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MEGHATALMAZÁS 
1. Meghatalmazó adatai 
Természetes személy esetén  Adatkezelési nyilatkozat kitöltésével együtt érvényes!!! 

Név: .……………………………………………………………………………………………………………………... 

Születési/leánykori neve: ....……….…………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nem természetes személy esetén 

Név: .……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adószám: ..………………………………………………………………………………………………………………. 

Székhely: ..………………………………………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma: ………………………………………………………………………….. 

Statisztikai azonosítószám: ………………………………………………………………………………………………. 

Cégképviseletre jogosult neve: …………………………………………………………………………………………… 

Értesítési cím: …………………………………………………………………………………………………………... 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Meghatalmazott adatai 

Név: .……………………………………………………………………………………………………………………... 

Születési/leánykori neve: ....……….…………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Értesítési cím: ..…………………………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………  

E-mail cím: ………………………………………………………………………………………..……………………… 
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MEGHATALMAZÁS 
3. Szerződéses adatok (melyre a meghatalmazás vonatkozik) 

Felhasználó azonosító: ……………………………………………………………………………………………………. 

Szerződésszám: …………………………………………………………………………………………………………… 

Fogyasztási hely címe: ……………………………………………………………………………………………………. 

Meghatalmazó meghatalmazza a meghatalmazottat arra, hogy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-nél képviselje és a nevében 
eljárjon az alábbiak szerint: 
 
Ha a meghatalmazás nem teljes körű, a meghatalmazott által végezhető cselekmények, ügytípusok illetve a meghatalmazás 
lejárata feltüntetendő. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a jelenleg érvényes jogszabály értelmében a határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános 

meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:16 §.) 

 
 
A meghatalmazás időbeli hatálya:   visszavonásig érvényes 

………………………………………..-ig 

A meghatalmazás tárgyi hatálya:   minden ügytípusra 

megadott ügytípusra: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Kelt …………………….., ……….. év …………………… hó ………… nap 
 
 
 

…………………………………………………………………                       ……………………………………… 
meghatalmazó / törvényes képviselő / gyám aláírása*                                 meghatalmazott aláírása 

 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
1. tanú neve       2. tanú neve 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
1. tanú aláírása      2. tanú aláírása 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
lakcíme        lakcíme 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
személyazonosító okirat     személyazonosító okirat 
(szem. ig. vagy útlevél) száma    (szem. ig. vagy útlevél) száma 
 

Meghatalmazó és meghatalmazott kijelentik, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
A meghatalmazást kizárólag a nyomtatványon szereplő adatok hiánytalan kitöltése esetén és csak a megadott 
felhasználó azonosító vagy szerződés illetve felhasználási hely vonatkozásában tudjuk figyelembe venni! 
 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 
 
*Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás és aláírási címpéldány szükséges. 
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