Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Betétlap - Állandó meghatalmazás visszavonása/felmondása és
annak nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez

G1006-01

A betétlap csak a G1051 jelű, "Állandó meghatalmazás visszavonása/felmondása és annak nyilvántartásba vétele
iránti kérelem" elnevezésű nyomtatvánnyal együtt érvényes!
Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (MVH) bármely szervezeti egységéhez!
Ügyfél neve:

Ügyfél-azonosító:

Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
1

❑

Az állandó meghatalmazás iratazonosítónként / jogcímenként történő visszavonása (1)

Az állandó meghatalmazást az alább megadott iratazonosítóval ellátott állandó meghatalmazás bejelentésében megjelölt intézkedés(ek) (jogcímek) tárgyában visszavonom /
felmondom (2)
1. Iratazonosító
2. Iratazonosító
3. Iratazonosító

❑

4. Iratazonosító

Az állandó meghatalmazást az alábbiakban megadott intézkedés(ek) (jogcímek) tárgyában visszavonom / felmondom

(3)

jogcím
jogcím
jogcím
jogcím

❑

Az állandó meghatalmazást az alábbi jogcím megjelölt eljárási cselekményei vonatkozásában visszavonom/felmondom:
jogcím

❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

az ellenőrzésben, és az azt követő hatósági eljárásban való képviselet ellátása

❑
❑
❑

adatszolgáltatás

iratbetekintés
fizetési kedvezményre irányuló kérelmek előterjesztése
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

Az ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások bejelentésére vonatkozó állandó meghatalmazást visszavonom / felmondom.

(1) Kérjük a betétlapot - a megadandó iratazonosítók, jogcímek vagy intézkedések megjelenítési lehetőségétől függően - a szükséges példányszámban töltse ki
(2) Jelölése esetén az iratazonosító megadása kötelező! Iratazonosító: az egyes állandó meghatalmazások azonosítását szolgáló 10 jegyű számsor. Amennyiben a visszavonni kívánt állandó meghatalmazás
iratazonosítóját nem tudja megadni, a második vagy harmadik négyzetet jelölje be és töltse ki.
(3) Felhívjuk figyelmét, hogy az ugyanazon állandó meghatalmazásban a meghatalmazás hatálya alá vont jogcímek és eljárási cselekmények csak egyidejűleg, egy bejelentés keretében vonhatóak
vissza. Az aktuális jogcímlista tekintetében keresse fel az MVH ügyfélszolgálatát.
Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

Nyilatkozó neve nyomtatott betűvel
P.H.
Nyilatkozó aláírása
Aláírás nélkül nem érvényes!

www.mvh.gov.hu

1476 Budapest Pf. 407.

Tel: 061 374 3603, 061 374 3604

