
Kedves Ügyfelünk! 

 

Az alábbi ismertetővel és a túloldalon található meghatalmazási nyomtatvánnyal szeretnénk 

segíteni, Önt, hogy akkor is beiratkozhasson, jelentkezhessen programunkra, ha halaszthatatlan 

okból, akadályoztatása miatt (pl. külföldi utazás, stb.) nem tud személyesen megjelenni a 

helyszínen. 
 

Kérjük, a meghatalmazási nyomtatvány kitöltése előtt az alábbiakat figyelmesen elolvasni 

szíveskedjen. 

 

Köszönjük együttműködését! 

 

1. Az Újbuda 60+ Programon belül valamennyi tanfolyami jelentkezéshez, Színházjáró Bérlet 

vásárlásához személyes jelentkezés szükséges. Az alábbi meghatalmazási nyomtatvány csak 

rendkívüli akadályoztatás esetében használható egy programra, eseményre, egyszeri alkalommal. 

 

2. A meghatalmazás érvénytelen és nem tudjuk elfogadni, ha:  

- nincs minden részlete olvashatóan kitöltve, ill. kézzel eredetiben aláírva, mind a 

Meghatalmazó és Meghatalmazott valamint a tanúk részéről. 

- az adatok hiányoznak vagy hibásak 

- a megbízás a jelentkezés időtartamának megkezdése előtt vagy azt követően érkezik  

- a meghatalmazás nem személyesen a meghatalmazott által, hanem más módon pl. postán 

vagy e-mailben, más személy által, stb. érkezik be. 

- a meghatalmazott nem tudja magát igazolni (személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával) 

- az Újbuda 60+ Program hivatalos meghatalmazási nyomtatvány nyomtatott szövegébe 

átjavítás, beleírás történt. 

 

3. A túloldalon található Újbuda 60+ Program hivatalos meghatalmazási nyomtatványán kívül más 

meghatalmazást is elfogadunk, amennyiben az azonos tartalmú és a fentieknek megfelelően van 

kitöltve. 

 

4. A meghatalmazást egy példányban, eredeteiben kell leadni a jelentkezés helyszínén, az 

ügyintézést végző személynek, fénymásolatot elfogadni nem áll módunkban.  

A meghatalmazási nyomtatványról nem készül átvételi elismervény, az átadott példányt nem tudjuk 

lefénymásolni vagy visszaadni. 

 

5. Újbuda Önkormányzata nem vállal felelősséget olyan esetben, ha a Meghatalmazott a 

Meghatalmazót hibásan vagy nem megfelelően tájékoztatja, valamint nem a Meghatalmazó 

szándéka szerint, ill. kérésének megfelelően jár el.  

Fenti esetben nem áll módunkban a Meghatalmazó szándékát, valamint az ügyintézés eredményét 

utólag módosítani. 

 

 



MEGHATALMAZÁS 
Beiratkozáshoz, jelentkezéshez akadályoztatás esetében 

 

 

A meghatalmazás egy eseményre, egyszeri alkalomra szól. 

Meghatalmazó aláírásával tudomásul veszi, hogy a meghatalmazásban szereplő szándékának utólagos 

megváltoztatására nincs lehetőség. 

Alulírott (név),  ............................................................................ , 

született  ........................... -én, anyja neve: ............................................................... , 

személyi igazolvány száma:  ............................................... , 

lakcíme ................................................................................. , mint Meghatalmazó, meghatalmazom    

(Meghatalmazott neve:) ................................................................................... -t,  

született ............................ -én, anyja neve: ................................................................ ,  

személyi igazolvány száma:  ................................................ , 

lakcíme ................................................................................. ,  

hogy az Újbuda 60+ Program  által szervezett programon, tanfolyamon nevemben és helyettem (a 

meghatalmazás tárgya): 

 .................................................................................................................................... eljárjon. 

Budapest, 2017.  ..................................................... . 

  ........................................................   ........................................................  

 Meghatalmazó Meghatalmazott 

Meghatalmazó kijelenti, hogy a fenti adatok a valósággal megegyeznek.  

Tanúk: 

  .................................................................   .................................................................  

 Név: .........................................................  Név: .........................................................  

 Cím: .........................................................  Cím: .........................................................  

 Szem ig. sz.: ............................................  Szem. ig. sz.: ...........................................  


