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Kitöltési útmutató 

„az állandó meghatalmazás megszűnésének bejelentéséhez” elnevezésű 

adatlap kitöltéséhez 

 

 
„Az állandó meghatalmazás megszűnésének bejelentéséhez” elnevezésű adatlapon 

(továbbiakban: Adatlap) lehet bejelenteni az MVH-hoz a „Nyomtatvány az állandó 

meghatalmazásra és annak bejelentésére” elnevezésű adatlapon benyújtott meghatalmazott 

képviselőként való eljárásra feljogosító állandó meghatalmazás visszavonását vagy 

felmondását.  

 

Amennyiben a meglévő meghatalmazás lejáratának dátumát a kitöltéskor 

„visszavonásig/felmondásig” jelölte meg, vagy az állandó meghatalmazás érvényességének 

végére vonatkozóan adott meg dátumot, de a meghatalmazást a megadott időn belül 

visszavonja/felmondja, azt a „Meghatalmazás visszavonása” felületen megteheti. 

 
Ha a meghatalmazás mind az egyes intézkedési/támogatási jogcímek intézésére mind az ügyfél-

nyilvántartási ügyek együttes intézésére feljogosító meghatalmazás, akkor a meghatalmazás 

megszüntetését is az egyes intézkedési/támogatási jogcímek intézésére, illetve az ügyfél-nyilvántartási 

ügyek intézésére feljogosító meghatalmazás visszavonásárat/felmondására együttesen kell megadni. 

 

A meghatalmazás megszűnéséről az Adatlapon 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 állandó meghatalmazás megszűnésének bejelentéséhez” rendszeresített adatlap kitöltése 

az erre kialakított elektronikus kitöltő felületen történik a www.e-kerelem.mvh.gov.hu. 

portálon. 

 

FONTOS! Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazás kitöltésére szolgáló elektronikus 

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

megjelenítés! 

 

A meghatalmazott belépése a szokásos módon történik az Ügyfélkapu segítségével. A belépés 

után a „Meghatalmazás visszavonás” menüt kell választani. 

 

 
 

http://www.e-kerelem.mvh.gov.hu/
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1. Az ügyfél (Meghatalmazó) adatai (a nyomtatvány (A) blokkja) 

A meghatalmazó regisztrációs számának beírása után automatikusan megjelennek a 

meghatalmazónak az ügyfél-nyilvántartásban tárolt adatai.  

 

Magánszemély esetén: 

  - ügyfél neve 

  - lakóhely/székely 

 

Cég/ szervezet esetén 

  - ügyfél neve 

  - lakóhely/székely 

 

 

 
 

A meghatalmazó ügyfélnek ide kell beírnia a Tájékoztató levélben közölt vagy az ügyfél által 

már megváltoztatott jelszavát. 

 

Amennyiben az Adatlapot az ügyfél törvényes képviselője nyújtja be (pl. jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén), úgy a 

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

 

 
 

A „Meghatalmazás visszavonása” kitöltésekor a meghatalmazó a jelszó beírásával vonja 

vissza a hozzájárulást falugazdászától vagy kamarai tanácsadójától. A visszavonás azt 

jelenti, hogy a továbbiakban a meghatalmazáson megjelölt jogcímek tekintetében az addigi 

meghatalmazott a meghatalmazáson megadott eljárási cselekmények intézésében (pl. a 

kérelmek kitöltésében) nem járhat el. A kérelem kitöltő felületére az ügyfél nevében nem 

beléphet be. 

 

2. pont Meghatalmazott adatai (a nyomtatvány (B) blokkja) 
 

 

 
 

Itt a meghatalmazott tíz számjegyű regisztrációs száma és a regisztrációs számhoz 

tartozó, ügyfél-regisztrációban tárolt adatai automatikusan kitöltődnek. 

. 

- természetes személy neve 

   - lakóhely/székely 
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3. pont Az egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére feljogosító képviseleti 

jogosultság megszűnésének bejelentése (a nyomtatvány (C) blokkja) 

 

Meghatalmazó bejelentése 
 Bejelentem, hogy a meghatalmazott vonatkozásában az egyes intézkedések/támogatási 

jogcímek intézésére feljogosító, a meghatalmazottnak adott állandó meghatalmazást 

visszavontam, illetve meghatalmazott a meghatalmazást felmondta. 

 

Ezt a kódkockát akkor jelöljék, ha a meghatalmazó kezdeményezte a 

meghatalmazási viszony megszüntetését.  

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

gombjának megnyomásával teheti ki 

 

 

Meghatalmazott bejelentése 

 

 Bejelentem, hogy a meghatalmazó az egyes intézkedések/támogatási jogcímek 

intézésére feljogosító, számomra adott állandó meghatalmazást tőlem visszavonta, illetve 

a meghatalmazást, mint meghatalmazott felmondtam.  

 

Ezt a kódkockát akkor jelöljék, ha a meghatalmazott kezdeményezte a 

meghatalmazási viszony megszüntetését.  

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

gombjának megnyomásával teheti ki 

 

 

 
 

 

A meghatalmazás hitelességét igazoló adatok feltüntetése 

 

Helység 

   
  A kitöltés helyét írja be. 
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Dátum:  

   
  A kitöltés napjának dátuma jelenik meg 

 

Meghatalmazó/megbízó aláírása 

 

 
 

A meghatalmazás visszavonásának kinyomtatása után ITT kell aláírni a 

meghatalmazónak. 

 

Meghatalmazott aláírása 

 

 
 

 A meghatalmazás visszavonásának kinyomtatása után ITT kell aláírni a 

meghatalmazottnak! 

 

4. pont Az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére feljogosító képviseleti jogosultság 

megszűnésének bejelentése (a nyomtatvány (D) blokkja) 

 

Meghatalmazó bejelentése 

 

Bejelentem, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételi kérelem, illetve az ügyfél-

nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások bejelentésének intézésére 

feljogosító, a meghatalmazottnak adott állandó meghatalmazást visszavontam, illetve 

meghatalmazott a meghatalmazást a felmondta.  

 

Ezt a kódkockát akkor jelöljék, ha a meghatalmazó kezdeményezte a 

meghatalmazási viszony megszüntetését 

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

gombjának megnyomásával teheti ki 

 

Meghatalmazott bejelentése 

 

 Bejelentem, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételi kérelem, illetve az ügyfél-

nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások bejelentésének intézésére 

feljogosító, számomra adott állandó meghatalmazást a meghatalmazó tőlem visszavonta, 

illetve a meghatalmazást, mint meghatalmazott felmondtam.  

 

Ezt a kódkocka akkor jelöljék, ha a meghatalmazott kezdeményezte a 

meghatalmazási viszony megszüntetését.  
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A „pipa” jelet a kódkocka állva a szóköz billentyű megnyomásával, vagy az egér bal 

gombjának megnyomásával teheti ki 

 

 
 

A meghatalmazás hitelességét igazoló adatok feltüntetése 

 

Helység 

   
  A kitöltés helyét írja be. 

 

Dátum:  

   

   
  A kitöltés napjának dátuma jelenik meg 

 

 

Meghatalmazó/megbízó aláírása 

 

 
 

A meghatalmazás visszavonásának kinyomtatása után ITT kell aláírni a 

meghatalmazónak. 

 

Meghatalmazott aláírása 

 

 
 

 A meghatalmazás visszavonásának kinyomtatása után ITT kell aláírni a 

meghatalmazottnak! 
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Mentés, Véglegesítés, Benyújtás és a további teendők 

 

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

ellenőrzések. Javasoljuk ennek gyakori használatát. 

 

 
A hibátlan meghatalmazás visszavonását a „Véglegesítés” gombbal lehet menteni a 

meghatalmazást. 

   
Véglegesítés után az alábbi üzenetek jelennek meg 

 

 
 

Elektronikusan benyújtani az „ÜK beadás” gomb megnyomásával lehet az ügyfélkapun 

benyújtani 

 

 
 

A benyújtás után a Meghatalmazás visszavonását 3 példányban ki kell nyomtatni a 

„Nyomtatás” gomb megnyomásával, vagy az ügyfélkapun keresztül érkező KR 

dokumentum segítségével. 

 

Nyomtatás után 

• 1 példány a meghatalmazónál marad, 

• 1 példány a meghatalmazotté, illetve  

• 1 példányt a meghatalmazotton (falugazdászon/kamarai tanácsadón) 

keresztül továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely szerinti 

kirendeltségére postai úton vagy személyesen. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az állandó meghatalmazás visszavonása papíralapú 

formában nem érkezik be az MVH-hoz, vagy a meghatalmazó, a meghatalmazott, 

aláírása hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen, akkor 

meghatalmazás továbbiakban is érvényes marad. 


