Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Állandó meghatalmazás visszavonása (felmondása) és
annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem
Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal címére

P.H.

G1051-06

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. Neve

(1)

(2)

3. Anyja születési családi- és utóneve
4. Születési helye

(3)

5. Születési ideje

(3)

.

6. Adóazonosító száma
7. Székhelye

(3)

(4)

.

(4)

irányítószám

-

helység

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

emelet

ajtó

hrsz.

ajtó

hrsz.

(1) Kötelezően kitöltendő, amennyiben már kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél!
(2) Kötelezően kitöltendő!
(3) Csak természetes személy esetében kitöltendő!
(4) Csak nem természetes személy esetében kitöltendő!
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Nem természetes személy meghatalmazó nevében aláíró törvényes képviselő adatai

1. Ügyfél-azonosító
2. Neve

(1)

(1)

3. Adóazonosító jele
4. Lakóhelye

(1)

(1)

irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz.
(1) Kötelezően kitöltendő!

emelet
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3

Meghatalmazott adatai

1. Ügyfél-azonosító
2. Neve

(1)

(2)

3. Anyja születési családi- és utóneve
4. Születési helye

(3)

5. Születési ideje

(3)

.

6. Adóazonosító száma
7. Székhelye

(3)

.

(4)

-

(4)

irányítószám

-

helység

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

emelet

ajtó

hrsz.

(1) Kötelezően kitöltendő, amennyiben már kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél!
(2) Kötelezően kitöltendő!
(3) Csak természetes személy esetében kitöltendő!
(4) Csak nem természetes személy esetén kitöltendő!
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Nem természetes személy meghatalmazott nevében aláíró törvényes képviselő adatai

1. Ügyfél-azonosító

(1)

2. Családi- és utóneve

(2)

3. Anyja születési családi- és utóneve
4. Születési helye

(2)

5. Születési ideje

(2)

(2)

.

.

(1) Kötelezően kitöltendő, amennyiben már kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél!
(2) Kötelezően kitöltendő!

II. rész: Visszavonás (felmondás)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghatalmazás visszavonása (felmondása) az ügyfél által megjelölt időponttól, de legkorábban jelen nyomtatvány papír alapon a Magyar
Államkincstárhoz történő beérkezésének a napjától hatályos.
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❑
❑

A visszavonással (felmondással) érintett meghatalmazás típusa

állandó meghatalmazás
kamarai állandó meghatalmazás

(1)

(1) Kamarai állandó meghatalmazottként a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara munkavállalója járhat el.
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A meghatalmazás visszavonása (felmondása)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghatalmazás visszavonása (felmondása) jelen nyomtatványnak a Magyar Államkincstárhoz történő beérkezése napjától hatályos, vagy a
beérkezés napjánál későbbi időponttól, amennyiben azt a visszavonást (felmondást) kezdeményező személy meghatározza.
Bejelentem, hogy a meghatalmazó és a meghatalmazott között létrejött meghatalmazást valamennyi intézkedés/jogcím tárgyában visszavonom (felmondom).

❑
❑

1. A visszavonás (felmondás) a Magyar Államkincstárhoz történő beérkezése napjától hatályos.
2. A visszavonás (felmondás) hatályának kezdete (abban az esetben, ha az a beérkezés napjánál későbbi időpont):
év
hónap
nap.

Kérjük, hogy a meghatalmazás visszavonása (felmondása) során vegye figyelembe, hogy amennyiben nem rendelkezik saját ügyfélkapus hozzáféréssel, vagy nincs olyan
meghatalmazottja, aki jogosult az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, úgy az elektronikus ügyintézéshez az évenként kötelező adategyeztetést nem tudja elvégezni, és az
adategyeztetés elvégzéséig pénzügyi következménnyel járó intézkedésben elektronikus úton nem vehet részt!
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

Meghatalmazó neve nyomtatott betűvel

Meghatalmazó képviselőjének neve nyomtatott betűvel

Meghatalmazó aláírása

(1)

(2)

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!
(1) Nem természetes személy esetében kötelezően kitöltendő! Természetes személy esetén csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmet a meghatalmazó képviseletében törvényes képviselője (szülő, gyám vagy
gondnok) nyújtja be.
(2) Nem természetes személy esetén a szervezet képviseletre jogosultjának aláírási címpéldány szerinti aláírása, természetes személy esetén a meghatalmazó aláírása. Amennyiben a kérelmet a meghatalmazó
törvényes képviselője (szülő, gyám vagy gondnok) nyújtja be, akkor a szülő, gyám vagy gondnok aláírása.

