
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Meghatalmazó (ügyfél) neve: …………………………………. 

Meghatalmazó regisztrációs száma:  
Monitoring adatlap azonosítója: …………………………………. 
A monitoring adatlap ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma: 
………………………………………………………………… 
 
Meghatalmazott neve: : …………………………………. 

Meghatalmazott regisztrációs száma:  
 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy az elektronikusan 2011. évben beadott monitoring 
adatszolgáltatási adatlap KR dokumentumának adattartalmát ismerem, az az általam megadott 
adatokat tartalmazza és a monitoring adatlap teljes tartalma az én egyetértésemmel került 
benyújtásra. A teljes PDF formátumú dokumentum kinyomtatásáról jelen nyilatkozatommal 
lemondok. 
 
 

Kelt: …………………….., . . . 
 
 
 
 
            __ 
        meghatalmazó (ügyfél) aláírása 



Kitöltési Útmutató 
 

A 18/2009. (III.6.) FVM rendelet 3.§ (10) bekezdése alapján az ügyfél meghatalmazás esetén 
egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát 
ismeri, és azzal egyetért. Ennek a nyilatkozatnak a formájára és tartalmára javasoljuk a fenti 
NYILATKOZAT mintát. 
 
Meghatalmazó (ügyfél) neve: Ebbe a rovatba írja be a meghatalmazó, azaz az ügyfél nevét. 
Meghatalmazó regisztrációs száma: Ebbe a rovatba írja be a meghatalmazó, azaz az ügyfél 
MVH ügyfél-regisztrációs számát. 
Monitoring adatlap azonosítója: Ebbe a rovatba írja be a monitoring adatlap vonalkódját. 
Ezt az adatlapot azonosító számot a benyújtás után közvetlenül a webes felületen, a KR 
dokumentumon vagy a weben a saját és képviselt ügyek állása menüpont alatt is meg tudja 
nézni. Mindig az utoljára beadott adatlap, azaz a véglegesnek tekinthető monitoring adatlap 
vonalkódját adja meg. 
 
A monitoring adatlap ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma: 
Ebbe a rovatba írja be a monitoring adatlap ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR 
érkeztetési számát. Ez az értesítési tárhelyén megjelenő visszaigazolásban és a KR 
dokumentumon is szerepel. Mindig annak a személynek az értesítési tárhelyére érkezik meg a 
visszaigazolás, aki az adatlapot kitöltötte és benyújtotta webes felületen, azaz meghatalmazás 
esetén a meghatalmazott tárhelyére érkezik az értesítés. 
 
Meghatalmazott neve: Ebbe a rovatba írja be a meghatalmazott nevét. 
Meghatalmazott regisztrációs száma: Ebbe a rovatba írja be a meghatalmazott MVH 
ügyfél-regisztrációs számát. 
 
Kelt: Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés helyét és dátumát. 
Aláírás: Amennyiben a meghatalmazó (ügyfél) egyetért a nyilatkozatban foglaltakkal, akkor 
írja alá a nyilatkozatot. 
 
 
Fontos! A nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni, egy példányát a meghatalmazott, másik 
példányát az ügyfél köteles megőrizni! 
 


