MEGHATALMAZÁS
Alulírott
…………………………………………………………………………………...
(név)
(születési hely, idő: ………………………………… anyja neve: …………………….……….
lakcím: …………………………………………………………………………………………..
Személyig. sz.: .………………………………...…)
meghatalmazom
………………………………………………………………………... (név) -t
(születési hely, idő: ………………………………… anyja neve: ……………………….…….
lakcím: …………………………………………………………………………………………..
Személyig. sz.: .………………………………......),
hogy helyettem a számomra az …….év………….hó………napján
………………………………………………………………….(a
lakáscélú
támogatás megnevezése) ügyében teljes körűen eljárjon. *

nyújtott
állami

Kelt: ………………………….. ……………(év)……………………(hó)………napján.
……………………………………………… ……………………………………………
Meghatalmazó
Meghatalmazott
(aláírás)
(aláírás)

Tanú 1:
Tanú 2:
Név: ………………………………………. Név: ……………………………………...
Szül. hely, idő: ………………..…............... Szül. hely, idő: ………..………….………
Személyig.sz.: ……………………………. Személyig.sz.: ……………………………
Lakcím: …………………………………... Lakcím: …………………………………..
Aláírás……………………………………. Aláírás……………………………………

*Kérem, szíveskedjenek az eljárás során keletkezett iratokat és döntés(eke)t részemre is
megküldeni!
……………………………………………
Meghatalmazó (ügyfél) aláírása

2
TÁJÉKOZTATÁSUL:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
13. § [A képviselet általános szabályai]
(1) Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását,
a) helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által
meghatalmazott személy, továbbá
b) az ügyfél és képviselője együtt
is eljárhat.
(2) Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.
(3) Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.
(4) A hatóság visszautasítja a képviselő eljárását, ha
a) az nyilvánvalóan nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy
b) képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja.
(5) A képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el
személyesen, vagy gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas képviselőről.
(6) Ha az ügyfélnek képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az iratokat a hatóság – a személyes megjelenésre szóló idézés kivételével – a képviselő részére küldi meg. A
személyes megjelenésre szóló idézésről a hatóság a képviselőt egyidejűleg értesíti.
(7) A hatóság nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, ha az eljárás során az ügyfél és a
képviselő vagy a képviselők nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik
el-lentétesek. Ha az ügyfél eltérően nem nyilatkozik, a hatóság a későbbi cselekményt,
nyilatkozatot tekinti érvényesnek.
(8) A természetes személy ügyfél részére, akinek nincs képviselője és
a) ismeretlen helyen tartózkodik, vagy
b) nem tud az ügyben eljárni,
az eljáró hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről.
14. § [A meghatalmazásra vonatkozó szabályok]
(1) A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem
tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
(2) Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos
valamennyi nyilatkozatra és cselekményre.
(3) Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a
meghatalmazott halála miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben a hatóságnak
való bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben a velük való közléstől hatályos.

