KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
MKEH030 számú kérelemhez
Az MKEH030 számú kérelem nyomtatvány Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül történő beküldésével
tudja kérelmezni az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató Pmt. szerinti belső
szabályzata jóváhagyását és nyilvántartásba vételét a hatóságtól.
Mielőtt ezt beküldené a hatósághoz, a kijelölt személy bejelentése nélkülözhetetlen a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) részére, melyhez a következőket kell tennie:
Nyissa meg a www.nav.gov.hu honlapot
 Nyomtatványkitöltő programok (bal oldali menüsorból kiválasztani), kattintás után a lap
közepén újra kattintani a „nyomtatványkitöltő programok”-ra,
 „Bevallás száma” legörgethető menüből alulról a 6. elemet kiválasztani, amely a
VPOP_KSZ17-es nyomtatvány,
 Letölteni a VPOP_KSZ17-es nyomtatványt az ÁNYK keretrendszerre, kitölteni (különös
tekintettel: jogszabályi kötelezettségnél bejelölni, hogy „mindkettő”), majd beküldeni
keretrendszeren keresztül a NAV-nak,
A NAV 2 db automatikus válaszüzenetet küld miután befogadta a nyomtatványt, a 2. válaszüzenetből
a dátumot és a 6 jegyű azonosító számot – kapott tájékoztatás sorszáma – kell beírni a Pmt.
belső szabályzat 1. sz. mellékletébe.
A Pmt. szerinti belső szabályzat hatósághoz történő benyújtásának módja:
Nyissa meg a www.mkeh.gov.hu honlapot. Az MKEH030-as e-nyomtatvány ÁNYK programba
telepítése:
 E-nyomtatványok menüpontra (jobb oldali menüsorban) kattintani,
 „Nemesfémes tevékenység és pénzmosási-felügyelet” részhez letekerni (az oldal középén)
 MKEH030-as nyomtatványt kiválasztani, a „Nyomtatvány” feliratra kattintva letölteni, ÁNYK
programba telepíteni.
Az MKEH030-as nyomtatványhoz csatolnia kell a Pmt. szerinti belső szabályzatát kitöltve, illetve
cégszerű aláírásával ellátva. Fontos, hogy a csatolmányt pdf formátumban csatolja a kérelemhez.
 ÁNYK program megnyitása,
 MKEH030-as nyomtatvány megnyitása: (Adatok  Új nyomtatvány  a Sablonok közül
válassza ki az MKEH030-as nyomtatványt [csak a telepített nyomtatványok találhatóak meg a
Sablonok között]  Megnyitás)
 kitöltés
 A kitöltött MKEH030-as nyomtatvány mellékleteként (Adatok  Csatolmányok kezelése 
Hozzáad  kiválasztani a fájlt, majd Megnyitás  Ok) csatolni a pdf formátumú Pmt.
szerinti belső szabályzatot,
 beküldeni Ügyfélkapu/Cégkapu segítségével (felső menüsor: Kapcsolat az Ügyfélkapuval 
Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre  Kérdés: Indulhat a nyomtatvány
megjelölése? Igen  Nyomtatvány mentése: OK  felső menüsor: Kapcsolat az
Ügyfélkapuval  Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül).
Cégkapus beküldésnél ugyanezek a lépések, csak a „Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval” fülre
szükséges kattintani. A Cégkapu-beküldés beállítása megtalálható ezen az oldalon:
https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/cegkapu#faq_5398867 (6. pont).
A hatóság nem küld visszaigazolást miután befogadta az e-nyomtatványt, az Ügyfélkapu/Cégkapu
tárhelyen a ”Szűrés”-nél kell beállítani, hogy a rendszerüzenetek is láthatóak legyenek. Az ott található

feladási igazolást és letöltési igazolást a rendszer automatikusan állítja elő. A feladási igazolást akkor
állítja ki a rendszer, ha a szolgáltató a hatóságnak sikeresen beküldte a nyomtatványt. A letöltési
igazolást akkor állítja ki a rendszer, ha a hatóság letöltötte a beküldött anyagot. Ezek az igazolások 30
nap után törlődnek a tárhelyről, így azt tárolás céljából a tartós tárba lehet átmozgatni vagy a saját
gépére lehet lementeni.
Az MKEH030 számú kérelem nyomtatvány kitöltendő rovatai:
Az előlap fülön:
1. Kérelem típusa (kötelezően kitöltendő és csak az egyik választható): itt azt kell „X”–szel jelölni ami
az Ön beadványára vonatkozik. Ha pl. új kérelemként adja be a beadványát, akkor az új kérelem
mezőt jelölje; ha pl. hiánypótlást teljesít beadványával, akkor a „kérelem – kiegészítés, hiánypótlás”
mezőt, stb. (Amit ennél a pontnál választ, annak megfelelőn tudja kitölteni a másik három fülön
található adatokat. Ha pl. ennél a pontnál a „nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet” jelöli be, akkor
csak az előlapot illetve a törlési kérelem fület tudja kitölteni, a többi fül nem lesz aktív ebben az
esetben. A többi pont esetében az előlap, MKEH030, Nyilatkozat füleket kell töltenie).
2. A „Rendelkezési Nyilvántartás tartalmaz–e a kérelemmel kapcsolatos” résznél: ha az Ön
esetében nincs a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazásra, kapcsolattartásra vagy egyébre
vonatkozó rendelkezés, akkor ezt a pontot hagyja üresen.
3. „Nyilatkozat” résznél X”–szel szükséges jelölnie, hogy a mellékelt, másolatban benyújtott iratok az
eredetivel mindenben megegyeznek.
MKEH030–as fül:
I. Kérelmező azonosítási és elérhetőségi adatai: ebben a pontban fel kell tüntetnie a nevét/vállalkozás
nevét,
adószámát,
székhelye
címét,
telefonszámát,
email
címét,
telephely(ek)et,
cégjegyzék/vállalkozói nyilvántartási számát, képviselete jogosult(ak) adatait, illetve az előző lezárt év
bruttó árbevételét.
II. „A kérelmező fő kereskedelmi tevékenységének megnevezése”: itt választani kell a két
lehetőség közül.
III. „A fő kereskedelmi tevékenység TEÁOR’ 08 kódja”: itt egy vagy több tevékenységi kört is
feltüntethet attól függően, hogy az adott tevékenységi köréhez kapcsolódóan elfogad-e készpénzt a
jelölt összegben.
IV. „Csatolt mellékletek”: ”X’’-szel szükséges jelölnie, hogy van-e csatolt melléklet, ami pdf
formátumú.
Nyilatkozat fül:
A nyilatkozat mezőben az „Alulírott” után az ügyvezető nevét kell beírni, illetve a ”mint a” szöveg után
a képviselt cég nevét.

Törlési kérelem fül: csak abban az esetben válik kitölthetővé, ha az előlapon a nyilvántartásból való
törlés iránti kérelem mezőt jelöli be.

