TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben Ön a hatósági ügyeit elektronikusan kívánja intézni, kérjük, figyelmesen olvassa
el az alábbi részletes tájékoztatónkat.
ÜGYFÉLKAPU

LÉTREHOZÁSA

Ahhoz, hogy ügyeit elektronikusan is intézhesse, létre kell hoznia a személyes ügyfélkapu
azonosítóját! Részletek itt!

1. Az alkalmazható e-nyomtatványokról és kitöltésükről
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Bármely elektronikus kérelem elektronikusan kitölthető, letölthető formanyomtatványa (a
továbbiakban: 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 az elektronikus kérelmek esetében alkalmazható, letölthető e-nyomtatványokat –
előlapjukkal együtt - és azok kitöltési útmutatóit a honlapján (www.mkeh.gov.hu)
folyamatosan közzéteszi. A kérelem benyújtásához a legutolsó verziójú nyomtatvány
használható, a régebbi e-nyomtatványon beküldött kérelmeket a Hivatal nem tudja kezelni.
Az elektronikus kérelmek fogadása és az azokra adott válaszok küldése céljából az MKEH a
központi rendszer hivatali kapujához tartozó két szervezeti postafiókot tart fenn: az MKEH 1
és az MKEH 2 jelöléssel. A beküldött kérelmek automatikusan a megfelelő postafiókba
érkeznek.
Ha jogszabály a kérelem formáját nem határozza meg és annak megfelelő speciális tartalmú
és formátumú e-nyomtatvány nem kerül közzétételre a honlapon, akkor az elektronikus
kérelem a megfelelő általános kérelem-nyomtatvány alkalmazásával nyújtható be.

MELLÉKLETEK CSATOLÁSA
Amennyiben az elektronikus kérelemhez a jogszabályban előírt mellékleteket is csatolni kell,
a csatolt mellékletek nagysága legfeljebb 30MB lehet, és azok csak az alábbi formátumokban
fogadhatók és olvashatók az MKEH részéről:
Szöveges dokumentumok: DOC, RTF, PDF, TXT, DOCX, ODT
Táblázatok: XLS, XLSX, ODS
Képek, egyéb: BMP, JPG, JPEG, GIF (kivéve animált), TIF, ODG, PNG
Tömörített állományt: ZIP (amennyiben az előzőekben felsorolt formátumokat tartalmazza).
Más formátumokban a csatolt dokumentumok nem értelmezhetőek az MKEH számára, ezért
azok beküldése nem fogadható el. Ilyenkor a nem megnyitható csatolmányokkal kapcsolatban

az eljáró hatóság a csatolt dokumentum megfelelő formátumban történő benyújtására
vonatkozó hiánypótlásra szóló felhívást küld az ügyfél részére.
Amennyiben jogszabály az elektronikus kérelemhez ügyfél által csatolandó mellékletként a
hiteles (eredeti, vagy megfelelően hitelesített másolati) példány benyújtását írja elő, akkor az
ügyfélkapu felhasználónak a dokumentumhitelesítés és/vagy az elektronikus aláírás szabályai
szerint, arra jogosult által elektronikus aláírással hitelesített, vagy elektronikusan aláírt
dokumentumot kell az eljáró hatóság részére beküldenie.
Az MKEH az elektronikus aláírások tekintetében elfogadott tanúsítványt kibocsátó hitelesítésszolgáltatóknak a http://webpub-ext.nmhh.hu/esign/hitRend/init.do weboldalon megnevezett
közigazgatásban alkalmazható tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltatókat tekinti.

2. E-regisztráció: Előzetes regisztrációs kérelem fogadása, MKEH azonosítószám

ELEKTRONIKUS KÉRELMEK FOGADÁSA
Az MKEH elektronikus kérelmet csak olyan természetes személytől fogad, aki
 saját személyes ügyfélkapuval és azonosítóval rendelkezik (a továbbiakban:
ügyfélkapu felhasználó) és elektronikus kérelmek beküldésére saját ügyfélkapuját és
azonosítóját használja, viszontazonosítása az ügyfélkapun elvégezhető,1
 képviseleti jogosultsággal bír a kérelmezőnél, valamint
 előzetesen kérte a felvételét az MKEH ügyfélkapu felhasználók regisztrációs
adatbázisába (a továbbiakban: MKEH regisztrációs adatbázisa), az MKEH az
ügyfélkapuját viszontazonosította, majd saját MKEH azonosítószámmal látta
el.(Előzetes regisztráció)
Az MKEH 2 hivatali kapun keresztül beadható engedélykérelmek együttes képviseleti
jogosultság mellett történő előterjesztése csak akkor lehetséges, ha mindkét képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy ügyfélkapu felhasználóként regisztrált az MKEH-nál.

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ
Az elektronikus ügyintézés előzetes regisztrációval kezdődik. Előzetes regisztrációs kérelem
benyújtása történhet:
 elektronikus úton az MKEH-nál e célra rendszeresített e-nyomtatványok (MKEH060
és MKEH61) kitöltésével és ügyfélkapun történő beküldésével,
 személyesen, a kitöltött és kinyomtatott nyomtatvány aláírását követően - szükség
szerint a szabályszerű meghatalmazást is csatolva - személyes megjelenés útján
kezdeményezhető az MKEH Németvölgyi úti székhelyén vagy Bláthy Ottó utcai
telephelyén.
Az ügyfélkapu felhasználó az előzetes regisztráció iránti kérelem kitöltésével vállalja, hogy a
kötelezően kitöltendő adatokban történt bármely változást az MKEH-nál 8 napon belül
bejelentve intézkedik az MKEH regisztrációs adatbázisában tárolt adatok módosításáról,
törléséről. Amíg a képviseleti jogosultság változásáról, megszűnéséről az MKEH ily módon

nem értesül, addig az MKEH a regisztrációs adatbázisában nyilvántartott személy képviseleti
jogosultságát érvényesnek tekinti.

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM BEFOGADÁSA
MKEH az első elektronikus kérelem MKEH-nak történő beküldését megelőzően az MKEH
előzetes regisztrációs eljárás során azonosítja az ügyfélkapu felhasználót és megállapítja az
ügyféllel való azonosságát, vagy az ügyfél képviseletére való jogosultságát.
Az előzetes regisztrációs eljárás eredményeként az ügyfélkapu felhasználó és az ügyfél,
akinek a képviseletében eljár, egyedi MKEH azonosítószámot kapnak és adataik az MKEH
regisztrációs adatbázisába kerülnek.
Az előzetes regisztrációhoz szükséges személyes adatokat az MKEH kizárólag ügyfélkapu
viszontazonosítás, személyazonosítás céljára és a képviseleti jogosultság ellenőrzésére
használja. A hatósági eljárás során az ügyféllel szükségessé váló egyéb kapcsolattartás
céljára az MKEH a postai levelezési címeket és más elérhetőségeket is tárolhat és
felhasználhat.

3. Meghatalmazás, képviseleti jogosultság vizsgálata

Meghatalmazással eljáró személyek képviseleti jogosultságának vizsgálatára vonatkozó
tudnivalók
1. A szabályszerű meghatalmazás
Az előzetes regisztrációhoz szükséges meghatalmazást olyan közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amiből kitűnik a szervezet képviseletére jogosult
személy (a meghatalmazó) és a meghatalmazott természetes személy neve, születési helye és
ideje, anyja neve, valamint a meghatalmazás köre és időbeli korlátja.
Ha a meghatalmazó a meghatalmazását az általa képviselt 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, kivéve, ha
 a meghatalmazó és a meghatalmazott személyesen jelenik meg és intézi a
meghatalmazás adását az MKEH előtt,
 a meghatalmazott személy ügyvéd.
A természetes személy meghatalmazónak a nem mindvégig saját kezűleg írt (géppel,
számítógéppel, stb.) és aláírt meghatalmazása sajátkezű aláírását két - a nevét és a lakáscímét
a meghatalmazáson feltüntető - tanúval kell igazolnia. A meghatalmazó által mindvégig saját
kezűleg írt és aláírt meghatalmazáshoz a tanúk feltüntetése nem szükséges, akárcsak
ügyvédnek adott meghatalmazás esetében.
Az MKEH-nál regisztrált, az ügyfél képviseletére nem meghatalmazás alapján jogosult
személy az ügyfélkapu azonosításhoz kötött webes felületen más, az MKEH-nál már
regisztrációs adatbázisba vett ügyfélkapu felhasználónak képviseletre szóló meghatalmazást
adhat, illetve a korábban adott meghatalmazást visszavonhatja. A meghatalmazó a
meghatalmazást a webes felületen a meghatalmazott MKEH azonosítójára való hivatkozással

tudja megadni vagy visszavonni. Meghatalmazás módosítására csak a korábbi
meghatalmazás visszavonásával és új meghatalmazás megadásával van mód.
2. Nem ügyfélkapu felhasználótól kapott meghatalmazás esetén
A más nevében és nem ügyfélkapu felhasználó meghatalmazásával eljáró természetes
személyeknek csak az alábbi pontokban meghatározott módokon van lehetőségük - az
MKEH060 kérelem-nyomtatvány kitöltésével - az előzetes regisztrációra:
Az ügyfélkapun beküldendő előzetes regisztrációs kérelemhez
a) bármely meghatalmazott csatoltan beküldhet az arra jogosult elektronikus aláírásával
hitelesített szabályszerű meghatalmazást;
b) ügyvéd, mint meghatalmazott csatoltan beküldheti szabályszerű meghatalmazásának
szkennelt példányát;
c) bármely meghatalmazott, ha az általa képviselni kívánt cég e-mail elérhetőségét a
cégjegyzék tartalmazza, csatoltan beküldheti a szabályszerű meghatalmazás szkennelt
példányát, melynek elfogadásához az MKEH a cégjegyzék szerinti e-mail címre küldött
levélben kér megerősítést a meghatalmazótól.
Személyesen intézett előzetes regisztrációs kérelemhez:
A meghatalmazottnak a természetes személyek MKEH060regisztrációs kérelmét kell
kitöltenie, kinyomtatnia, aláírnia, amit az ügyfél képviseletére - nem meghatalmazás alapján jogosult személy által a saját személyére és az általa képviselt szervezetre vonatkozó
adatokkal kitöltött és aláírt regisztrációs kérelemmel és szabályszerű eredeti
meghatalmazással együtt kell az MKEH Németvölgyi úti székhelyén, vagy a Bláthy Ottó
utcai telephelyén benyújtania.
Hatóság előtt való személyes megjelenése során a meghatalmazott a személyazonosságát
személyazonosításra alkalmas okmányával igazolja.

4.

E-kérelem beküldésének menete

E- KÉRELEM BEKÜLDÉSE
Az ügyfélkapu felhasználó az ÁNYK nyomtatványkitöltő oldalon a nyomtatvány kitöltését
követően az oldal tetején lévő menüből kiválasztja a „kapcsolat az ügyfélkapuval” című
menüt, ahol a legördülő listából rákattint a „nyomtatvány megjelölése elektronikus
beküldésre” című almenüre. Ez követően a program üzenetben felajánlja, hogy „Indulhat a
nyomtatvány megjelölésre?” kérdést. Az „igen” választ követően ismét a „kapcsolat az
ügyfélkapuval” című menü almenüjéhez kell lépni és a „nyomtatvány közvetlen beküldése
ügyfélkapun keresztül” című almenüt kell választani. Ez követően az „ügyfélkapu azonosítás”
című ablak jelenik meg ahol a „felhasználónév” és „jelszó” sikeres megadásával, a
nyomtatványok csatolmányokkal beküldésre kerülnek az MKEH részére.
A központi rendszer időbélyegzővel igazolja az elektronikus kérelem fogadásának tényét,
időpontját, arról elektronikus visszaigazolást küld. Az ügyintézési határidő a megfelelő
formátumú elektronikus kérelem beérkezését követő első munkanapon kezdődik.
Minden

elektronikus kérelem esetében

sor kerül

az ügyfélkapu felhasználó

azonosítására, ügyfélkapu viszontazonosítás útján és a képviseleti jogosultságának
vizsgálatára.
Az eljárásra jogosult sikeres viszontazonosítását követően az elektronikus kérelmet az MKEH
érkezteti. Ügyazonosítás céljára (hivatkozási számként) az elektronikus kérelemmel
kapcsolatos első 27-jegyű MKEH érkeztető-szám szolgál, amit az MKEH az eljárás
megkezdésének napjával együtt elektronikus válaszüzenetben közöl a kérelmezővel. (Nem a
központi rendszer elektronikus visszaigazolásában közölt érkeztetési szám használandó az
ügyet azonosító számként.)
Amennyiben a viszontazonosítás sikertelen volt, arról a MKEH értesíti az ügyfélkapu
felhasználót.

5. Elektronikus tájékoztatás kérése

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

Az ügyfél az elektronikus kérelem előlapján rendelkezhet – a Ket. 29. § (9) bekezdés és 162.
§ (5) bekezdés szerinti - elektronikus tájékoztatás kéréséről.
Így az eljáró hatóság az ügyfelet az elektronikus kérelem beérkezését követő 8 napon belül, a
kért módon értesíti az alábbiakról:
- ügy iktatási száma;
- az eljárás megindításának kezdő napja (az ügyintézési határidő kezdő napja);
- ügyintézési határidő (ügyintézési napok száma);
- ügyintéző neve, hivatali elérhetősége

6. Az elektronikus igazgatási és szolgáltatási díj-, illetve illetékfizetési kötelezettség

teljesítésének módja az elektronikus eljárásban

IGAZGATÁSI
SZOLGÁLTATÁSI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

DÍJ-,

ILLETVE

ILLETÉK

FIZETÉSI

Az elektronikus kérelem benyújtása esetén az adott eljárásra vonatkozóan külön
jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj, illetve az illetékekről szóló törvényben előírt
eljárási illeték megfizetése a következők szerint történhet:
Igazgatási szolgáltatási díjak befizetése
Igazgatási szolgáltatási díj (díj)
 az eljárás kezdeményezését (elektronikus kérelem beküldését) követően,
 az MKEH Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett 10032000-00282448-00000000
számú számlája javára,
 fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján,
 az átutalási megbízás közlemény rovatában az eljáró hatóság által kiállított számla
számára és az MKEH által adott első érkeztető-számra való hivatkozással fizethető
meg.

A díjköteles eljárást kezdeményező elektronikus kérelem beérkezését követően az ügyfél az
eljáró hatóságtól fizetési felhívást kap a központi rendszeren keresztül. A felhívás melléklete
az eljáró hatóság által kiállított számla, mely tartalmazza az MKEH által adott első érkeztetőszámot is.
Az ügyfél a nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági eljárásban az elektronikus úton igazolt
díjfizetési módok helyett – megváltoztatva az ügyintézés elektronikus kapcsolattartási módját
– készpénzzel, vagy bankkártyás fizetéssel is leróhatja a díjat az MKEH Bláthy Ottó utcai
pénztárában.
Eljárási illetékek befizetése
Eljárási illeték



előzetesen (az eljárás kezdeményezését, elektronikus kérelem beküldését megelőzően) a
MÁK 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, a
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak adott átutalási megbízás útján;
utólagosan (az eljárás kezdeményezését követően) az ún. fizetési ügyazonosító
megismerését követő munkanapon, a MÁK 10032000-01012107 számú Eljárási
illetékbevételi számlája javára, számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak adott átutalási
megbízás útján fizethető meg.

Előzetes illeték fizetés esetén az ügyfél a befizetés megtörténtének ellenőrzéséhez az átutalási
megbízás közlemény rovatában az MKEH intézményazonosító számát (12261760) tüntesse
fel és a kérelemhez az átutalás igazolásának szkennelt példányát is csatolja.
Ha az elektronikus kérelem beküldését megelőzően az ügyfél az illetéket nem fizette meg,
akkor az ügyfél a befizetést még fizetési határidőben - vagyis a kérelem beérkezését követő
munkanap végéig - egy 16 karakterből álló fizetési ügyazonosítónak az átutalási megbízás
közlemény rovatában történő megadásával pótolhatja.
A fizetési ügyazonosítót az alábbi módon kell képezni:1.-8. karaktere – az MKEH
intézményazonosítója (12261760) a MÁK-nál, 9.-10. karaktere – az adott év utolsó két
számjegye, 11.-16. karaktere - az ügyhöz rendelt MKEH érkeztetőszám utolsó hat számjegye.
Ha az ügyfél a fentiek szerinti fizetési határidőben befizetési kötelezettségének nem tett
eleget, válaszüzenetként egy fizetési felhívást kap az eljáró hatóságtól a központi rendszeren
keresztül, amelyben az eljáró hatóság közli a fizetendő illeték összegét, a MÁK Eljárási
illetékbevételi számlájának számát, a 16 karakterből álló fizetési ügyazonosítót, valamint az
illeték átutalásának határidejét, melynek elmulasztása a kérelem érdemi vizsgálat nélküli
elutasításával jár.

Határidőben nem teljesített fizetés következményei
Ha a díj, illetve eljárási illeték befizetése az első fizetési felhívásban közölt határidőben nem
történt meg, az eljáró hatóság az ügyfelet a határidő leteltét követő három munkanapon belül

második fizetési felhívásként további válaszüzenetben szólítja fel arra, hogy a fizetési felhívás
megismerésétől számított 8 napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő eljárási illetéket
vagy igazgatási szolgáltatási díjat. Ilyenkor az ügyfél ismételt tájékoztatást kap a fizetési
kötelezettség mértékéről, teljesítésének módjáról, továbbá a teljesítés elmulasztásának
jogkövetkezményéről: a fizetési kötelezettség előírt határidőben történő nem teljesítése esetén
a hatóság az eljárást további felhívás nélkül, önállóan fellebbezhető végzéssel megszünteti.
Fizetés alóli mentességek igazolása
Alanyi illetékmentesség fennállása, vagy költségmentesség igénylése esetén a vonatkozó
rendelkezések szerint kell az ügyfélnek - elektronikus kérelméhez csatolva - a szükséges
igazolásokat benyújtania.

7. MKEH válaszüzenetek küldése, döntések közlése

VÁLASZ ÜZENETEK KÜLDÉSE, DÖNTÉSEK KÖZLÉSE
Az MKEH eljáró hatóságai az elektronikus úton kezdeményezett hatósági eljárások során az
önálló jogorvoslattal meg nem támadható döntéseket és az értesítéseket elektronikus úton,
válaszüzenetként küldik meg az ügyfeleknek. Az MKEH válaszüzeneteit az ideiglenes
tárhelyen történő elhelyezést követő 5 napon belül kell átvenni: az időben megtörtént
átvételről az MKEH az ún. pozitív tértivevényt kap. Ha az eljáró hatóság válaszüzenetének
átvétele a 8. napon sem történik meg, akkor az MKEH értesítést kap a kézbesítési vélelem
beálltáról.
Ügyazonosítás céljára, hivatkozási számként - az elektronikus kérelemmel kapcsolatos első
MKEH érkeztető-szám szolgál (vagyis nem a központi rendszer elektronikus
visszaigazolásában közölt érkeztetési szám).
Az eljáró hatóság az önálló jogorvoslattal megtámadható döntéseket jellemzően papír
alapon, a vonatkozó jogszabály szerint előírt formában és tartalommal készíti el, valamint
postai úton, vagy - személyes átvétel kérése esetén – személyesen közli. Az önálló
jogorvoslattal megtámadható döntés elektronikus iratként akkor készíthető el (a hatósági
döntés elektronikus irat formában való elkészítése és/vagy közlése, illetve a papír alapú
engedélyről elektronikus irat formájú másolat készítése), és közölhető elektronikus úton, ha
az eljáró hatóság vezetője megállapítja, hogy
 a döntés formátumára vonatkozóan jogszabály kötelezően alkalmazandó eltérő előírást
nem tartalmaz, és
 az elektronikus irat hitelessége mind az ügyfél, mind az annak megismerésére jogosult
harmadik személy (pl. hatóság) számára könnyen ellenőrizhető, azonos joghatással
bír.
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