
1. Meghatalmazó személyes adatai

neve                                                                                                        születési név                                                                                                                           

születési hely, idő                                                                                anyja neve                                                                                                          

lakcím (ir.szám, város/község* út/utca/tér* sz/hrsz* em./fsz* ajtó) - természetes személy esetén                                                                                                                                        

További adatok nem természetes személy esetén

lakcím (ir.szám, város/község* út/utca/tér* sz/hrsz* em./fsz* ajtó) - nem természetes személy esetén                                                                                                                                        

cégképviseletre jogosult neve                                                                                                                                                                                      

adószám                                                                                                                                            

2. Meghatalmazott adatai

neve                                                                                                        születési név                                                                                                                       

születési hely, idő                                                                                anyja neve                                                                                                          

lakcím (ir.szám, város/község* út/utca/tér* sz/hrsz* em./fsz* ajtó)                                                                                                                                        

telefonszám                                                                                          e-mail cím                                                                                                                

3. A meghatalmazás az alábbi felhasználó azonosító alatt nyilvántartott fogyasztási helyekre vonatkozik**

Felhasználó azonosító / áram felhasználók esetén Mérési pont (POD) azonosító                                                                                                                                        

Szersződésszám / Mérési pont (POD) azonosító:                                                                                                                                                   

Felhasználási hely (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz. * ajtó)                                                                                                                                        

Szersződésszám / Mérési pont (POD) azonosító:                                                                                                                                                      

Felhasználási hely (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz. * ajtó)                                                                                                                                        

A meghatalmazás pénz átvételére is feljogosítja a Meghatalmazottat a meghatalmazásban szereplő felhasználási helyekre.

Ez a meghatalmazás feljogosítja a Meghatalmazottat arra, hogy az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság a Meghatalmazót képviselje és nevében eljárjon.

* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
** Ha csak Felhasználó azonosítót/POD azonosítót ad meg, akkor az ahhoz tartozó minden fogyasztási helyre érvényes lesz a meghatalmazás.

Felhasználó azonosító
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Ha a meghatalmazás nem teljeskörű, a meghatalmazott által végezhető cselekmények, ügytípusok illetve a  
meghatalmazás lejárata feltűntetendő.

A meghatalmazás időbeli hatálya***:  o visszavonásig érvényes
     o                                                                -ig

A meghatalmazás tárgyi hatálya***:   o minden ügytípusra
	 	 	 	 	 o megadott ügytípusra:                                                                                         

kelt                                          év                     hó                                          nap           

Meghatalmazó és meghatalmazott kijelentik, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

meghatalmazó / törvényes képviselő / gyám aláírása                        meghatalmazott aláírása                                                                                

1. tanú neve                                                                                                     2. tanú neve                                                                                                        

1. tanú aláírása                                                                                                2. tanú aláírása                                                                                                      

lakcíme                                                                                                             lakcíme                                                                                                            

Adatvédelmi tájékoztatás: A villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást a www.opustitasz.hu/
adatvedelem honlapon Adatkezelési Tájékoztatóinkban és ügyfélszolgálati irodáinkban találhatja meg. Az ügyintézés során 
készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.opustitasz.hu/adatve-
delem honlapon telefonos hangfelvételre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban és az ügyfélszolgálati irodáinkban érheti el. 

Tájékoztatjuk, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok értelmében a határozatlan (visszavonásig érvényes) vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatal-
mazás öt év elteltével hatályát veszti. A meghatalmazás kizárólag a nyomtatványon szereplő adatok hiánytalan kitöltése esetén és csak a megadott felhasználó 
azonosító/áram felhasználók esetén POD vonatkozásában tudjuk figyelembe venni! 

***Ha az időbeli és/vagy a tárgyi hatály nincs töltve, akkor a meghatalmazás visszavonásig, illetve minden ügytípusra érvényes.
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