
MEGHATALMAZÁS 

 (Kérjük olvashatóan kitölteni!) 

 

Alulírott…………………………………………………………………………       (név) 

 

……………………………………………………………………………..(születési hely, idő) 

meghatalmazom 

 

……………………………………………………………………………………(név) 

 

……………………………………………………………………………(születési hely, idő) 

hogy Magyarország Berni Nagykövetségének Konzuli Osztályán 

 

…………………………………………………………………………………… 

(annak a személynek a megnevezése, akiről az anyakönyvi kivonat kiállítását kérik)  

 

       születési  

       házassági  

        halotti  

       bét 

  

anyakönyvi kivonatát (a megfelelő részt kérjük megjelölni) megigényelje/átvegye. 

 

Az anyakönyvi esemény ideje:……………………………………… 

 

A kivonat felhasználási célja: ………………………………………. 

 

Kelt …………………………., …… év …………………….. hónap ………… nap 

 

……………………………………..                          …………………………………. 

              meghatalmazó                                                          meghatalmazott 

Ig.szám:……………………………..                Ig.szám:…………………………….... 

Lakcím:……………………………...                Lakcím:……………………………...... 

………………………………………                  …. …………………………… 

Tanú(név):……………………………….. 

Ig.szám:…………………………………… 

Lakcím:…………………………………… 

……………………………………………. 

Aláírás:……………………………………. 

 

Tanú(név):………………………………. 

Ig.szám:…………………………………… 

Lakcím:…………………………………… 

……………………………………………. 

Aláírás:…………………………………….

Az igazolványszám rovatba a személyazonosság igazolására szolgáló okmány számát és 

megnevezését kell feltüntetni (személyazonosító igazolvány, útlevél). 

 

 



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 

ellentétesek. 

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. 


