
MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott: ___________________________________________________________________ 

Szül. helye:_____________________________, __________.év _________.hó________.nap 

Anyja neve: ____________________________________ 

Sz.ig.száma: ____________________________________ 

Lakcíme: ___________________________________________________________________  

meghatalmazom 

_________________________________________________________________________-t,  

Szül. helye:_____________________________, __________.év _________.hó________.nap  

Anyja neve: ___________________________________  

Sz.ig.száma: ___________________________________ 

Lakcíme: ___________________________________________________________________, 

hogy helyettem cégem/vállalkozásom____________________________________________ 

részére online pénztárgép vásárlásával kapcsolatos ügyeiben eljárjon. 

Ez a meghatalmazás ______________________________-ig érvényes. 

 

______________________________                                 _____________________________ 

Kelt: (Város, év. hó. nap.)     aláírás (meghatalmazó) 

 

 

Tanúk: 

 

Név:___________________________            Név: ______________________________  

Lakcím: ________________________            Lakcím: ____________________________ 

Sz.ig.szám: _____________________            Sz.ig.szám: _________________________  

 

______________________________                               ______________________________ 

aláírás         aláírás 



MEGHATALMAZÁS

Alulírott (meghatalmazó neve): ……….............…………………………………,
mint a ……………………………………………………………cég képviselője,
(állandó lakcíme: …………...................................................................................,
születési helye, ideje: ………………...………………………………………….,
személyazonossági okmányának száma: ………………………………………..)
Meghatalmazom (meghatalmazott neve): ………………………………………..
(állandó lakcíme: …………...................................................................................,
születési helye, ideje: ………………...………………………………………….,
személyazonossági okmányának száma: ………………………………………..)
Hogy helyettem és nevemben a Mobil-Adat Kft-vel kötendő Egyedi Előfizetői
Szerződést aláírja. 

Város: ……………………, Év……….., hónap: …………………, nap: ……….

…………………………………… …………………………………….
    Meghatalmazó      Meghatalmazott
   (aláírás+pecsét)

Tanuk:

Név:………………………………… Név: ………………………………..
Szem.ig.szám:………………………. Szem.ig.szám:……………………...
Állandó lakcím:…………………….. Állandó lakcím:……………………
……………………………………… ……………………………………..

……………………………………….. ……………………………………..
    Aláírás   Aláírás



Meghatalmazás 

Alulírott__________________________________________________________________ mint a 
_____________________________________gazdasági társaság / egyéb szervezet képviselője, 
meghatalmazom __________________________________________________-t, hogy a társaság, 
szervezet nevében a Magyar Telekom Nyrt-vel, mint Szolgáltatóval  online adatkapcsolatra képes pénztárgép 
üzemeltetéséhez kötendő Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződést aláírja /a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye / egyéb ügyben: 
_______________________________________________________________eljárjon. (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 

Alulírott________________________________________________________________ egyéni vállalkozó / 

őstermelő /_______________________________________________, meghatalmazom 
___________________________________________________-t, hogy nevemben a Magyar Telekom Nyrt-
vel, mint Szolgáltatóval online adatkapcsolatra képes pénztárgép üzemeltetéséhez kötendő Speciális Informatikai 
Szolgáltatási Szerződést aláírja /a szükséges jognyilatkozatokat megtegye / egyéb ügyben: 
_______________________________________________________________ eljárjon. (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 

A meghatalmazás érvényes:   
   

Mint meghatalmazó tudomásul veszem, hogy a meghatalmazás visszavonását a Szolgáltató részére az én kötelezettségem 
bejelenteni, ellenkező esetben a meghatalmazás felhasználásából eredő valamennyi kárt az általam képviselt 
társaság/magánszemély viseli. 

Meghatalmazó adatai: 

Születési helye és ideje:______________________ 
Anyja neve:_______________________________ 
Lakóhelye: _______________________________ 
Szig. száma: ______________________________ 
 

Második meghatalmazó adatai: 
- együttes cégjegyzés esetén - 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

___________________________________________ 
Meghatalmazó(k) aláírása (cégszerű) 

A meghatalmazott adatai: 
Születési helye és ideje: ______________________ 
Anyja neve:_______________________________ 
Lakóhelye: _______________________________ 
Szig. száma: ______________________________ 

________________________________ 
Meghatalmazott aláírása 

Tanúk: 
Név:.____________________________________ 
Lakcím:__________________________________ 
Szig.sz.:__________________________________ 
Aláírás:__________________________________ 

 
Név:__________________________________ 
Lakcím: _______________________________ 
Szig.sz.: _______________________________ 
Aláírás:________________________________ 

Dátum: 20____ év ____________________hó ________nap 

Megjegyzés: A meghatalmazást Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződésenként kérjük kitölteni, tehát annyi 
meghatalmazás példány szükséges eredeti aláírásokkal, ahány szerződést meghatalmazással fognak aláírni. 


