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TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörébe tartozó kérelmek
elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a jogszabályban előírt, a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) hatáskörébe tartozó kérelmeket
elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül is beküldhetik, valamint eleget tehetnek
adatszolgáltatási kötelezettségeiknek.

1. Az alkalmazható e-nyomtatványokról és kitöltésükről
Kérelem elektronikusan kitölthető és letölthető formanyomtatványa (e-nyomtatvány)
az Általános Nyomtatványkitöltő/tervező program segítségével készíthető,
használható, mely program a http://ekk.gov.hu/hu/emo/csatlakozaskr/anyt_anyk
internetes portálon keresztül érhető el és tölthető le.
Az MKEH a hatáskörét érintő kérelmeknél alkalmazható, letölthető enyomtatványokat az MKEH honlapján www.mkeh.gov.hu folyamatosan közzéteszi.
Ha speciális tartalmú és formátumú e-nyomtatványok a kérelem benyújtásakor még
nem kerültek a honlapra feltöltésre és a kérelem formáját jogszabály nem teszi
kötelezővé, a kérelem elektronikus úton a megfelelő ún. általános kérelemnyomtatványok egyikén nyújtható be.
1.1 A kérelmek tartalma:
A speciális tartalmú és formátumú e-nyomtatványokhoz tartozik
• egy előlap,
• egy kitöltési útmutató.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok felől az adott eljárásra vonatkozó, az
MKEH honlapján a témához kapcsolódó témakörök alatt lehet tájékozódni.
1.2 A kérelmek kitöltése
A kérelmek elkészítése során először az előlapot kell kitölteni.
A kérelmeket az egyes formanyomtatványokhoz tartozó kitöltési útmutatók szerint
kell kitölteni. Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdés merülne fel, úgy arról az
MKEH Igazgatási és Koordinációs Osztályánál, vagy szakirányú kérdésekben az
illetékes hatóságnál lehet tájékozódni, amelyek elérhetősége az MKEH honlapján
megtalálható.
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Kitöltést követően a kérelemhez csatolni kell az előírt mellékleteket. A csatolt
mellékletek maximális nagysága 30MB lehet, és az MKEH a következő formátumokat
tudja fogadni és olvasni:
Szöveges dokumentumok: DOC, RTF, PDF, TXT, DOCX, ODT
Táblázatot: XLS, XLSX, ODS
Képet: BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, ODG
Tömörítményt: ZIP, ARJ (amennyiben az előzőekben felsorolt formátumokat
tartalmazza).
Más formátumokban a csatolt dokumentumok nem értelmezhetőek az MKEH
számára, ezért azok nem elfogadhatóak, amit az MKEH válaszüzenetben jelezni fog.
Amennyiben jogszabály a mellékletek vonatkozásában a hiteles példány benyújtását
(eredeti példányban, vagy megfelelően hitelesített másolatban) kifejezetten előírta,
akkor az ügyfélkapu felhasználónak a nem az ügyfél képviseletére jogosult által aláírt
dokumentum
- jogszabály szerint előírt papír alapon kiállított példányát hagyományos
kapcsolattartás útján is be kell nyújtania, vagy
- az eredeti kibocsátó (aláíró) közigazgatásban alkalmazható elektronikus
aláírásával, vagy közjegyző elektronikus aláírásával hitelesített elektronikus
irat példányt kell beküldenie az Ügyfélkapun.
A bűntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal kapcsolatos igazolás bemutatását
a kérelmező elektronikus úton akként teljesítheti, hogy adattovábbítási kérelmében
az igazolást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától
hatósági bizonyítvány kiállítása formájában, a központi elektronikus szolgáltató
rendszeren keresztül közvetlenül az MKEH részére kéri továbbítani.

2.

Ügyfélkapu felhasználók előzetes regisztrációja, azonosítása,
viszontazonosítása, képviseleti jogosultságának vizsgálata

Kérelmeket elektronikus úton az MKEH csak olyan természetes személytől fogad,
aki
• saját személyes ügyfélkapuval és azonosítóval rendelkezik (ügyfélkapu
felhasználó) és a kérelmek elektronikus úton történő beküldésére saját
ügyfélkapuját és azonosítóját használja, viszontazonosítása az ügyfélkapun
elvégezhető,
• képviseleti jogosultsággal bír a kérelmezőnél (együttes képviseleti
jogosultsággal csak egyes kérelmek esetén van mód),
• előzetesen kérte az MKEH ügyfélkapu felhasználók regisztrációjába
(regisztráció) vételét és az MKEH saját azonosítószámmal látta el.
Az Ügyfélkapu el tudja végezni a természetes személyek hiteles azonosítását
(viszontazonosítás), ami a létesített ügyfélkapu használatára jogosult személy
felhasználói neve és jelszava alapján történik. (Ügyfélkapuja létesítését a
természetes személy bármely okmányirodánál kérheti.)
A más képviseletében eljáró természetes személy önálló képviseleti jogosultságát
vizsgálni kell.
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Előbbieknek megfelelően a kérelmek MKEH részéről elektronikus úton történő
fogadásának előfeltétele, hogy az azt beküldő személyt az MKEH előzetesen
azonosítsa, képviseleti jogosultságát megállapítsa. Ezek vizsgálatára az MKEH-nál
előzetes regisztrációs eljárás szolgál. A regisztrációba vétel megtörténtekor az
ügyfélkapu felhasználó és az a személy, melynek képviseletében eljár egyedi MKEH
azonosítószámot kap. A regisztrációt a természetes személy az arra rendszeresített
e-nyomtatvány kitöltésével az ügyfélkapun keresztül kérheti, vagy a kitöltött és
kinyomtatott nyomtatványt aláírva, szükség szerint a szabályszerű meghatalmazást
is csatolva személyes megjelenéssel kezdeményezheti.
A regisztrációnál alkalmazható, letölthető e-nyomtatványokat és azok kitöltési
útmutatóit az MKEH a honlapján (www.mkeh.gov.hu) folyamatosan közzéteszi.
Szabályszerű meghatalmazás
A regisztrációhoz szükséges meghatalmazást olyan közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni, amiből kitűnik a képviseletre jogosult (a
meghatalmazó) és a meghatalmazott természetes személy neve, születési helye és
ideje, anyja neve, valamint azon jogcímek, amelyek esetében a meghatalmazott
eljárhat.
Ha a meghatalmazó a meghatalmazását az általa képviselt gazdálkodó szervezet
üzleti körében és szabályai szerint írta alá, akkor a meghatalmazottnak csatolnia kell
a meghatalmazó eredeti aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát is, kivéve, ha
• a meghatalmazó és a meghatalmazott személyesen jelenik meg és intézi a
meghatalmazás adását az MKEH előtt,
• a meghatalmazott személy ügyvéd.
A nem gazdálkodó szervezetet képviselő meghatalmazónak a nem mindvégig saját
kezűleg írt és aláírt meghatalmazás sajátkezű aláírását két - a nevét és a lakáscímét
a meghatalmazáson feltüntető - tanúval kell igazolnia. Ezzel szemben a
meghatalmazó által mindvégig saját kezűleg írt és aláírt meghatalmazáshoz a
tanúzás nem szükséges, akárcsak az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz.
A kérelmező képviseletére jogosult, regisztrált személy, mint meghatalmazó az általa
elérhető webes felületen más, az MKEH-nál már regisztrációba vett ügyfélkapu
felhasználónak – annak MKEH azonosítószámára hivatkozással - képviseletre szóló
meghatalmazást adhat, módosíthat, visszavonhat.
Azoknak a más személy nevében és meghatalmazásával eljáró természetes
személyeknek, akiknek a meghatalmazója nem ügyfélkapu felhasználó, az
alábbi módokon van lehetősége a regisztrációra:
Ügyfélkapun keresztül
A meghatalmazottnak csak a következő esetekben van lehetősége az ügyfélkapun
beküldendő regisztrációs kérelemhez meghatalmazást csatolnia:
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a) Bármely meghatalmazott beküldhet közjegyző által elektronikus aláírással
hitelesített szabályszerű meghatalmazást.
b) Az ügyvéd, mint meghatalmazott a szabályszerű meghatalmazásának szkennelt
példányát küldheti be.
c) Bármely meghatalmazott személy, ha az általa képviselni kívánt cég e-mail
elérhetőségét a cégjegyzék tartalmazza, a szabályszerű meghatalmazás szkennelt
példányát a regisztrációs kérelemhez csatolva beküldheti, de elfogadásához
szükséges, hogy az MKEH által a cégjegyzék szerinti e-mail címre küldött kérdésre
adott válaszüzenetében a meghatalmazó megerősítse a meghatalmazásban
foglaltakat.
Személyes megjelenéssel
A személyesen intézett regisztrációhoz a meghatalmazottnak a természetes
személyek regisztrációs kérelmét kell kitöltenie, kinyomtatnia, aláírnia és azt a
képviseletre jogosult személy (meghatalmazó) által a saját személyére és az általa
képviselt gazdálkodó szervezetre, fióktelepre (mint ügyfélre) vonatkozóan kitöltött és
aláírt kérelemmel együtt kell benyújtania. Egyidejűleg csatolnia kell az ügyfél
képviseletére vonatkozóan a meghatalmazótól kapott szabályszerű meghatalmazás
eredeti példányát.
A meghatalmazottnak személyes megjelenéskor a személyazonosságát a hatóság
előtt személyazonosításra alkalmas okmánnyal igazolnia kell.
Regisztráció iránti kérelem személyes benyújtására Budapesten az MKEH
Németvölgyi úti székhelyén vagy Bláthy Ottó utcai telephelyén van lehetőség.
Az ügyfélkapu felhasználó a regisztráció iránti kérelem kitöltésével vállalja, hogy a
kötelezően kitöltendő adatokban történt bármely változást 5 munkanapon belül az
MKEH-nál bejelentve intézkedik az MKEH-nál regisztrált adatok módosításáról,
törléséről. Amíg a képviseleti jogosultság változásáról, megszűnéséről az MKEH nem
értesül, addig a regisztrációban szereplő személy képviseleti jogosultságát az MKEH
érvényesnek tekinti.
Az MKEH a regisztrációhoz szükséges személyes adatot kizárólag ügyfélkapu
viszontazonosítás, személyazonosítás céljára és a képviseleti jogosultság
ellenőrzésére használja. Az MKEH a postai levelezési címet és más elérhetőségeket
a hatósági eljárás során az ügyféllel szükséges egyéb kapcsolattartás céljára tárolja
és használja.
Az MKEH az általa regisztrált személyekkel nem azonosítható és/vagy az ügyfél
képviseletére nem jogosult személyek által beküldött kérelmeket visszautasítja.

3. A kérelem beküldésének menete
A kitöltött e-nyomtatványokat és csatolt mellékleteit a www.magyaroszag.hu oldalon,
ügyfélkapu bejelentkezés után, az Általános Dokumentumfeltöltő alkalmazás oldalon

5
(http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/feltoltes) lehet feltölteni. Az
Általános Dokumentumfeltöltő felülete csak bejelentkezés után jelenik meg teljes
egészében. Az ügyfélkapura bejelentkezett személy a számítógépén tárolt, kitöltött enyomtatványokat és a csatolásokat megjelöli ügyfélkapu betöltésre. Ezután a
kérelmet benyújtó személy az ún. kr. borítékot a Kormányzati Portálon található
Általános Dokumentumfeltöltő szolgáltatással feltölti az MKEH szervezeti
postafiókjába. (A FELTÖLTÉS gomb megnyomásával.)
A központi rendszer időbélyegzővel igazolja a kérelem fogadásának tényét,
időpontját, arról az ügyfélkapu felhasználó ideiglenesen fenntartott értesítési
tárhelyére befogadási igazolást küld.
Az MKEH a központi rendszerben használt postafiókját minden munkanapon
legalább egy alkalommal ellenőrzi és az előző ellenőrzés óta oda beérkezett
üzeneteket, kérelmeket letölti.
Minden kérelem letöltését követően az MKEH ügyfélkapu viszontazonosítást
végez.
Amennyiben a viszontazonosítás eredménye az, hogy az Ügyfélkapu által az
ügyfélkapu felhasználójáról kezelt adatok és a kérelemben megjelölt MKEH
azonosítószámhoz tartozó, az MKEH regisztrációban tárolt személyazonosító
adatok nem egyeznek, akkor az MKEH válaszüzenetben közli a kérelmet beküldő
személlyel, hogy mivel az ügyfélkapu felhasználó személy azonosítása sikertelen
volt, ezért a kérelem fogadása biztonsági kockázati okból nem teljesíthető.
További felvilágosításért ilyenkor az MKEH Igazgatási és Koordinációs Osztályhoz
lehet fordulni.
Ha a viszontazonosítás sikeres volt, de az ügyfélkapu felhasználó a hivatali
regisztrációs adatbázis adatai szerint nem járhat el az ügyfél képviseletében,
akkor az illetékes hatóság az ügyfélkapu felhasználót az ügyféllel kapcsolatos
képviseleti jogosultságának a regisztrációnál ismertetett feltételek szerinti
rendezésére és a kérelemnek azt követő ismételt beküldésére szólítja fel.
Sikeres viszontazonosítás esetén a kérelem az ügyazonosításhoz szükséges
MKEH érkeztető-számot kap, amit az MKEH az eljárás megkezdésének napjával
együtt elektronikus válaszüzenetben közöl. Ügyazonosítás céljára – az illetékilletve díjfizetésre vonatkozó kivétellel – ezt az első MKEH érkeztető-számot (27
jegyű) kell használni. (A központi rendszer által a befogadási igazolásban küldött
érkeztető-számot csak a díjfizetés megfizetésével kapcsolatos közleményekben kell
használni).

4. Díj-, illetve illetékfizetési kötelezettség teljesítésének módja
elektronikus eljárásban
A kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén az eljárásra vonatkozóan
külön jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj, illetve az illetéktörvényben
előírt eljárási illeték megfizetése a következők szerint történhet:
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1. Igazgatási szolgáltatási díjak befizetése
Igazgatási szolgáltatási díj (díj)
•
•
•
•

az eljárás kezdeményezését (kérelem beküldését) követően, az MKEH által
küldött díjbekérő átvételét követő munkanapon,
az MKEH 10032000-00282448-00000000 számú számlája javára,
fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján,
a központi rendszer által adott 27-jegyű érkeztetőszámra hivatkozással
fizethető meg.

A díjköteles eljárásra vonatkozó kérelem beérkezését követően az MKEH díjbekérőt
küld az ügyfélnek a központi rendszeren keresztül. A központi rendszer által adott 27
karakterből álló érkeztetőszámot kell az ügyfélnek a banki átutalási megbízás
közlemény rovatába írnia.
Az ügyfél a nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági eljárásban az elektronikus úton
igazolt díjfizetési módok helyett – megváltoztatva az ügyintézés kapcsolattartási
módját - készpénzzel is leróhatja a díjat az MKEH Bláthy Ottó utcai pénztárában.

2. Eljárási illetékek befizetése
Eljárási illeték megfizetésének kötelezettsége
• az eljárás kezdeményezését, legkésőbb a központi rendszer (ügyfélkapu) által
adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon,
• a Magyar Államkincstár 10032000-01012107. számú Eljárási illetékbevételi
számlája javára,
• átutalási megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási
illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk)
útján,
• az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak az
átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény
rovatában való megadásával
teljesíthető. A 16-jegyű ügyazonosító kód képzése:
• az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója:
12261760
• az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27-jegyű
érkeztetőszám utolsó 8 számjegye kötőjel nélkül.
Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában,
vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes
szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható.
Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be,
amelyen a jogcím alatt „Államigazgatási eljárási illeték” olvasható. Illeték-befizetés
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készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. ( Rózsaszín „Belföldi
postautalvány” illetékbefizetésre nem használható.)
3. Határidőben nem teljesített fizetés esetén követendő eljárás
Ha a díj, illetve eljárási illeték befizetése határidőben - a díjbekérő átvételétől,
illetve a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - nem történt meg,
akkor az illetékes hatóság válaszüzenetében az ügyfelet arra szólítja fel, hogy 8
napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő eljárási illetéket vagy igazgatási
szolgáltatási díjat. Az illetékes hatóság egyben tájékoztatja az ügyfelet a fizetési
kötelezettség
mértékéről,
módjáról
és
határidejéről,
a
mulasztás
jogkövetkezményéről, különös tekintettel arra, hogy amennyiben a fizetési
kötelezettségének a 8 napos határidő alatt sem tesz eleget, a hatóság az eljárást –
további felhívás nélkül - önállóan fellebbezhető végzéssel megszünteti.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

