
  

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, „Állandó meghatalmazás és annak 

nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványhoz 

 

 

A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: 
A Támogatási törvény 28/B. §-a alapján az ügyfél helyett meghatalmazottja is eljárhat. A 

G1050-04 jelű, „Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem” 

elnevezésű nyomtatvány az állandó meghatalmazás papír alapú bejelentésére szolgál. Az 

állandó meghatalmazás megadására további lehetőséget biztosít az ügyfélkapun keresztül 

elérhető elektronikus felület. 

Az eseti meghatalmazás bejelentéséhez nem szükséges külön nyomtatványt igénybe venni, 

elegendő a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 

alkalmazása. 

 

I. rész: Azonosító adatok 

 
(1) Meghatalmazó adatai 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az 1. adatblokk kitöltése kötelező! A 2. adatblokk kitöltése akkor 

kötelező, ha az 1. adatblokkban a meghatalmazó nem természetes személy. ,A 3. adatblokk 

kitöltése kötelező! A 4. adatblokk kitöltése akkor kötelező, ha a 3. adatblokkban nem 

természetes személy lett megjelölve meghatalmazottként! 

 

1. Ügyfél-azonosító: a meghatalmazó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója. 

2. Neve: természetes személy (egyéni vállalkozók is) esetén a családi és utóneve; nem 

természetes személy esetén az ügyfél cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, egyházi jogi 

személyek nyilvántartásában, törzskönyvi nyilvántartásban szereplő neve. 

3. Anyja születési neve: a természetes személy meghatalmazó édesanyjának születési neve 

(születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve, utóneve(i)). 

4. Születési helye: a természetes személy meghatalmazó születési helyének helységneve. 

5. Születési ideje: a természetes személy meghatalmazó születési ideje (a születési év (pl. 

1980), hónap (01-től 12-ig) és nap (arab számmal 01-31).  

6. Adóazonosító száma: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a nem természetes 

személy ügyfél részére megállapított adószám. 

7. Székhely: a meghatalmazó nem természetes személy belföldi székhelyének adatait kell 

megadni: 

- Irányítószám: belföldi székhely postai irányítószáma. 

- Helység: belföldi székhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti helységneve. 

- Közterület neve: az utca, út, tér, köz, stb. teljes neve (pl. Kossuth L helyesen: 

Kossuth Lajos). 

- Közterület jellege: utca, út, tér, köz, stb. rövidítés nélkül (azaz nem használható az 

„u.” rövidítés az „utca” helyett). 

- Hsz, emelet, ajtó: belföldi székhely házszáma, emeletszáma és ajtószáma. 

- Hrsz: belföldi székhely helyrajzi száma. Ha a belföldi székhelyének címe csak 

helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a közterület neve, 

közterület jellege, hsz, emelet és ajtó rovatokat. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Ad%C3%B3-_%C3%A9s_V%C3%A1mhivatal


  

 

(2) Nem természetes személy meghatalmazó nevében aláíró törvényes képviselő adatai 

 

1. Ügyfél-azonosító: a nem természetes személy törvényes képviselőjének az Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója. 

2. Neve: a meghatalmazó nem természetes személy törvényes képviselőjének családi és 

utóneve. 

3. Anyja születési neve: a nem természetes személy meghatalmazó törvényes képviselője 

édesanyjának születési neve (születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve, utóneve(i)). 

4. Születési helye: a nem természetes személy meghatalmazó törvényes képviselője születési 

helyének helységneve. 

5. Születési ideje: a nem természetes személy meghatalmazó törvényes képviselője születési 

ideje (a születési év (pl. 1980), hónap (01-től 12-ig) és nap (arab számmal 01-31).  

 

(3) Meghatalmazott adatai  

 

1. Ügyfél-azonosító: a meghatalmazott Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója. 

2. Neve: magánszemély (egyéni vállalkozó is) esetén a családi és utónevet kell beírni; egyéni 

cég, cég/szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági 

végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti névvel 

azonos nevet kell beírni. 

3. Anyja születési neve: a természetes személy meghatalmazott, édesanyjának születési neve 

(születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve, utóneve(i)). 

4. Születési helye: a természetes személy meghatalmazott, születési helyének helységneve. 

5. Születési ideje: a természetes személy meghatalmazott, születési ideje (a születési év (pl. 

1980), hónap (01-től 12-ig) és nap (arab számmal 01-31).  

6. Adóazonosító száma: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a nem természetes 

személy ügyfél részére megállapított adószáma. 

7. Székhely: a nem természetes személy meghatalmazott belföldi székhelyének adatait kell 

megadni: 

- Irányítószám: belföldi székhely postai irányítószáma. 

- Helység: belföldi lakóhely/ székhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti 

helységneve. 

- Közterület neve: az utca, út, tér, köz, stb. teljes neve (pl. Kossuth L helyesen: 

Kossuth Lajos). 

- Közterület jellege: utca, út, tér, köz, stb. rövidítés nélkül (azaz nem használható az 

„u.” rövidítés az „utca” helyett). 

- Hsz, emelet, ajtó: belföldi székhely házszáma, emeletszáma és ajtószáma. 

- Hrsz: belföldi székhely helyrajzi száma. Ha a belföldi székhelyének címe csak 

helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a közterület neve, 

közterület jellege, hsz, emelet és ajtó rovatokat. 

 

 

(4) Nem természetes személy meghatalmazott képviselőjének adatai 

 

1. Ügyfél-azonosító: a nem természetes személy törvényes képviselőjének az Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója. 

2. Neve: a meghatalmazott nem természetes személy törvényes képviselőjének családi és 

utóneve. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Ad%C3%B3-_%C3%A9s_V%C3%A1mhivatal


  

 

3. Anyja születési neve: a nem természetes személy meghatalmazott törvényes képviselője 

édesanyjának születési neve (születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve, utóneve(i)). 

4. Születési helye: a nem természetes személy meghatalmazott törvényes képviselője 

születési helyének helységneve. 

5. Születési ideje: a nem természetes személy meghatalmazott törvényes képviselője születési 

ideje (a születési év (pl. 1980), hónap (01-től 12-ig) és nap (arab számmal 01-31).  

 

II. rész: A meghatalmazás hatálya 

 
(5) A meghatalmazás időbeli hatálya 

 

Kitöltése kötelező. 

 

1. Az állandó meghatalmazás hatályának kezdő időpontja: az az időpont, amelytől kezdve 

a meghatalmazott eljárhat a meghatalmazó ügyfél helyett és nevében a meghatalmazás 

keretein belül. A meghatalmazás kezdő időpontjaként megjelölhető a meghatalmazásra 

vonatkozó nyomtatvány Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: Kincstár) történő 

beérkezésének napja, vagy az ügyfél által megadott későbbi időpont.  

Amennyiben a meghatalmazás beérkezésének napját kívánja megjelölni a meghatalmazás 

kezdő időpontjaként, kérjük, tegyen „X” jelet az első jelölőnégyzetbe. 

Amennyiben a meghatalmazás beérkezésének napjánál későbbi időpontot kíván megjelölni a 

meghatalmazás kezdeti időpontjaként, kérjük, adja meg a kezdő időpontot a dátum mezőben 

és tegyen „X” jelet a második jelölőnégyzetbe. A meghatalmazás időbeli hatályának kezdő 

időpontjaként nem jelölhető meg a nyomtatvány Kincstárhoz történő beérkezésének napjánál 

korábbi időpont. 

2. Az állandó meghatalmazás hatályának vége: az az időpont, amelytől kezdve a 

meghatalmazott már nem járhat el a meghatalmazó ügyfél helyett és nevében.  

Amennyiben nem kívánja meghatározni a meghatalmazás időbeli hatályának végét, vagyis 

megszűnésének napját, tegyen „X” jelet a „visszavonásig/felmondásig, de legkorábban a 

visszavonás/felmondás nyomtatvány Magyar Államkincstárhoz történő beérkezése napjától 

mondat előtt álló négyzetbe. Ebben az esetben a meghatalmazás a G1051-04 jelű nyomtatvány 

benyújtásával, tehát visszavonással vagy felmondással szüntethető meg. Így időbeli 

hatályának vége a G1051-04 jelű nyomtatvány a Kincstárhoz érkezésének napja vagy a 

G1051-04 jelű nyomtatványon az ügyfél által megjelölt későbbi időpont lesz.  

 

Amennyiben meg kívánja határozni a meghatalmazás időbeli hatályának végét, tegyen X jelet 

„a visszavonás/felmondás hatályának kezdete” mondat előtt található négyzetbe és adja meg a 

meghatalmazás megszűnésének pontos dátumát. Ez esetben a meghatalmazás időbeli 

hatályának vége, vagyis megszűnésének napja az ügyfél által jelen pontban megjelölt időpont 

lesz. 

 

(6) A meghatalmazás tárgyi hatálya kiterjed 

 

Tegyen „X” jelet abba a négyzetbe amely jogcímekre szeretné hogy a meghatalmazás 

kiterjedjen. Az alábbi lehetőségek közül választhat: 

- a Magyar Államkincstár előtt valamennyi hatósági eljárásban teljes körű képviseletre, 

- csak intézkedéshez/jogcímhez kapcsolódó eljárásokban való teljes körű képviseletre 

(az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére nem terjed ki), 

- csak az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére kiterjedő, vagy 



  

- meghatározott jogcímre. Itt meg kell neveznie azt a jogcímet, amelyre vonatkozóan 

meghatalmazást kíván adni. 

 

(7) Nyilatkozat iratkézbesítésről természetes személy meghatalmazó esetén 

 

Kérjük, írjon „X” jelet az első jelölőnégyzetbe, amennyiben arról nyilatkozik, hogy eljárási 

képességgel rendelkezik, és kéri, hogy a Kincstár csak az ügyfél részére (a meghatalmazó 

részére) kézbesítsen iratokat. (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.)  

Kérjük, tegyen „X”jelet a második négyzetbe, amennyiben az iratkézbesítés tárgyában tett 

nyilatkozatát visszavonja. 

 

(8) Nyilatkozat a címzettről több meghatalmazott esetén 

 

Amennyiben az ügyfélnek adott intézkedésben vagy jogcímben több meghatalmazottja van, a 

Kincstár az iratokat az ügyfél által kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfél általi kijelölés hiányában az irat - az ügyfél egyidejű 

értesítésével - a Kincstár által kijelölt meghatalmazott részére kerül kézbesítésre! 

 

1. A jelen meghatalmazáson megjelölt valamennyi intézkedés/ jogcím esetén: jelen 

meghatalmazáson megjelölt intézkedés(ek)/ jogcím(ek). 

2. Ügyfél-azonosító: az Ön által megjelölt meghatalmazottnak az ügyfél Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója. 

3. Meghatalmazott neve: az ügyfél által kijelölt meghatalmazott családi és utóneve. 

 

(9) Nyilatkozat e-mail értesítés igényléséről 

 

Amennyiben a meghatalmazó e-mailben értesítést kér arról, hogy irata érkezett a 

meghatalmazottja részére, tegyen „X”jelet az első négyzetbe. 

Figyelem! Csak akkor jelölje be, ha a 7. pontban az iratok kézbesítését nem saját maga (a 

meghatalmazó) részére kéri! 

Amennyiben a meghatalmazott e-mailben értesítést kér arról, hogy irata érkezett a 

meghatalmazó részére, írjon „X” jelet a második négyzetbe. 

Figyelem! Csak akkor jelölje be, ha a 7. pontban található nyilatkozattal a meghatalmazó saját 

maga részére kéri a kézbesítést! Amennyiben a második négyzetet jelölte be, kérem, adja 

meg értesítési e-mail címét. 

 

(10) Kitöltési dátum és aláírás  
 

Kitöltése kötelező. 

 

Ki kell tölteni a Helység, Dátum, Meghatalmazó neve nyomtatott betűvel, 

Meghatalmazott neve nyomtatott betűvel, Tanú 1 neve és lakóhelye, Tanú 2 neve és 

lakóhelye rovatokat, valamint a nyomtatványt a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is 

feltétlenül alá kell írnia, továbbá a meghatalmazás érvényességéhez két tanú nevének és 

lakóhelyének feltüntetése, illetve aláírása is szükséges. 

Nem természetes személy meghatalmazó, illetve meghatalmazott esetén a törvényes képviselő 

jogosult aláírásra. Cég esetén az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírás szükséges.  



  

A kérelembenyújtás helye 

 

Kérelembenyújtás helye Telephely cím Postacím 

 

 A benyújtás helye  

2017.01.01-től 
Irányítószám Település neve 

Közelebbi 

cím 
Ir. szám Település neve Postafiók száma 

Bács-Kiskun Megyei MVH 

Kirendeltség 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6. 6001 Kecskemét Pf. 470. 

Baranya Megyei MVH 

Kirendeltség 
Baranya Megyei Kormányhivatal 7626 Pécs, Koller utca 7. 7602 Pécs Pf. 365. 

Békés Megyei MVH 

Kirendeltség 
Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Temető sor 8. 5620 Békéscsaba Pf. 45. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

MVH Kirendeltség 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 
3500 Miskolc, Mindszent tér 1. 3501 Miskolc Pf. 646. 

Csongrád Megyei MVH 

Kirendeltség 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129. 

Fejér Megyei MVH Kirendeltség Fejér Megyei Kormányhivatal 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. 8050 Székesfehérvár Pf. 297. 

Fővárosi és Pest Megyei MVH 

Kirendeltség 
Pest Megyei Kormányhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 29. 1391 Budapest Pf. 248. 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

MVH Kirendeltség 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 
9023 Győr, Csaba utca 14-16. 9002 Győr Pf. 70. 

Hajdú-Bihar Megyei MVH 

Kirendeltség 

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 
4034 Debrecen Vágóhíd u. 2. 4001 Debrecen Pf. 551. 

Heves Megyei MVH 

Kirendeltség 
Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Kossuth u. 10. 3301 Eger Pf. 169. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

MVH Kirendeltség 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 
5000 Szolnok, József Attila u. 34. 5002 Szolnok Pf. 111. 

Komárom-Esztergom Megyei 

MVH Kirendeltség 

Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6.C / II. emelet 2801 Tatabánya Pf. 1394. 

Nógrád Megyei MVH 

Kirendeltség 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 17. 3101 Salgótarján Pf. 123. 

Somogy Megyei MVH 

Kirendeltség 
Somogy Megyei Kormányhivatal 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. 7401 Kaposvár Pf. 206. 



  

Kérelembenyújtás helye Telephely cím Postacím 

 

 A benyújtás helye  

2017.01.01-től 
Irányítószám Település neve 

Közelebbi 

cím 
Ir. szám Település neve Postafiók száma 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

MVH Kirendeltség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 4401 Nyíregyháza Pf. 422. 

Tolna Megyei MVH 

Kirendeltség 
Tolna Megyei Kormányhivatal 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7; 9-11. 7101 Szekszárd Pf. 251. 

Vas Megyei MVH Kirendeltség Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. 9701 Szombathely Pf. 245. 

Veszprém Megyei MVH 

Kirendeltség 

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 
8200 Veszprém, Levendula u.1. 8202 Veszprém Pf. 791. 

Zala Megyei MVH Kirendeltség Zala Megyei Kormányhivatal 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 2. 8901 Zalaegerszeg Pf. 142. 

Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal 

Központi Hivatal 

Magyar Államkincstár 1095 Budapest, Soroksári út 22-24. 1476 Budapest Pf.  407. 

 


