Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (MVH) bármely szervezeti egységéhez!

P.H.

G1050-01

Hivatali érkeztetés!

Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
I. rész: Azonosító és címadatok
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Meghatalmazó adatai

1. Ügyfél-azonosító
2. Meghatalmazó neve
3. Törvényes képviselő neve
4. Születési neve

(1)

5. Születési helye

(1)

6. Születési ideje

(1)

(1)

.

7. Anyja születési neve
8. Lakóhely/Székhely

.

(1)

(2)

irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz

emelet

ajtó

hrsz

(1) Az adatokat a törvényes képviselőre vonatkozóan kell megadni abban az esetben, amennyiben a meghatalmazó nem természetes személy.
(2) Természetes személy meghatalmazó esetében a lakóhelyet, nem természetes személy meghatalmazó esetében a székhelyet kell megadni!
2

Természetes személy meghatalmazott adatai

1. Ügyfél-azonosító

(3)

2. Meghatalmazott neve
3. Születési neve
4. Születési helye
5. Születési ideje

.

.

6. Anyja születési neve
7. Lakóhelye

irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz

emelet

ajtó

hrsz

(3) Abban az esetben kötelező megadni, amennyiben a meghatalmazott elektronikusan kívánja beadni a kérelmeket.
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ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS ÉS ANNAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNTI KÉRELEM
Meghatalmazó neve:

3

Ügyfél-azonosítója:

Nem természetes személy meghatalmazott adatai

1. Ügyfél-azonosító

(4)

2. Neve
3. Adószáma

-

4. Székhelye

irányítószám

-

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz

emelet

ajtó

hrsz

(4) Csak abban az esetben kell megadni, amennyiben a nem természetes személy meghatalmazott rendelkezik ügyfél-azonosítóval.
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Nem természetes személy meghatalmazott képviselőjének adatai

1. Ügyfél-azonosító

(5)

2. Neve
3. Anyja születési neve
4. Születési helye
5. Születési ideje
6. Lakóhelye

.
irányítószám

.

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz

emelet

ajtó

hrsz

(5) Abban az esetben kötelező megadni, amennyiben a meghatalmazott elektronikusan kívánja beadni a kérelmeket.
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ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS ÉS ANNAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNTI KÉRELEM
Meghatalmazó neve:

Ügyfél-azonosítója:

II. rész: A meghatalmazás hatálya
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❑
❑
❑

Meghatalmazó meghatalmazza a meghatalmazottat az MVH hatósági eljárásában

történő teljes körű képviseletre
ügyfél-nyilvántartási ügyek intézése eljárási cselekményre
az alább megnevezett jogcím(ek)

(6)

valamennyi eljárási cselekményének elvégzésére
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím

❑

az alább megnevezett jogcímmel

(7)

kapcsolatos, alábbi eljárási cselekmények elvégzésére
jogcím

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

az ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások bejelentésére

❑
❑
❑

adatszolgáltatás

az ellenőrzésben, és az azt követő hatósági eljárásban való képviselet ellátására
iratbetekintésre
fizetési kedvezményre irányuló kérelmek előterjesztésére
jogorvoslat iránti kérelem benyújtása
kérelem benyújtása
MePAR változásvezetési kérelem benyújtása
adatváltozás (adategyeztetés)
adatváltozás bejelentése és bejelentési kötelezettség teljesítése, az ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások kivételével (módosítás,
pontosítás, kérelem visszavonás, vis major bejelentés)

ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel
nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése az MVH felhívása alapján

(6) Az aktuális jogcímlista tekintetében keresse fel az MVH ügyfélszolgálatát!
(7) Amennyiben több jogcímben kíván eljárási cselekményekre meghatalmazást adni, úgy kérjük, a nyomtatvány ezen oldalát annyi példányban töltse ki, ahány jogcímre vonatkozóan kíván eljárási cselekményekre
meghatalmazást adni.
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ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS ÉS ANNAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNTI KÉRELEM
Meghatalmazó neve:

Ügyfél-azonosítója:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghatalmazás megadása / visszavonása az ügyfél által megjelölt időponttól hatályos, de legkorábban jelen nyomtatvány papír alapon az MVH-hoz
történő beérkezésének a napjától.
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A meghatalmazás időbeli hatálya

1. Az állandó meghatalmazás hatályának kezdeti időpontja
a jelen meghatalmazás nyomtatvány MVH-hoz történő
beérkezése napjától

❑

2. Az állandó meghatalmazás hatályának vége
visszavonásig / felmondásig, de legkorábban a visszavonás / felmondás
nyomtatvány (G1051 Állandó meghatalmazás visszavonása/felmondása
és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem) MVH-hoz történő
beérkezése napjától.

❑

vagy egy későbbi időponttól:
év

hónap

napjától

vagy

hónap

napja

év

Jelen meghatalmazásra vonatkozó nyomtatványhoz csatolt 2. oldalak száma, amennyiben az ügyfél több jogcímben kíván
eljárási cselekményekre meghatalmazást megadni:
db
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Nyilatkozat iratkézbesítésről természetes személyek esetén

Ha az ügyfélnek képviselője van, az iratokat az MVH a képviselő részére küldi meg. Azonban az eljárási képességgel rendelkező ügyfél kérheti, hogy az MVH akkor is a számára
kézbesítse az iratokat, ha az ügyben képviselője van.
Eljárási képességgel rendelkezem és kérem, hogy az MVH csak részemre kézbesítsen iratokat.

❑
❑

Iratkézbesítés tárgyában tett nyilatkozatomat visszavonom.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

Meghatalmazó neve nyomtatott betűvel

Meghatalmazó aláírása

Meghatalmazott neve nyomtatott betűvel

Meghatalmazott aláírása

Tanú 1 neve
Tanú 1 lakóhelye
Tanú 1 aláírása

Tanú 2 neve
Tanú 2 lakóhelye
Tanú 2 aláírása

Aláírások nélkül nem érvényes!
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