista a nyomtatvány elektronikus beküldésre történő megjelölésekor is felugrik, mivel
ilyenkor az ÁNYK hibaellenőrzést végez a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban.
5. Az ÁNYK nyomtatványokat az ügyfélkapu-felhasználó az alábbi módokon küldheti meg a
KHENF részére.
A.) Az ügyfélkaput használó ügyfél a nyomtatvány kitöltését követően az ÁNYK
nyomtatványkitöltő oldalon, az oldal tetején lévő főmenüből kiválasztja a „Kapcsolat az
ügyfélkapuval” című menüt, és az ott legördülő listából a „Nyomtatvány megjelölése elektronikus
beküldésre” című almenüre kattint.

Az ÁNYK üzenetben ajánlja fel a következőt: „Indulhat a nyomtatvány megjelölése?”. Az
„igen” gombra kattintva elindul a nyomtatvány megjelölése, titkosítása.
Beküldésre megjelölést követően két lehetőség van a nyomtatvány ügyfélkapun keresztül
történő küldésére.
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A/1. Ismét a „Kapcsolat az ügyfélkapuval” című főmenüre kell lépni, ahol a „Nyomtatvány
közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül” című almenüt kell választani.
Ezután az „Ügyfélkapu azonosítás” című ablak jelenik meg, ahol a „Felhasználónév” és
„Jelszó” sikeres megadásával a nyomtatványok a csatolmányokkal együtt elküldésre kerülnek a
KHENF részére.

A/2. Az ügyfélkapu tárhelyhez a I. fejezetben részletezett módok egyikével történt hozzáférést
követően az Új üzenet funkció választása után az előzőek szerint elektronikus küldésre már
megjelölt és elmentett ÁNYK nyomtatványt tallózással vagy az ott megjelenő felületre húzással
lehet feltölteni.

Az elektronikus küldésre való megjelölés végeztével az ÁNYK kiírja a képernyőre a mentés
helyét, ami alapértelmezés szerint az \abevjava\eKuldes\KR\kuldendo mappa lesz azon a
meghajtón, ahova az ÁNYK keretprogramot telepítették.
B.) Cégkapun keresztüli küldés esetén első lépésként az ÁNYK-ban új menüpontként
engedélyezni kell a Cégkapuval való kapcsolatot: Szerviz  Beállítások  Működés 
„Kapcsolat a cég / hivatali kapuval menü engedélyezése” jelölőnégyzet kiválasztása, majd az
ÁNYK program újraindítása.
Az A.) pontban leírtak szerint a kitöltött nyomtatványt elektronikus küldésre előbb meg kell jelölni
a Kapcsolat a cég / hivatali kapuval főmenüre és a „Nyomtatvány megjelölése elektronikus
beküldésre” című almenüre kattintva stb.
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Beküldésre megjelölést követően két lehetőség van a nyomtatvány cégkapun keresztül
történő küldésére.
B/1. Ismét a „Kapcsolat a cég / hivatali kapuval főmenüre kell lépni ahol a „Nyomtatvány
közvetlen beküldése” almenüt kell választani.
Ezután a Cég/hivatali kapu azonosítóját (adószám első nyolc számjegye) megadva, KAÜ
azonosítást követően a nyomtatványok a csatolmányokkal együtt elküldésre kerülnek a KHENF
részére.

B/2. A Cégkapuhoz, illetve annak tárhelyéhez
- a https://cegkapu.gov.hu/ oldalon a BEJELENTKEZÉS gombra kattintva, vagy
- a https://magyarorszag.hu/ oldalon a „Tárhely” menüponton keresztül
hozzáférve az Új üzenet funkciót kell kiválasztani és az előzőek szerint elektronikus küldésre már
megjelölt és elmentett ÁNYK nyomtatványt tallózással vagy az ott megjelenő felületre húzással
lehet feltölteni.
Az egyes kiviteli-behozatali kérelmek cégkapus beküldése esetén a nyomtatványok előlapján a
hatósági azonosítók kitöltése nem szükséges, ahogy a beküldés előzetes regisztrációhoz sem
kötött ebben az esetben.
Amennyiben egy gazdálkodó nevében egy másik gazdálkodó jár el, tehát nem az ügyfél, hanem
a nevében eljáró gazdálkodó cégkapujáról történik a kérelem beküldése, ebben az esetben a
kérelem beküldésekor a vonatkozó meghatalmazás csatolása is szükséges.
6. A biztonságos kézbesítési szolgáltató (NISZ Zrt.) az ügyfél felé időbélyegzővel igazolja a
nyomtatvány sikeres beküldését (Feladási igazolás), valamint annak a KHENF által történt
letöltését (Letöltési igazolás).
Ha a KHENF egy 32965100 kezdetű, 27-jegyű érkeztető számot is tartalmazó válaszüzenetet
küld, akkor az adott eljárás során erre az azonosítószámra kell hivatkozni, amikor az ügyfél
kiegészítést küld, módosítja, visszavonja kérelmét, vagy az eljárás szüneteltetését kéri. Ezt az
érkeztető számot az ÁNYK nyomtatvány előlapján kell feltüntetni.
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Ilyen esetekben javasoljuk, hogy az ÁNYK-ban az Adatok  Nyomtatvány megnyitása
menüpont és az újra beküldendő nyomtatvány kiválasztása után a Másolat készítése gombra
kattintsanak, így a nyomtatványon nem kell minden adatot ismételten kitölteni, csak az érkeztető
számot és a kérelem tárgyát kell kitöltéskor újólag megadni.

V. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
A KHENF hatáskörébe tartozó ügykörök esetében fizetendő illetékekről, illetve igazgatási
szolgáltatási díjakról, valamint a befizetésük teljesítésének és igazolásának módjáról az alábbi
linken tájékozódhatnak:
http://mkeh.gov.hu/eljarasidij
Ne feledkezzenek meg a befizetési kötelezettségek ott leírtaknak megfelelő teljesítéséről sem!

VI. KHENF elektronikus válaszüzenetek küldése
Az ügyfelek az önálló jogorvoslattal meg nem támadható döntéseket minden esetben az
ügyfélkapu, illetve cégkapu tárhelyükre kézbesítve (elektronikus úton) kapják meg.
Az alábbi linken tájékozódhatnak azokról az ügykörökről, amelyek ügyében hozott, önálló
jogorvoslattal támadható döntések, valamint a szolgáltatási tevékenységek folytatásával
kapcsolatos bejelentésekre vonatkozó válaszüzenetek esetében mód van azok elektronikus
aláírással ellátott vagy szervezeti elektronikus aláírással hitelesített elektronikus irat
formájában történő közlésére, ha az ügyfél eltérően nem rendelkezik.
Ugyancsak az alábbi linken találhatóak azok az ügykörök, amelyekben a kérelmet jóváhagyó
döntés a vonatkozó jogszabálynak megfelelő formában és tartalommal, csak papír alapú
engedélyokmányként bocsátható ki, és amelyek közlése csak postai úton, vagy kérésre,
személyes átvétellel történik. Ezen ügykörökben a kérelmet elutasító döntések esetében van
mód azok elektronikus aláírással ellátott vagy szervezeti elektronikus aláírással hitelesített
elektronikus irat formában történő közlésére is, ha az ügyfél eltérően nem rendelkezik.

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes
A KHENF elektronikus válaszüzenetének a címzett tárhelyére érkezéséről az ügyfél a
biztonságos kézbesítési szolgáltatótól (a továbbiakban: NISZ Zrt.) ún. Átvételi értesítőt kap a
tárhely használatához rendelt e-mail címre az átvétel lehetőségéről.
Ha a címzett az ezt követő 5 munkanapon belül a tárhelyről letölti a dokumentumot, akkor a
kézbesítésről a KHENF kap egy hiteles ún. Letöltési igazolást a NISZ Zrt.-től.
Ha az ügyfél az Átvételi értesítő küldésétől számított 5 munkanapon belül nem tölti le a
dokumentumot, akkor a NISZ Zrt. az 5. munkanapot követő első munkanapon Át nem vett
dokumentum értesítőt küld az ügyfél részére.
Amennyiben az ügyfél az átvételi lehetőségről szóló másodszori értesítést követő 5
munkanapon belül sem tölti le a KHENF válaszüzenetet, úgy a NISZ Zrt. a sikertelen
kézbesítést a KHENF felé hiteles Meghiúsulási igazolás küldésével igazolja.
A KHENF elektronikus válaszüzenete kézbesítettnek minősül, ha a NISZ Zrt.
a) a hiteles Letöltési igazolás küldésével a küldemény ügyfél által történő átvételét
igazolta vissza a KHENF felé, a Letöltési igazolásban feltüntetett időpontban (az
átvétel dátuma napján), vagy
b) a határidőben való átvételre még rendelkezésre álló, a második értesítés kiküldésének
időpontját követő 5. munkanap elteltével a kézbesítés kétszeri sikertelenségét a hiteles
Meghiúsulási igazolás küldésével igazolta vissza a KHENF felé, a Meghiúsulási
igazolás kiállításának időpontját megelőző napon (a meghiúsulás dátuma napján).
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Az elektronikus ügyintézésről további információt talál
a http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes linken.
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I.

melléklet a csak ügyfélkapuról küldhető nyomtatványokról

Ügytípus elnevezése

Nyomtatvány száma

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett tartós
szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

MKEH100

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett idegenvezetői
tevékenység folytatásának bejelentése

MKEH100

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében utazásszervezői,
utazásközvetítői tevékenység folytatásának bejelentése

MKEH100

Idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése,
változás bejelentése, törlés kérése (Magyarországon letelepedettek
esetén)

MKEH029
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II. melléklet az ügyfélkapuról és cégkapuról is küldhető nyomtatványokról
Ügytípus elnevezése

Nyomtatvány száma

Haditechnikai tevékenységi engedély iránti kérelem

MKEH015

Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

MKEH017

Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási
tevékenység folytatásának bejelentése, változás bejelentése, törlés
kérése

MKEH019

Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

MKEH020

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok
vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.
(III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti vállalkozási import
engedélykérelem

MKEH025

Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és
járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és
forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása, változás
bejelentése, törlés kérése

MKEH026

Kérelem az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső
szabályzatának jóváhagyásához és hatósági nyilvántartásba
vételéhez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
65. § (6) bekezdés végrehajtására

MKEH030

Nemesfémgyártók és -forgalmazók részére más névjellel össze nem
téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

MKEH031

Kérelem a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal
kereskedők belső szabályzatának jóváhagyására a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (1) és (9) bekezdés végrehajtására

MKEH032

Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti,
karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy
alkalommal, továbbá a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint
vásáron, illetve piacon történő nemesfém-forgalmazásra irányuló
kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

MKEH033

Bejelentés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
szerinti belső szabályzat átdolgozásáról árukereskedők részére

MKEH034

Kérelem Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói
változatánakmegismeréséhez

MKEH035

Bejelentés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
szerinti belső szabályzat átdolgozásáról nemesfémmel vagy az
ezekből készült tárgyakkal kereskedők részére
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MKEH036

Bejelentés az előző lezárt év árbevételéről nemesfémmel vagy az
ezekből készült tárgyakkal kereskedő, kockázatértékelés
elkészítésére nem kötelezett szolgáltatók részére

MKEH037

Nemesfémtárgyak kereskedelmével, készítésével, javításával vagy
árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenységének bejelentése, az
adatváltozás bejelentése, valamint a nyilvántartásból való törlésre
irányuló kérelem

MKEH040

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység bejelentése

MKEH100

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán
vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának
bejelentése

MKEH100

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység nyilvántartásból való
törlése iránti kérelem

MKEH100

Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi
tevékenység bejelentése

MKEH100

Közraktározás-felügyeletet érintő kérelmek és bejelentések

MKEH100

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok
vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.
(III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti behozatali, kiviteli,
reexport tevékenységi engedélyezés

MKEH100

Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával
kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

MKEH100

Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával
kapcsolatos tevékenység bejelentése

MKEH100

Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi
közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély
kiadása iránti kérelem

MKEH100

Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi
közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése

MKEH100

A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószerprekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának
bejelentése

MKEH100

Robbanóanyag-prekurzorokkal folytatott kereskedelmi tevékenység
nyilvántartásba vétele

MKEH100

Éves információ szolgáltatás a kábítószer-prekurzorok forgalmáról

MKEH209

Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló
termékek szerves oldószer tartalmával kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettség

MKEH210
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Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem

MKEH001 kivitel és
MKEH002 behozatal

Haditechnikai tranzitengedély iránti kérelem

MKEH003

Mezőgazdasági import (vámkontingens és monitoring) engedély iránti
kérelem

MKEH004

Textiltermékek behozatalára vonatkozó engedélykérelem

MKEH005

Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti
kérelem

MKEH006

Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

MKEH007

-

Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli
és reexport engedélye iránti kérelem
Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai
eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem
Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport
engedélykérelme
Külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen
veszélyesnek minősíthető eszközök behozatala
Biztonsági védőeszközök kivitele, behozatala
Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére
irányuló kérelem

MKEH008

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export-, transzferés tranzitengedély, illetve szankciós rendelkezéssel érintett termékre
vonatkozó egyedi exportengedély kiadására irányuló kérelem

MKEH009

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi
Importigazolás kiadására irányuló kérelem

MKEH014

Az egyes harmadik országokból származó egyes vas-, acél- és
alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyeleti
okmány kiállítása

Kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem

Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító
tanúsítás iránti kérelem

Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti
kérelem
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MKEH2_021

MKEH022

MKEH2_134

MKEH2_136 behozatal és
MKEH2_139 kivitel

Haditechnikai brókerengedély iránti kérelem

MKEH2_142

258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély

MKEH2_149

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély
kiadására irányuló kérelem

MKEH2_152

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális exportengedély
kiadására irányuló kérelem

MKEH2_153
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