
 

 

 

  

  

 

MVH regisztrációs szám igénylésének és a pályázati e-felülethez való 

hozzáférés menete 

 

 

1. Természetes személy esetén (ez kell akkor is, ha a cégre vonatkozóan 

adják be a támogatási kérelmet, képviseletre jogosultra vonatkozóan)  

 

G1010-03 jelű „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek 

számára”  elnevezésű nyomtatványon, papír alapon kell igényelni a szükséges 

ügyfél-azonosítót (csatolni kell az ügyfél nevére szóló fizetési számla létezését 

igazoló, a bejelentés vagy kérelem benyújtásának napját megelőző két hónapnál 

nem régebbi: - az ügyfél saját névre szóló fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy 

- a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozatát, amely tartalmazza az 

ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló 

fizetési számlaszámot, - vagy az ügyfél saját névre szóló fizetésiszámla-

szerződés másolatát.) 

 

2. Nem természetes személy esetén (cégre vonatkozóan) 

 

G1020-03 jelű „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem természetes személyek 

számára”  elnevezésű nyomtatványon, papír alapon szükséges benyújtani a 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmet. A nyomtatvány mellé csatolni szükséges: 

 aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát 

 cégkivonatot/alapszabályt 

 amennyiben pénzügyi következményekkel járó intézkedésben kíván részt 

venni, két hónapnál nem régebbi – a nyilvántartásba vételt kérő nem 

természetes személy nevére szóló – banki kivonatot, vagy a számlát vezető 

pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző, 

két hónapnál nem régebbi nyilatkozatot. 

 a képviseletre jogosult bejelentéséhez a G1001 jelű Betétlapot. A 

Betétlapot valamennyi képviseletre jogosult esetében be kell nyújtani! 

alább 

 amennyiben releváns, telephely(ek), fióktelep(ek), termelőegység(ek), 

szervezetek alszerveik bejelentésére szolgáló bejelentésére szolgáló 

G1002 jelű betétlapot 

 

  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/1.+sz%C3%A1m%C3%BA+mell%C3%A9klet+G1010-03+jel%C5%B1+nyomtatv%C3%A1ny.pdf/360be0e9-dd54-4250-81d6-11a93384c7c3
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/2.+sz%C3%A1m%C3%BA+mell%C3%A9klet+G1020-03+jel%C5%B1+nyomtatv%C3%A1ny.pdf/02220a8b-d525-456c-b6d2-36005d23e817


 
 

 

 

Továbbá szükséges még:  

 

- Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges 

jelszó iránti G1040-03 számú nyomtatvány kérelmet célszerű a Nyilvántartásba 

vétel iránti kérelemmel együtt igényelni.  

 

- Betétlap képviseletre jogosult bejelentéshez 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/5.+számú+

melléklet+G1001-04+jelű+nyomtatvány.pdf/19b172b2-0d70-45de-bbc5-

7aa2aba8cf54 

 

- Amennyiben nem a cég képviseletre jogosultja igényli a támogatást, hanem 

meghatalmazás útján, így ez a nyomtatvány szükséges:  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/12.+számú

+melléklet+G1050-05+jelű+nyomtatvány.pdf/1f96e2f5-793b-487a-b5b1-

c886663fe5e0 

 

 

Valamennyi nyomtatvány a Magyar Államkincstár oldalán megtalálható és 

letölthető. Speciális esetekben érdemes az MVH ügyfélszolgálatával 

egyeztetni, mielőtt a nyomtatványokat benyújtják. 

 

Telefonszám: (1) 374-3603 

 

Javasoljuk emellett a személyes ügyintézést. Az ügyfél-nyilvántartási 

rendszerhez kapcsolódó papír alapon benyújtandó nyomtatványt a 

lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal címére kell benyújtani egy 

példányban, a gyorsabb ügyintézési idő érdekében célszerű személyesen, de 

felhívjuk a figyelmet, hogy az 52/2020. (VI. 22.) számú Közlemény szerint egyes 

ügyfél-nyilvántartási kérelmekre rendelkezésre áll elektronikus űrlap is a 

Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületének Ügyfél-nyilvántartási ügyek 

menüpontjában. 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/11.+sz%C3%A1m%C3%BA+mell%C3%A9klet+G1040-03+jel%C5%B1+nyomtatv%C3%A1ny.pdf/6c29511d-c6d8-4e0a-9637-0b652797f945
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/5.+számú+melléklet+G1001-04+jelű+nyomtatvány.pdf/19b172b2-0d70-45de-bbc5-7aa2aba8cf54
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/5.+számú+melléklet+G1001-04+jelű+nyomtatvány.pdf/19b172b2-0d70-45de-bbc5-7aa2aba8cf54
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/5.+számú+melléklet+G1001-04+jelű+nyomtatvány.pdf/19b172b2-0d70-45de-bbc5-7aa2aba8cf54
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/12.+számú+melléklet+G1050-05+jelű+nyomtatvány.pdf/1f96e2f5-793b-487a-b5b1-c886663fe5e0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/12.+számú+melléklet+G1050-05+jelű+nyomtatvány.pdf/1f96e2f5-793b-487a-b5b1-c886663fe5e0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/12.+számú+melléklet+G1050-05+jelű+nyomtatvány.pdf/1f96e2f5-793b-487a-b5b1-c886663fe5e0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai

