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Amely létrejött  
 
egyrészről: 
 
 Családi és utónév: ..…...……………….………………….………………….……. 
 Születési hely, idő: ..…...……………….…………………………………………… 

Anyja neve:  ..…...……………….…………………………………………… 
Lakcím:  ..…...……………….…………………………………………… 
Személyi azonosságot igazoló okmány (személyazonossági igazolvány új típusú vezetői 
engedély, útlevél) típusa és száma: …………………………………………………………. 

 
mint a ………………………………………………………………………………. nevű és székhelyű 
egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”) önálló aláírási joggal bíró képviseletre jogosult 
tisztségviselője, mint meghatalmazó (továbbiakban: „Meghatalmazó”);  
 
másrészről: 
 
 Családi és utónév: ..…...……………….………………….………………….……. 
 Születési hely, idő: ..…...……………….…………………………………………… 

Anyja neve:  ..…...……………….…………………………………………… 
Lakcím:  ..…...……………….…………………………………………… 
Személyi azonosságot igazoló okmány (személyazonossági igazolvány új típusú vezetői 
engedély, útlevél) típusa és száma: …………………………………………………………. 

 
mint meghatalmazott (továbbiakban: „Meghatalmazott”),  
külön-külön „Fél”, együttesen „Felek” között alulírt helyen és időpontban az alábbiak 
szerint: 
 

1. Jelen okirat aláírásával Meghatalmazó meghatalmazza Meghatalmazottat, hogy 
helyette, mint az Egyesület képviseletre jogosult tisztségviselője helyett, az 
Egyesület nevében és érdekében a Magyar Birkózó Szövetséggel (székhelye: 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1-3.) kötött 4642-3/2016. számú támogatási 
szerződéssel (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés”) kapcsolatos ügyekben a 
Magyar Birkózó Szövetség előtt teljes jogkörben eljárjon, jelesül a Támogatási 
Szerződést aláírja, a szerződés tárgyát képező …..........………………….. Ft 
összegű támogatás jogszerű felhasználását igazoló pénzügyi és számviteli 
bizonylatokat hitelesítse és záradékolja, valamint az elszámolás egyéb 
dokumentumait és a Támogatási Szerződés részét képező mellékleteket 
(1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.15.16.17.18.19.20.) aláírja.  

 
2. Jelen meghatalmazás az aláírás napjától kezdődően írásban rögzített 

visszavonásig hatályos. Felek tudomással bírnak arról, hogy a visszavonás jogáról 
érvényesen nem lehet lemondani, valamint tudomásul veszik, hogy jelen 
meghatalmazás a Meghatalmazó önálló képviseleti jogának megszűnésével vagy 
bármelyik Fél elhalálozásával megszűnik. 

 

3. Meghatalmazott aláírásával az 1. pontban foglalt meghatalmazást elfogadja. 
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4. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

 
Jelen meghatalmazást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
írták alá. 
 
 
Kelt: ……………………….., ……….. év …………………... hó ….. napján. 
 

 
 
 

________________________                               ____________________________ 
               Meghatalmazó                                    Meghatalmazott 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
1. Családi és utónév: ..…...……………….…………………………………………. 

Lakcím:  ..…...……………….………………………………………….  
Személyi azonosságot igazoló okmány (személyazonossági igazolvány, 
új típusú vezetői engedély, útlevél) típusa és száma: 
 ..…...……………….…………………………………………. 
 
 
 

                            _____________________________ 
                                    aláírás 
 
 
2. Családi és utónév: ..…...……………….…………………………………………. 

Lakcím:  ..…...……………….…………………………………………. 
Személyi azonosságot igazoló okmány (személyazonossági igazolvány, 
új típusú vezetői engedély, útlevél) típusa és száma: 
 ..…...……………….…………………………………………. 
 
 
 

                      ______________________________    
                              aláírás 
 
 
 
 
 


