
Meghatalmazás készítéséhez segédlet 

(149/2011 és 156/2011 MVH közlemény kibővítése) 

 

Mikor nem kell elektronikus meghatalmazás? 

Ha a pályázó őstermelő, egyéni vállalkozó, magánszemély és a pályázatot a saját ügyfélkapus fiókján 

keresztül rögzíti. Ebből következik, hogy rendelkeznie kell saját ügyfélkapus fiókkal. Amennyiben 

nincs, akkor a kaposvári okmányirodában igényelni kell. (Új épület, Földszint 11., egy működő e-mail 

cím szükséges hozzá.) Saját MVH-s regisztrációs szám is szükséges. 

Ha egy másik személyt bíz meg a rögzítéssel (a másik személy ügyfélkapus fiókján keresztül kerül a 

pályázati-anyag rögzítésre), akkor meghatalmazás szükséges. 

Mikor kell elektronikus meghatalmazás? 

Egyesületek, Önkormányzatok, vállalkozások, non-profit és nem non-profit szervezetek esetében, 

mivel nem rendelkeznek ügyfélkapus fiókkal.  

Őstermelő, egyéni vállalkozó, magánszemély esetében lásd fent. 

Fontos! 

Az elektronikus meghatalmazást a pályázat végleges beadása előtt 8 nappal kell elkészíteni, és a 

kinyomtatott meghatalmazást postán vagy személyesen el kell juttatni az MVH-hoz (Levelezési cím: 

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.). 

Tehát 2011.10.26. után már nem lehet meghatalmazni. 

Mi kell egy meghatalmazás elkészítéséhez? 

1. Számítógép, amelyen telepítve van a Firefox böngésző. Internet Explorer alatt az Ügyfélkapu 

nem működik. 

2. A meghatalmazó MVH-s regisztációs száma és a regisztrációs szám mellé kapott jelszava. 

a) Ha nincs meg a jelszó, be kell menni az MVH-ba (Kaposvár, Petőfi tér 1-3., a Spar 

mellett, a Vasútállomással szembe) és kérni kell. 

3. A meghatalmazottnak ügyfélkapus fiókkal és MVH-s regisztrációs számmal kell rendelkeznie.  

a) Amennyiben nincs ügyfélkapus fiók, akkor a kaposvári okmányirodában igényelni kell. 

(Új épület, Földszint 11., egy működő e-mail cím szükséges hozzá.) 

b) Amennyiben nincs MVH-s regisztrációs szám el kell menni az MVH-ba (Kaposvár, 

Petőfi tér 1-3., a Spar mellett, a Vasútállomással szembe) és kérni kell. Lehet postán is 

a G001-es lapot beküldve. 

 



Meghatalmazás készítése  

1. Fellépünk az MVH honlapjára. http://www.mvh.gov.hu/ 

2. Jobb felső sarok: Elektronikus ügyintézés 

3. Jobb oldal, fentről a harmadik tábla: E-Leader., Leader pályázatok benyújtása 

4. Ügyfélkapus bejelentkezés 

5. Be kell jelentkezni az ügyfélkapun 

6. Ha már van meghatalmazásunk valakitől, akkor itt ki kell választani a meghatalmazottat.  

Ha nincs, vagy saját pályázatot akarunk felvinni, akkor a „saját nevében” mezőre kell állni, 

majd „Tovább” gomb. Ezután a kérelem beadása megkezdhető. 

7. „ Meghatalmazás kezelés” menüből a  „Meghatalmazás/Technikai közreműködés rögzítés” 

kell kiválasztani. 

Ha a rendszer kéri az MVH-tól kapott jelszó megváltoztatását, akkor a „Regisztráció kezelés” 

menü („Meghatalmazás kezelés” menü mellett) „Ideiglenes jelszó megváltozatása” kell 

kiválasztani. 

8. Adatok értelemszerű kitöltése. Az „Ellenőrzés” gomb használata után hibákat alul jelzi a 

rendszer. Figyelem!!!!!!!!!! 

a) a 6. kérdés: ”Az alábbi intézkedéshez/jogcímhez kapcsolódó eljárási cselekmények” 

Ha a Meghatalmazó több jogcímre pályázik (például Rendezvény és Közösségi), akkor itt 

kell megadni az összes jogcímet. 

9. Ha minden hibátlan, akkor a „Véglegesítés” gombra kell kattintani, majd Ügyirat beadása. A 

meghatalmazott e-mail címére küld majd a rendszer egy igazoló üzenetet, hogy sikres volt a 

beadás. 

10. A meghatalmazás kinyomtatása: be kell lépni az ügyfélkapun: 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 

„Beérkezett dokumentumok” menü alatt ott van a meghatalmazás 

Célszerű a „Tartós tár”-ba átmozgatni a dokumentumot. 

Majd a „Tartós tár” menü alatt ott van az átmozgatott dokumentum. A dokumentumra 

kattintva le kell tölteni a számítógépre.  

Majd az MVH elektronikus ügykezelő felületéről ki kell nyomtatni a KR dokumentumot, amit 

el kell juttatni a kaposvári MVH-hoz.  A „Regisztráció kezelés” (7. pont) menütől jobbra a 

második menü „KR dokumentum nyomtatása” gombra kell kattintani, majd tallózással 

megkeresni és kinyomtatni, 3 példányban. (1 a meghatalmazóé, a a meghatalmazotté, 1 az 

MVH-é) 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

