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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ   

Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben (Ket.) foglaltak értelmében az ügyfél helyett meghatalmazottja is eljárhat.  

 

Az ügyfél adhat olyan meghatalmazást, amely a meghatalmazott személyt hosszabb 

időre, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH) intézhető 

valamennyi intézkedéssel, illetve a támogatásokhoz kapcsolódó jogcímekkel kapcsolatos 

teljes hatósági eljárásra, vagy csak bizonyos eljárási cselekményekre, továbbá az ügyfél-

nyilvántartási ügyek intézésére állandó jelleggel – meghatározott időpontig vagy a 

meghatalmazó által történő visszavonásig / meghatalmazott által történő felmondásig – 

jogosítja képviseletre. Állandó meghatalmazásnak tekintendő a meghatalmazás, ha a 

meghatalmazó képviseletének ellátására határozatlan ideig, vagy a meghatalmazáson 

feltüntetett időpontig, illetőleg időtartamon belül akár az ügyfél-nyilvántartási ügyek vagy 

a támogatási jogcímek / eljárási cselekmények meghatározott csoportjára vonatkozóan, akár 

teljeskörű eljárási jogosultsággal hatalmazza fel a meghatalmazottat. 

 

Amennyiben az ügyfél – a fentieknek megfelelően – nem személyesen jár el, akkor az MVH 

az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. Az MVH – mint mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv – előtti eljárásokban az állandó meghatalmazás akkor 

érvényes, ha az MVH által rendszeresített „Nyomtatvány az állandó meghatalmazásra és 

annak bejelentésére” elnevezésű formanyomtatványon adott meghatalmazást az ügyfél, 

vagy az általa meghatalmazott személy e formanyomtatványon bejelenti az MVH-hoz. 

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az állandó meghatalmazás MVH előtti eljárásban való 

érvényességének feltétele a „Nyomtatvány az állandó meghatalmazásra és annak 

bejelentésére” elnevezésű nyomtaványnak a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, az MVH 

részére - személyesen vagy postai úton - papír alapon is megtörtént benyújtása. Az MVH 

előtti eljárásban csak az eredetiben benyújtott, az állandó meghatalmazás bejelentésére 

rendszeresített nyomtatványon adott meghatalmazás az érvényes. A kitöltött, az ügyfél, a 

meghatalmazott és két tanú által aláírt meghatalmazást az MVH ügyfél lakóhelye vagy 

székhelye szerint illetékes területi kirendeltségének kell benyújtani legkésőbb azon kérelem 

benyújtásával egyidejűleg, amire a meghatalmazás vonatkozik. 

 

Az MVH-hoz benyújtott „Nyomtatvány az állandó meghatalmazásra és annak 

bejelentésére” elnevezésű formanyomtatvány alapján az MVH nyilvántartásba veszi a 

meghatalmazó és a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás érvényességének idejét, 

valamint azon ügycsoportokat (intézkedéseket / támogatási jogcímeket/ügyfél-

nyilvántartási ügycsoportot), amelyekre a meghatalmazás kiterjed. 

 

Az elektronikus úton benyújtandó kérelemekkel kapcsolatos külön tájékoztatás: 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy – a korábbi támogatási évektől eltérően – a 2009. évtől az 

elektronikus úton kizárólag az e-kerelem.mvh.gov.hu elektronikus kérelemkitöltő felületen 

tölthető ki és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be!  

• Tájékoztatjuk, hogy az elektonikus kérelmekkel kapcsolatos meghatalmazásokat – 

ügyfélkapun keresztül - elektronikus úton is be kell küldeni. 
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• A meghatalmazás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles 

megőrizni, a harmadik példányt legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási 

cselekmény elvégzését megelőzően húsz nappal kell eljuttatni az ügyfél 

lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére. 

 

 

Adott jogcím, illetve eljárási cselekmény esetén több meghatalmazást is lehet adni. 

 

Az állandó meghatalmazás bejelentéséhez rendszeresített nyomtatvány kitöltése az MVH 

internetes honlapján megtalálható nyomtatványkitöltő programmal lehetséges, az alábbiak 

szerint: 

 

FONTOS! Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazás kitöltésére szolgáló elektronikus 

felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva! Más böngészőkkel előfordulhat hibás 

megjelenítés! 

 

 

I. BELÉPÉS A FELÜLETRE 

 

A meghatalmazott feladata 

 
1. Kérelem benyújtásához látogasson el a http://e-kerelem.mvh.gov.hu/ weboldalara, 

 

 
 

 

2., Válassza ki a jogcímet, amely tekintetében kérelmet kíván beadni. 
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2. kattintson az „Ügyfélkapus bejelentkezés” linkre, majd a megjelenő oldalon adja meg az 

ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználói nevét és jelszavát. 
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Sikeres bejelentkezés esetén az alábbi üzenet jelenik meg rövid időre: 

 
 

3. A sikeres bejelentkezést követően a kormányzati portál visszairányít a MVH weboldalára, 

ahol első alkalommal meg kell adnia saját regisztrációs számát. 
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4. Ha az ügyfél természetes azonosítói megegyeznek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-

nyilvántartási rendszerben lévő azonosítóival, akkor tudja az ügyfél (jelen esetben a 

meghatalmazott) a meghatalmazást benyújtani elektronikusan. Ellenkező esetben hibaüzenetet 

kap:  

 

5. A sikeres belépés után a „Meghatalmazás rögzítése” gombot kell választani, 
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KITÖLTÉS FOLYAMATA 

 

 

1. pont meghatalmazás típusa  

 

Itt három alpont található 

  - intézkedések/támogatási jogcímek intézésére és az ügyfél-nyilvántartási 

ügyek intézésére feljogosító meghatalmazás benyújtása 

  - Csak intézkedési/támogatási jogcímek intézésre feljogosító meghatalmazás 

benyújtása 

  - Csak ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésre feljogosító meghatalmazás 

benyújtása 

 

 
 

 

Amennyiben az intézkedések/támogatási jogcímek intézésére és az ügyfél-nyilvántartási 

ügyek intézésére feljogosító meghatalmazás benyújtása menüt választja, akkor a támogatási, 

illetve kifizetési kérelemmel kapcsolatos, illetve egyéb eljárási cselekményekre, valamint az 

ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére készíthet meghatalmazást. 

Lehet intézkedési/támogatási jogcímek és ügyfél-nyilvántartási ügyekre egyszerre megadni 

meghatalmazást, vagy külön, csak az intézkedésekre/támogatási jogcímekre, illetve külön 

csak az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére. 



 7 

 

 

2 pont Meghatalmazó adatai  
 

  A meghatalmazó regisztrációs számának beírása után automatikusan 

megjelennek a meghatalmazónak az ügyfél-nyilvántartásban tárolt adatai.  

 

Magánszemély esetén: 

 - ügyfél neve 

 - lakóhely/székely 

 

 
 

A meghatalmazó ügyfélnek ide kell beírnia a jelszavát. 

 

A „Meghatalmazás” kitöltésekor a meghatalmazó a jelszó beírásával adja meg a 

hozzájárulást falugazdásza vagy kamarai tanácsadója illetve egyéb meghatalmazottja 

részére, hogy az a képviseletében a „Meghatalmazás”-on bejelölt jogcímekkel 

kapcsolatosan eljárjon, kérelmet nyújtson be. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy jelszavát az első belépés előtt megváltoztathatja, az erre 

kialakított elektronikus felületen az MVH portálján ügyfélkapus belépés nélkül is! 
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Az új jelszó a beírás majd az új jelszó ellenőrzése után a Mentés gombbal menthető el. 

Az új jelszó akkor érvényes, ha a mentés gomb alatt lévő üzenetnél megjelenik a kiírás, arról, 

hogy a mentés sikeres volt. 

 

Amennyiben a jelszavát elveszítette, elfelejtette, új regisztrált ügyfél, vagy a belépés egyéb 

okból nem sikerült, abban az esetben új jelszót a lakóhely/székhely szerinti illetékes megyei 

MVH Kirendeltségen kérhet az erre rendszeresített formanyomtatvány segítségével. 

 

Cég/ szervezet esetén 

 - ügyfél neve 

 - lakóhely/székely 

 

 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén 

a törvényes képviselő nevét, címét, születési helyét és idejét meg kell adni a kitöltés 

során. 

 

 
 

4. pont Meghatalmazott adatai  
 

 
 

Itt a meghatalmazott tíz számjegyű regisztrációs száma és a regisztrációs számhoz 

tartozó, ügyfél-regisztrációs rendszerben tárolt adatai automatikusan kitöltődnek. 

. 

- természetes személy neve 

   - lakóhely/székely 
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5. pont Az egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére feljogosító meghatalmazás  

 

Kötelező nyilatkozni az állandó meghatalmazás érvényességének kezdő időpontjára 

vonatkozóan, az MVH-hoz történő beérkezés napjának megjelölésével, vagy egy későbbi 

időpont megadásával. 

Célszerű a kitöltés napját megadni. 

 

Az állandó meghatalmazás érvényességének kezdő időpontja 

 

A meghatalmazás MVH-hoz történő beérkezéstől  vagy ………év……hónap….naptól 

 

 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az állandó meghatalmazás MVH előtti eljárásban való 

érvényességének kezdete postai küldés esetén az MVH-hoz történő beérkezés napja, 

személyes benyújtás esetén a benyújtás dátuma. Az állandó meghatalmazás érvényessége 

kezdő időpontjaként azonban a nyomtatványon az MVH-hoz történő beérkezés napjánál, 

illetve a személyes benyújtás dátumánál későbbi időpont is megjelölhető. Ez utóbbi esetben 

itt kell megadni azt a dátumot, amely időponttól a meghatalmazás hatályba lép.   

 

A meghatalmazás érvényességét a „visszavonásig/felmondásig” kódkocka megjelölésével, 

vagy az érvényességi idő megadásával kell jelölni.  

 

az állandó meghatalmazás érvényességének vége: 

 

Visszavonásig/felmondásig   vagy ……………év………hónap…..napig 

 

 

 
 

Amennyiben ezt a kódkockát jelölik be, a meghatalmazás annak visszavonásáig/felmondásig 

érvényes, ha az állandó meghatalmazás visszavonásig/felmondásig szól, a 

visszavonásról/felmondásról „ADATLAP az állandó meghatalmazás megszűnésének 

bejelentéséhez” elnevezésű formanyomtatványon elektronikusan, valamint - személyesen 

vagy postai úton - papíralapú formában a meghatalmazónak haladéktalanul értesítenie kell 

az MVH-t, illetve képviseleti jogának megszűnését a meghatalmazott is bejelentheti. A 

képviseleti jog megszűnése az MVH-val szemben azonban csak az MVH-hoz papíralapú 

formában történt bejelentésétől hatályos. 

 

Az érvényesség végeként lejárati dátumot is megadhat, amely időponttól a meghatalmazás 

megszűnik. Az adott napi dátumtól kezdődően, a meghatalmazáson megjelölt jogcímek 

tekintetében a meghatalmazott nem járhat el.  

A meghatalmazás lejártával új meghatalmazás nyújtható be. 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el!!! 
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Meghatalmazás az MVH-nál intézhető valamennyi intézkedéshez/támogatáshoz kapcsolódó 

valamennyi jogcímmel, illetve egyes jogcímekkel kapcsolatos teljes hatósági eljárásra, vagy 

az alábbi eljárási cselekményekre adható: 

 

1. támogatási kérelem benyújtása (az egységes kérelemhez tartozó jogcímek esetén csak 

elektronikusan teljesíthető) 

2. támogatási kérelem módosítása (az egységes kérelemhez tartozó jogcímek esetén csak 

elektronikusan teljesíthető) 

3. támogatási kérelem (részben vagy egészben történő) visszavonása (az egységes kérelemhez 

tartozó jogcímek esetén csak elektronikusan teljesíthető) 

4. kifizetési kérelem benyújtása (az egységes kérelemhez tartozó jogcímek esetén csak 

elektronikusan teljesíthető) 

5. kifizetési kérelem módosítása (az egységes kérelemhez tartozó jogcímek esetén csak 

elektronikusan teljesíthető) 

6. kifizetési kérelem (részben vagy egészben történő) visszavonása (az egységes kérelemhez 

tartozó jogcímek esetén csak elektronikusan teljesíthető) 

7. az ügyfél MVH-nál nyilvántartott adatainak lekérdezése (az egységes kérelemhez tartozó 

jogcímek esetén csak elektronikusan teljesíthető) 

8. EMVA monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése (csak elektronikusan 

teljesíthető) 

9. nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése az MVH felhívása alapján 

10. adatváltozás bejelentése és bejelentési kötelezettség teljesítése, az ügyfél-nyilvántartásba 

bejelentett adatokban bekövetkezett változások kivételével 

11. az ellenőrzésben, és az azt követő hatósági eljárásban való képviselet ellátása 

12. iratbetekintés 

13. fizetési könnyítésre irányuló kérelmek előterjesztése 

14. jogorvoslat iránti kérelem benyújtása  

 

 

Az állandó meghatalmazás és annak bejelentése: 
 

Közvetlenül az a)-c) csoportok címe utáni kódkockák valamelyike kötelezően kitöltendő, de a 

három közül csak az egyik csoport választható. 

 

a) valamennyi jogcímre és az azzal kapcsolatos teljes hatósági eljárásra (valamennyi, 

fent megnevezett eljárási cselekményre):  
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Amennyiben ezt a kódkockát jelöli meg, úgy a meghatalmazott minden jogcímben az eljárási 

cselekmények teljes körében járhat el a meghatalmazó képviseletében. 

 

b) az alábbi jogcím(ek)re és az azzal kapcsolatos valamennyi, fent megnevezett eljárási 

cselekményre:  
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Itt kiválaszthatóak a meghatalmazás jogcímei és a jogcímhez kapcsolódó eljárási 

cselekmények. A jogcímeket lenyíló listából választhatja ki, új jogcímet az „Új jogcím 

felvétele” gombbal lehet felvinni. 

Egymás után több jogcím is felvehető 

 

 
 

c) az alábbi jogcím(ek)re és az azzal kapcsolatos következő eljárási cselekmény(ek)re:  

 

 

 

Az eljárási cselekményeket a kódkockák jelölik. Alap állapotban minden jogcímhez minden 

eljárási cselekmény be van jelölve, kérjük a „pipát” csak abban az esetben vegye ki, ha az 

adott jogcím esetén NEM kíván meghatalmazással élni az eljárási cselekményre. 

    
 

A „pipa” jelet a kódkockán állva a szóköz billentyű megnyomásával, vagy az egér bal 

gombjának megnyomásával veheti ki. 
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Ezek után kell feltüntetni a meghatalmazás kitöltésének helyét és idejét, és itt kell a 

nyomtatványt aláírásával ellátni a meghatalmazónak, meghatalmazottnak és a két tanúnak. 

 

Amennyiben a kiválasztott jogcímre mégsem akar meghatalmazást beadni a „Törlésre 

kijelölés” után lehet a „Kijelölt jogcímek törlése” gombbal törölni. 

 

 

 
 

 
7. pont, Az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére feljogosító meghatalmazás  

 

Abban az esetben kell kitölteni, ha a meghatalmazó fel akarja hatalmazni 

meghatalmazottját az ügyfél-nyilvántartás adataiban történő változások felvezetésére! 

 

Kötelező nyilatkozni az állandó meghatalmazás érvényességének kezdő időpontjára 

vonatkozóan, az MVH-hoz történő beérkezés napjának megjelölésével, vagy egy későbbi 

időpont megadásával. 

Célszerű a kitöltés napját megadni. 

 

Az állandó meghatalmazás érvényességének kezdő időpontja 

 

A meghatalmazás MVH-hoz történő beérkezéstől   vagy 

………év……hónap….naptól 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az állandó meghatalmazás MVH előtti eljárásban való 

érvényességének kezdete postai küldés esetén az MVH-hoz történő beérkezés napja, 

személyes benyújtás esetén a benyújtás dátuma. Az állandó meghatalmazás érvényessége 

kezdő időpontjaként azonban a nyomtatványon az MVH-hoz történő beérkezés napjánál, 

illetve a személyes benyújtás dátumánál későbbi időpont is megjelölhető. Ez utóbbi esetben 

itt kell megadni azt a dátumot, amely időponttól a meghatalmazás hatályba lép.  

 

 

az állandó meghatalmazás érvényességének vége: 

 

Visszavonásig/felmondásig   vagy ……………év………hónap…..napig 

 

 
 

Ha ezt a kódkockát jelöli be, a meghatalmazás annak visszavonásáig/felmondásig érvényes.  

Ha az állandó meghatalmazás visszavonásig/felmondásig szól, a visszavonásról/felmondásról 

„ADATLAP az állandó meghatalmazás megszűnésének bejelentéséhez” elnevezésű 

formanyomtatványon elektronikusan, valamint - személyesen vagy postai úton - papíralapú 

formában a meghatalmazónak haladéktalanul értesítenie kell az MVH-t, illetve képviseleti 

jogának megszűnését a meghatalmazott is bejelentheti. A képviseleti jog megszűnése az 

MVH-val szemben azonban csak az MVH-hoz papíralapú formában történt bejelentésétől 

hatályos. 

Az adott napi dátumtól kezdődően, a meghatalmazáson megjelölt jogcímek tekintetében az 

addigi meghatalmazott nem járhat el.  

A meghatalmazás visszavonása esetén vagy a lejártával, új meghatalmazás nyújtható be. 

 

Az állandó meghatalmazás és annak bejelentése: 
 

Meghatalmazó meghatalmazza Meghatalmazottat az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, 

amely meghatalmazás kiterjed: 

 

 

az ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások bejelentésére:  

 
 

FONTOS! 

 

A jogcím listából való kiválasztása után az „Új jogcím felvétele” gombot használni kell, mert 

csak így jelenik meg a szürkével jelzett rész.   
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A kijelölés nélkül a meghatalmazás nem menthető el és a következő hibaüzenetet írja a 

program: 

 
 

Amennyiben a meghatalmazás ezen részét kitöltik, úgy a meghatalmazott teljes körben 

eljárhat a meghatalmazó ügyfél-nyilvántartásban lévő adatiban bekövetkezett változások 

bejelentése ügyében. 

 

 

Ezek után kell feltüntetni a meghatalmazás kitöltésének helyét és itt kell a nyomtatványt 

aláírásával ellátni a meghatalmazónak, meghatalmazottnak és a két tanúnak. 

 

A kitöltés dátuma az adott napi dátum, automatikusan kitöltődik  

 

 
 

 

Meghatalmazó/megbízó aláírása 
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A meghatalmazás kinyomtatása után ITT kell aláírni a meghatalmazónak. 

 

Meghatalmazott aláírása 

 

 
A meghatalmazást kinyomtatás után ITT kell aláírni a meghatalmazottnak! 

 

 

Tanúk személye, tanuk aláírása 

 

A meghatalmazás hitelességének érdekében két tanú aláírása szükséges. 

Az elektronikus kitöltési felületen a tanúk nevét és lakcímét kell megadni, a tanúknak a 

kinyomtatás után alá kell írniuk a meghatalmazás mindhárom példányát. 

 

Fontos, hogy a feltüntetett nevek és az aláírások egyezzenek! 

 

 

1, tanú neve 

 

  
Kérjük, ide gépelje be az 1. számú tanú nevét, az 1. számú tanú lakcímét! 

 

1, tanú aláírása 

 

A meghatalmazást kinyomtatás után ITT kell aláírni a tanúnak! 

 

2, tanú neve 

 

 



 17 

Kérjük, ide gépelje be a 2. számú tanú nevét, a 2. számú tanú lakcímét! 

 

2, tanú aláírása 

 

A meghatalmazást kinyomtatás után ITT kell aláírni a tanúnak! 

 

Mentés, Véglegesítés, Beadás és a további teendők 

 

A meghatalmazás kitöltése során a „Ellenőrzés” gomb hatására lefutnak a beépített 

ellenőrzések. Javasoljuk ennek gyakori használatát. 

 

 
 

A hibátlan bizonylatot a „Véglegesítés” gombbal lehet véglegesíteni 

 

 
 

 

A véglegesítés után lehet a meghatalmazást elektronikusan benyújtani a „ÜK Beadás” 

gomb megnyomásával, csak hibátlan adatlap esetén lehet a bizonylatot benyújtani. 

 

A Meghatalmazást 3 példányban ki kell nyomtatni az ügyfélkapun át érkező KR 

dokumentum segítségével vagy a „Saját és képviselt ügyek állása” menü segítségével. 

 

Nyomtatásban csak a kiválasztott jogcímek és az azokhoz kapcsolódó eljárási 

cselekmények, illetve az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére feljogosító adatok 

jelennek meg. 

 

Nyomtatás után 

 

• 1 példány a meghatalmazónál marad, 

• 1 példány a meghatalmazotté, illetve  

• 1 példányt a meghatalmazotton keresztül továbbítani kell az MVH 

lakóhely/székhely szerinti kirendeltségére postai úton vagy 

személyesen. 
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• Az MVH illetékes megyei kirendeltségére eljutatott meghatalmazást az 

MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – 

nyilvántartásba veszi. A kérelem meghatalmazott általi elektronikus 

úton való benyújtásának feltétele az előzetesen benyújtott 

meghatalmazás nyilvántartásba vétele. Amíg a nyilvántartásba vétel 

nem történt meg, a meghatalmazott nem tud belépni az egységes 

kérelem-kitöltő felületére. 
 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az állandó meghatalmazás papíralapú formában nem 

érkezik be az MVH-hoz, vagy a meghatalmazó, a meghatalmazott, illetve a tanúk 

aláírása hiányában a meghatalmazás érvénytelen. 

 

 


