
1. Meghatalmazó adatai
Természetes személy esetén

név                                                                                                                                                                                                             

születési/leánykori neve                                                                                                                                                                                     

születési hely, idő                                                                                                                                                                                                  

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

anyja neve

Nem természetes személy esetén

név                                                                                                                                                                                                             

adószám                                                                                                                                                                                     

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

cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma                     statisztikai azonosítószám

cégképviseletre jogosult neve 

születési hely, idő                                                                        anyja neve 

2. Meghatalmazott adatai
Természetes személy esetén

név                                                                                                                                                                                                             

előző (születési/leánykori) neve                                                                                                                                        

születési hely, idő                                                                        anyja neve 

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

telefonszám                                        e-mail cím 

Nem természetes személy esetén

név                                                                                                                                                                                                             

adószám                                                                                                                                                                                     

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

cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma                     kapcsolattartó neve 
 

telefonszám                                        e-mail cím 
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3. Szerződéses adatok (melyre a meghatalmazás vonatkozik)

felhasználó azonosító(k) /Mérési pont (POD) azonosító(k)                                                                                       

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

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

Meghatalmazó meghatalmazza a meghatalmazottat arra, hogy az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-nél a 
háztartási méretű kiserőmű rendszer engedélyeztetése során képviselje és a nevében teljeskörűen 
eljárjon.

A meghatalmazás tárgyi hatálya***:  HMKE új igénybejelentés

  HMKE bővítés

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 

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/POD vagy szerződés illetve felhasználási hely vonatkozásában tudjuk 
figyelembe venni!
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