Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal címére!

P.H.

G1050-04

Hivatali érkeztetés!

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

1. Ügyfél-azonosító
2. Neve

(1)

(2)

3. Anyja születési neve
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

(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)

(2)

3. Anyja születési neve
4. Születési helye

(3)

5. Születési ideje

(3)

(3)

.

(1) Kötelezően kitöltendő, amennyiben már kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél!
(2) Kötelezően kitöltendő!
(3) Csak természetes személy esetében kitöltendő!

.

hrsz
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Meghatalmazó neve:
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Meghatalmazott adatai

1. Ügyfél-azonosító
2. Neve

Ügyfél-azonosítója:

(1)

(2)

3. Anyja születési neve
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

(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 meghatalmazott képviselőjének adatai

1. Ügyfél-azonosító
2. Neve

(1)

(2)

3. Anyja születési neve
4. Születési helye

(3)

5. Születési ideje

(3)

(3)

.

(1) Kötelezően kitöltendő, amennyiben már kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél!
(2) Kötelezően kitöltendő!
(3) Csak természetes személy esetében kitöltendő!

.

hrsz
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Meghatalmazó neve:

Ügyfél-azonosítója:

II. rész: A meghatalmazás hatálya
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A meghatalmazás időbeli hatálya

1. Az állandó meghatalmazás hatályának kezdeti időpontja

❑
❑

A jelen meghatalmazás nyomtatvány Magyar Államkincstárhoz történő beérkezése napjától.
A meghatalmazás hatályának kezdete (abban az esetben, ha az a beérkezés napjánál későbbi időpont):
év

hónap

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) Magyar Államkincstárhoz történő beérkezése napjától.

❑

A visszavonás/felmondás hatályának kezdete (abban az esetben, ha az a beérkezés napjánál későbbi időpont):
év
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❑
❑
❑
❑

hónap

nap.

A meghatalmazás tárgyi hatálya kiterjed:

a Magyar Államkincstár előtti valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre
csak intézkedéshez/jogcímhez kapcsolódó eljárásokban való teljes körű képviseletre (az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére nem jogosít)
ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére
az alább megnevezett jogcímekkel kapcsolatos teljes hatósági eljárásra:
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím
jogcím
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Nyilatkozat iratkézbesítésről természetes személy meghatalmazó esetén

Ha az ügyfélnek képviselője van, az iratokat a Magyar Államkincstár 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 a Magyar Államkincstár csak részemre (a meghatalmazó részére) kézbesítse az iratokat azzal, hogy azokban az esetekben,
ahol jogszabály kötelező elektronikus kapcsolattartást ír elő, és a meghatalmazott az adott jogcímben az utolsó iratot benyújtó, ott az iratok elektronikus úton a
meghatalmazott részére kerülnek kézbesítésre.

❑

Iratkézbesítés tárgyában tett nyilatkozatomat visszavonom.
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❑

Nyilatkozat a címzettről több meghatalmazott esetén

Amennyiben az ügyfélnek adott intézkedésben vagy jogcímben több meghatalmazottja van, a Magyar Államkincstár az iratokat az ügyfél által kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti.
Nyilatkozom, hogy a Magyar Államkincstár a jelen meghatalmazáson megjelölt intézkedés(ek)/ jogcím(ek) vonatkozásában az általam alább megjelölt meghatalmazottam részére
kézbesítsen iratokat:
I.
1. A jelen meghatalmazáson megjelölt valamennyi intézkedés/ jogcím esetén
2. Ügyfél-azonosító:
3. Meghatalmazott neve:
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Meghatalmazó neve:

II.

Ügyfél-azonosítója:

1. Intézkedés/ Jogcím:

2. Ügyfél-azonosító:
3. Meghatalmazott neve:

III.

1. Intézkedés/ Jogcím:

2. Ügyfél-azonosító:
3. Meghatalmazott neve:

IV.

1. Intézkedés/ Jogcím:

2. Ügyfél-azonosító:
3. Meghatalmazott neve:

Figyelem! Az ügyfél általi kijelölés hiányában az irat - az ügyfél egyidejű értesítésével - a Magyar Államkincstár által kijelölt meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.
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Nyilatkozat e-mail értesítés igényléséről

A meghatalmazó e-mailben értesítést kér arról, hogy irata érkezett a meghatalmazottja részére.
❑
Csak akkor jelölje be, ha a 7. pontban található nyilatkozattal a meghatalmazó nem kéri saját maga részére a kézbesítést.
A meghatalmazott e-mailben értesítést kér arról, hogy irata érkezett a meghatalmazója részére.
❑
Csak akkor jelölje be, ha a 7. pontban található nyilatkozattal a meghatalmazó saját maga részére kéri a kézbesítést.
Az értesítési e-mail cím:
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Meghatalmazó neve:
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Ügyfél-azonosítója:

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!

.

.

