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FALUGAZDÁSZ TÖLTI KI!
Tájékoztatási tevékenység azonosító száma:

Meghatalmazó:
természetes személy esetén
Név:
Születési neve:
Lakcíme:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
MVH ügyfélazonosító-száma:
nem természetes személy esetében
Név:
Törvényes képviselő neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
MVH ügyfélazonosító-száma:
Meghatalmazott:
természetes személy esetén
Név:
Születési neve:
Lakcíme:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Adóazonosító jel / adószám:
nem természetes személy esetében
Név:
Törvényes képviselő neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Meghatalmazó meghatalmazza a Meghatalmazottat, hogy az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások (a továbbiakban: Támogatási eljárások) Meghatalmazó általi igénybevétele, szükséges jognyilatkozatok
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megtétele, szükséges cselekmények elvégzése, az igénybevétel kapcsán előírt feltételek teljesítése érdekében a
Meghatalmazó képviselőjeként a Meghatalmazó helyett és nevében eljárjon a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) és annak munkavállalója előtt jelen meghatalmazásban
rögzítettek szerint.
Meghatalmazott a Meghatalmazó helyett és nevében a NAK munkavállalóját kamarai meghatalmazottként
meghatalmazhatja a Támogatási eljárásokkal összefüggő elektronikus ügyintézésében való segítségnyújtásra. (A
kamarai meghatalmazott a NAK munkavállalója, aki a NAK nevében segítséget nyújt az agrártámogatások
igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben.)
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy kizárólagosan a Meghatalmazó jogosult papír alapon aláírni, vagy saját
ügyfélkapuján keresztül jóváhagyni a Támogatási eljárások tekintetében illetékes hatóság/szervezet által
rendszeresített NAK munkavállalóra vonatkozó kamarai meghatalmazást. (A kamarai meghatalmazás ahhoz
szükséges, hogy a Kamarai meghatalmazott az agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus
ügyintézésben segítséget nyújthasson).
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy a kamarai meghatalmazással meghatalmazott NAK munkavállaló (a
továbbiakban: Kamarai meghatalmazott) a Meghatalmazó vonatkozásában elkészített kamarai meghatalmazás saját
ügyfélkapuján történő benyújtását követően a kamarai meghatalmazást papír alapon postai úton vagy személyesen is
köteles benyújtani a Támogatási eljárások tekintetében illetékes hatóság/szervezet részére a vonatkozó jogszabályban
rögzített határidőn belül. Meghatalmazó erre is tekintettel kötelezettséget és felelősséget vállal azért, hogy a kamarai
meghatalmazást Kamarai meghatalmazott általi elektronikus benyújtását követő 2 munkanapon belül általa és a
szükséges tanúk által szabályszerűen aláírva 3 példányban visszajuttatja a Kamarai meghatalmazott részére.
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kamarai meghatalmazás általa és tanúk által szabályszerűen
aláírt példányai 2 munkanapon belül nem kerülnek visszajuttatásra a Kamarai meghatalmazott részére, akkor a
papíralapú kamarai meghatalmazás illetékes hatósághoz/szervezethez történő benyújtásról a Kamarai meghatalmazott
nem tud gondoskodni, így a kamarai meghatalmazás alapján elvégzett eljárási cselekmények nem hatályosak,
amelyből eredő károkért a NAK-ot és a NAK munkavállalót nem terheli felelősség, a felelősség alól a Meghatalmazó
mentesíti a NAK-ot és a NAK munkavállalót. Amennyiben a Meghatalmazó saját ügyfélkapuján keresztül a kamarai
meghatalmazást jóváhagyja a vonatkozó jogszabályban rögzített határidőn belül, a kamarai meghatalmazás papír alapú
benyújtás a Támogatási eljárások tekintetében illetékes hatóság/szervezet részére szükségtelen.
Meghatalmazott a Meghatalmazó helyett és nevében a Támogatási eljárások tekintetében szükséges nyilatkozatokat
megteheti, cselekményeket elvégezheti, adatokat, dokumentumokat, fájlokat, igényeket szolgáltathatja.
Meghatalmazó tisztában van azzal, hogy a Meghatalmazott által a Meghatalmazó helyett és a nevében megtett
jognyilatkozat, elvégzett cselekmény közvetlenül a Meghatalmazót jogosítja és kötelezi.
Meghatalmazó tisztában van azzal, hogy amennyiben a Kamarai meghatalmazott a Meghatalmazott nyilatkozata(ai)
alapján jár el, a Kamarai meghatalmazott eljárása során megtett jognyilatkozat, elvégzett cselekmény közvetlenül
a Meghatalmazót jogosítja és kötelezi.
Meghatalmazó kijelenti, hogy a Meghatalmazott által jelen meghatalmazás alapján elvégzett cselekményeket,
megtett jognyilatkozatokat (pl. ellenőrzési dokumentáció ellenjegyzése, nyilatkozatok ellenjegyzése) úgy kell
tekinteni, mintha azokat a Meghatalmazó saját maga végezte volna el, tette volna meg.
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy a Támogatási eljárások kapcsán a Kamarai meghatalmazott tevékenységével
kizárólag a Támogatási eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus szolgáltatás használatához, elektronikus ügyintézéshez
szükséges cselekmények elektronikus úton történő megtételéhez nyújt segítséget az 525/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjára is figyelemmel. A Kamarai meghatalmazott eljárása ennek következtében
különösen nem terjed ki annak ismeretére, ismertetésére, hogy a Meghatalmazónak mely Támogatási eljárásokban
érdemes részt vennie, mely Támogatási eljárásokban való részvételhez állnak rendelkezésére a szükséges feltételek,
minden, az adott Támogatási eljárásokban szükséges feltételt teljesített-e a Meghatalmazó, minden, a Meghatalmazó
által Támogatási eljárásokhoz kapcsolódóan szándékozott cselekmény elvégzésre került-e (pl. a Meghatalmazó által
igényelni kívánt minden agrártámogatás igénylésre került-e) és minden szükséges cselekmény elvégzésre került-e.
Ennek következtében a Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy a Kamarai meghatalmazott által a kamarai
meghatalmazás keretében elvégzett cselekmények haladéktalan ellenőrzése a Meghatalmazó részéről is
fokozottan szükséges, ezen ellenőrzések elvégzésére a Meghatalmazó kötelezettséget, felelősséget vállal.
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy a Kamarai meghatalmazott tevékenysége nem terjedt ki a Támogatási
eljárásokban való részvétel, valamint a Támogatási eljárásokhoz kapcsolódó cselekmény megtétele (pl. kérelem kitöltés,
illetve benyújtás) jogalapjának, egyéb szükséges előírt feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére, valamint a
Támogatási eljárásokhoz kapcsolódó cselekmények során megadott adatok helyességének, teljességének ellenőrzésére.
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy a Kamarai meghatalmazott kizárólag az elektronikus ügyintézésben nyújt
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segítséget a Támogatási eljárásokkal kapcsolatban, tevékenysége nem terjed ki különösen a Meghatalmazó Támogatási
eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályoknak való megfelelőségének, jogosultságának vizsgálatára.
Meghatalmazó hozzájárul ahhoz, hogy a Kamarai meghatalmazott és a NAK, a Kamarai meghatalmazott kamarai
meghatalmazáshoz kapcsolódó eljárása, tevékenysége során keletkezett dokumentumokat, fájlokat, adatokat (pl.
KR dokumentum) megőrizze annak érdekében, hogy a Kamarai meghatalmazott által elvégzett cselekményeket
rögzítő dokumentumok, fájlok, adatok rendelkezésre álljanak a NAK-nál, továbbá a NAK a Kamarai Meghatalmazott
által a Meghatalmazó részére a kamarai meghatalmazás alapján megtett cselekmények eredményeképpen a Támogatási
eljárások tekintetében illetékes hatóságnál/szervezetnél keletkező, frissített, módosított, megerősített adatokhoz,
dokumentumhoz, elektronikus iratokhoz (azok teljes tartalmát beleértve), továbbá a Meghatalmazóra vonatkozó, az
illetékes hatóságnál/szervezetnél rendelkezésre álló Támogatási eljárások adataihoz, valamint ügyfél-nyilvántartási
adataihoz hozzáférjen, azokra vonatkozóan adatszolgáltatást igényelhessen, különösen annak érdekében, hogy az
adatok, dokumentumok rendelkezésre álljanak a NAK-nál, illetve a Kamarai meghatalmazottnál az esetleges hatósági
vagy egyéb illetékes szerv, személy általi ellenőrzés, hatósági eljárás, jogvita esetén, valamint a NAK a Kamarai
meghatalmazott által a meghatalmazás alapján elvégzett tevékenység mennyiségét, színvonalát értékelni tudja, továbbá,
hogy a NAK eleget tudjon tenni a jogszabályokban foglalt nyilvántartás-vezetési kötelezettségének, lehetőségének, a
NAK a kamarai meghatalmazás keretében történő segítségnyújtásának színvonalát emelni tudja.
Meghatalmazó hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezett, illetve a Kamarai
meghatalmazott részére rendelkezésre bocsátott dokumentumok, továbbá a kamarai meghatalmazás alapján elvégzett
cselekmények során keletkező dokumentumok legalább egy példányát a NAK, mint a Kamarai meghatalmazott
munkáltatója is megőrizze.
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy a kamarai meghatalmazás során a Meghatalmazott által a Kamarai
meghatalmazott részére megadott elérhetőségi adatain a Meghatalmazónak, illetve a Meghatalmazottnak
elérhetőnek kell lennie többek között azon időszakban, amikor az elektronikus kapcsolattartás keretében az illetékes
hatóság/szervezettől származó közlés érkezhet a Kamarai meghatalmazott részére. Meghatalmazó tudomásul veszi,
hogy ha az illetékes hatóság/szervezettől származó közlés Kamarai meghatalmazott részére való érkezésre vonatkozó
információ ellenére Meghatalmazó vagy Meghatalmazott nem jelenik meg a Kamarai meghatalmazottnál, abból a
Meghatalmazónak kára keletkezhet, ezért a Meghatalmazó, illetve Meghatalmazott az elérhetetlenségükből és a meg
nem jelenésükből eredő károkért a Meghatalmazó, illetve Meghatalmazott felelős, a keletkezett károk vonatkozásában a
Kamarai meghatalmazottat és a NAK-ot kártérítési felelősség nem terheli.
Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy jelen meghatalmazás 1 (egy) darab eredeti példányát vagy közjegyző által
hitelesített másolatát át kell adni a NAK munkavállalónak.
Kelt, ………………………………………..…………., 201… …………………… …..

--------------------------------------------------Meghatalmazó (cégszerű aláírása)

--------------------------------------------------Meghatalmazott
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Lakcím:

Szig. Szám.:

Szig. Szám.:

Aláírás:
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