Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

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

P.H.

G1051-02

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. Születési neve

(1)

4. Születési helye

(1)

5. Születési ideje

(1)

.

6. Anyja születési neve
7. Lakóhely/Székhely

.

(1)

(2)

irányítószám

helység

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

emelet

ajtó

hrsz

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

www.mvh.gov.hu

1476 Budapest Pf. 407.

Tel: 061 374 3603, 061 374 3604
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ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS VISSZAVONÁSA/FELMONDÁSA ÉS ANNAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNTI KÉRELEM
Meghatalmazó ügyfél-azonosítója:

3

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 VISSZAVONÁSA/FELMONDÁSA ÉS ANNAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNTI KÉRELEM
Meghatalmazó ügyfél-azonosítója:

II. rész: Visszavonás/felmondás
Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghatalmazás visszavonása/felmondása az ügyfél által megjelölt időponttól hatályos, de legkorábban jelen nyomtatvány papír alapon az MVH-hoz
történő beérkezésének a napjától.
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❑

❑

Az állandó meghatalmazás visszavonása vagy felmondása

Bejelentem, hogy a meghatalmazott részére adott meghatalmazást valamennyi jogcím és eljárási cselekmény tárgyában visszavonom/felmondom.

❑

ezen nyomtatvány MVH-hoz történő beérkezése napjától.

❑

vagy egy későbbi időponttól:

év

hónap

napjától.

Bejelentem, hogy a meghatalmazott részére adott állandó meghatalmazást jogcímenként / eljárási cselekményenként kívánom visszavonni /
felmondani, ezért G1006 jelű, "Betétlap - Állandó meghatalmazás visszavonása/felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez"
elnevezésű nyomtatványt nyújtok be.

G1006 jelű, "Betétlap - Állandó meghatalmazás visszavonása/felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez"
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db

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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