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Meghatalmazás 
Figyelmeztetés: Ez a meghatalmazási formanyomtatvány kizárólag akkor használható, ha a kérelmező a kérelem benyújtásának pillanatában még nem rendelkezett képviselettel, vagy ha képviselőt kíván változtatni. Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor képviselővel rendelkezik, abban az esetben a kérelmezői űrlap C vagy D pontja töltendő ki.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelmezői űrlap az Adobe Reader 9-es szoftverrel, vagy annak egy újabb verziójával nyitható meg (letölthető a www.adobe.com honlapról).  Kérjük, hogy mielőtt a kérelmezői űrlapot az Adobe Readerben kitölti, mentsen el belőle egy példányt a számítógépén, majd nyomtassa ki, és küldje el postai úton a Bíróság részére. 
Vonalkódos címke
Amennyiben Ön már kapott az Európai Emberi Jogi Bíróságtól vonalkódos címkét, szíveskedjen egyet a lenti mezőbe ragasztani.
Kérelem száma
Amennyiben Ön már kapott iktatási számot a Bíróságtól a panaszával kapcsolatban, szíveskedjen azt a lenti mezőbe írni. 
1. A kérelmező
1. The applicant
1.1. Egyéni kérelmező
1.1. The applicant individual
Ez a rész csak az egyéni kérelmezőkre vonatkozik. Amennyiben a kérelmező szervezet, a 1.2. pontot kell kitölteni.
1. Vezetékneve
2. Utóneve(i)
5. Állampolgársága
6. Lakcíme
7. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
8. Email címe (ha van) 
pl. 31/12/1960 
3. Születési ideje
N        N        H        H        É         É          É        É
9. Neme
férfi
nő
4. Születési helye
1.2. Kérelmező szervezet
1.2. The applicant organisation
Ez a pont csak abban az esetben töltendő ki, ha a kérelmező cég, nem-kormányzati szervezet, egyesület, vagy egyéb jogi személy. Ebben az esetben a 3.1. pontot is ki kell tölteni.
10. Név
11. Azonosítószám (ha van)
14. Bejegyzett címe
15. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
16. Email címe
12. Bejegyzésének vagy alapításának ideje (ha van)
pl. 27/09/2012 
N        N        H        H        É         É          É        É
13. Tevékenységi köre
2. Az egyéni kérelmező képviselője
2. Representative of the individual applicant
Amennyiben az egyéni kérelmezőt nem ügyvéd képviseli (hanem pl. rokon, barát vagy gondnok), úgy a 2.1. pont töltendő ki; ügyvéd esetén pedig a 2.2. pontot kell kitölteni. A 2.3. pont mindkét esetben kötelezően kitöltendő.
2.1. Nem ügyvéd
2.2. Non-lawyer
17. A kérelmezőhöz fűződő kapcsolat
18. Vezetékneve
19. Utóneve(i)
20. Állampolgársága
21. Címe
22. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
23. Fax-száma
24. Email címe
2.2. Ügyvéd
2.2. Lawyer
25. Vezetékneve
26. Utóneve(i)
27. Állampolgársága
28. Címe
29. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
30. Fax-száma
31. Email címe
2.3. Meghatalmazás
3.3. Authority
A kérelmező az első mezőben elhelyezett aláírásával meghatalmazza képviselőjét, hogy helyette és nevében eljárjon; a meghatalmazott képviselő ezt a második mezőben feltüntetett aláírásával fogadja el.
Ezennel meghatalmazom a fent megjelölt személyt arra, hogy engem az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseljen.
32. A kérelmező aláírása
33. Dátum
pl. 27/09/2015
N        N        H        H        É         É          É        É
Ezennel elfogadom a kérelmező meghatalmazását arra, hogy az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseljem.
34. A képviselő aláírása
35. Dátum
pl. 27/09/2015
N       N        H        H        É         É          É         É
Elektronikus kapcsolattartás a képviselő és a Bíróság között
36. Az eComms alkalmazáshoz rendelt email-cím (ha a képviselő már rendelkezik eComms-fiókkal, adja meg az ott használt email-címet)
E mező kitöltésével Ön hozzájárul az eComms alkalmazás használatához.
3. A kérelmező szervezet képviselője
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Amennyiben a kérelmező szervezet, úgy képviseletét arra jogosult személynek kell ellátnia (pl. ügyvezető vagy egyéb tisztségviselő). A képviselő adatait a 3.1. pontban kell feltüntetni. 
Ha a szervezet képviselője ügyvédet hatalmaz meg az ügy vitelével, úgy a 3.2 és a 3.3 pontot is ki kell tölteni.
3.1. Tisztségviselő
3.1. Organisation official
37. Betöltött tisztség (igazolás szükséges)
38. Vezetékneve
39. Utóneve(i)
40. Állampolgársága
41. Címe
42. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
43. Fax-száma
44. Email címe
3.2. Ügyvéd
3.2. Lawyer
45. Vezetékneve
46. Utóneve(i)
47. Állampolgársága
48. Címe
49. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
50. Fax-száma
51. Email címe
3.3. Meghatalmazás
3.3. Authority
A kérelmező szervezet képviselője az első mezőben elhelyezett aláírásával meghatalmazza az ügyvédet ügye képviseletével, az ügyvéd ezt a második mezőben feltüntetett aláírásával fogadja el.
Ezennel meghatalmazom a 3.2. pontban megjelölt személyt arra, hogy az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseletet lásson el.
52. A szervezet képviselőjének aláírása
53. Dátum
pl. 27/09/2015
N       N        H        H         É         É          É        É
Ezennel elfogadom a kérelmező szervezet meghatalmazását arra, hogy az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseljem.
54. Az ügyvéd aláírása
55. Dátum
pl. 27/09/2015
N       N        H        H         É         É         É         É
Elektronikus kapcsolattartás a képviselő és a Bíróság között
56. Az eComms alkalmazáshoz rendelt email-cím (ha a képviselő már rendelkezik eComms-fiókkal, adja meg az ott használt email-címet)
E mező kitöltésével Ön hozzájárul az eComms alkalmazás használatához.
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