Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben nem regisztrált ügyfelek
esetén kötelező kitölteni!
Érvényes : 2017.01.12-étől1

MEGHATALMAZÁS
a Magyar Államkincstár által működtetett
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez
Alulírott ……………………………………………………………………(név)
születési név: ……………………………………………………………..
anyja neve: ………………………………………………………………..
állampolgársága……………………………………………….,
mint egyéni vállalkozó/mint a ………………………………………………………………………………………..cég*
………………………………...…………………………… (rövidített cégnév)
képviseletében a csatolt aláírási címpéldány/ aláírás minta alapján eljáró …………………………………………..
(képviseleti jog minősége [törvényes képviselő, meghatalmazott])*
telephelye(i)/fióktelep(ei) neve és címe: …………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………….
szövetkezet esetén bírósági nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………..
egyéni vállalkozó/cég statisztikai számjele: ……………………………………………………………………………...
az iratok őrzésének a helye: ……………………………………………………………………………………………….
fizetési számlaszám és devizaneme: ……………………………………………………………………………………..
mint a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal ügyfele: igen/nem*.
arra tekintettel, hogy a mikro,- kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási
díjak költségvetési támogatásáról szóló, a vidékfejlesztési miniszter 94/2013. (X.10.) VM rendelet alapján a
kezességi díjtámogatás igénybevételének feltétele a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.
§-ában előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése, meghatalmazom az Agrár-Vállalkozási és
Hitelgarancia Alapítványt (AVHGA) (székhelye: 1054, Budapest, Bajcsy Zs. u. 42-46., nyilvántartási száma: 1904,
adószáma: 19670780-1-41, KSH számjele: 19670780-9133-569-01), hogy a nyilvántartásba vételi eljárásban
helyettem és nevemben eljárjon. Egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az AVHGA az általam benyújtott
finanszírozási kérelemben, valamint a kérelem mellékleteit képező dokumentumokban közölt személyes-, illetve
cégadataimat a nyilvántartásba vétel érdekében - kizárólag a nyilvántartásba vételhez szükséges mértékig felhasználja és kezelje, a szükséges dokumentumokat a finanszírozó pénzintézettől bekérje, valamint a Magyar
Államkincstártól a jelen meghatalmazással benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelem alapján ügyfél-azonosító
megállapítását és megküldését kérje, valamint azt nyilvántartsa, kezelje.
Nyilatkozat:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy a meghatalmazott eljárása eseti jellegű, kizárólag a 2007. évi XVII. törvény 28. §-ban előírt nyilvántartásba
vételi kötelezettség1 teljesítésére terjed ki.
Kelt:……………………, 201…. ………………………………….hó…… nap
…………………….
Meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Aláírás:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

1

Az Alapítvány a 2017. január 12-e előtt érvényes meghatalmazást elfogadja, amennyiben az legkésőbb 2017. január 20-áig az Alapítványhoz
papír alapon beérkezik. 2017. január 20-át követően csak a 2017. január 12-étől érvényes meghatalmazást fogadja el az Alapítvány.

*A megfelelő válasz aláhúzandó.
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nyilvántartásba vételi kötelezettségre vonatkozó további rendelkezéseket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló
128/2013. (VII. 30) számú Közlemény rögzíti.

