
 
 
 

Villamos energia felhasználóazonosító: _____________________________ 

Felhasználási hely azonosító: _____________________________________ 

 

Meghatalmazás 

 
Mérési pont azonosító: ____________________________________ 

Meghatalmazó adatai 

Név1/Cégnév2: ____________________________________ Születési név1:____________________________________   

Anyja neve1:    ____________________________________ Születési hely, idő1:________________________________ 

Telefonszám: ____________________________________ E-mail cím:________________________________________ 

Lakcím1/Székhely2: __ __ __ __ irányítószám, ___________________________________________________  település, 

_____________________________________________ utca, út, tér  __________ házszám _______  (épület/emelet/ajtó). 

Cég esetén nyilvántartási szám2:  _________________________________________ 

Cég esetén nyilvántartó hatóság2: ________________________________________ 

Meghatalmazott adatai 

Név1: __________________________________________ Születési név1: _____________________________________   

Anyja neve1:    ____________________________________ Születési hely, idő1:________________________________ 

Telefonszám: ____________________________________ E-mail cím:________________________________________ 

Lakcím1: __ __ __ __ irányítószám, ____________________________________________________________  település, 

_____________________________________________ utca, út, tér  __________ házszám _______  (épület/emelet/ajtó). 

A meghatalmazó a meghatalmazottat meghatalmazza azzal, hogy az 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatási            MVM Démász Áramhálózati Kft.  

szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben helyette és nevében eljárjon, jognyilatkozatot tegyen: 

  teljes körűen  nem teljes körűen, kizárólag a következő pontosan meghatározott ügye(k)re kiterjedően: 

________________________________________________________________________________________________ 

A jelen meghatalmazás:  egyszeri alkalomra szól,  visszavonásig érvényes,   _____  éves időtartamra szól. 

Tájékoztatjuk, hogy a határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás (ügyek egyedileg 
meg nem határozott körére adott meghatalmazás) a Polgári Törvénykönyv előírás szerint öt év elteltével hatályát 
veszti (PTK 2013. évi V. törvény 6.:16.§). Meghatalmazott csak a Meghatalmazó tudtával és hozzájárulásával 

hatalmazhat meg harmadik személyt arra, hogy a meghatalmazó nevében eljárjon. 

Kelt: _____________________________________________________ helység, 202___. év ___ ___ hó ___ ___. nap. 

 
 

________________________________ 
Meghatalmazó aláírása3 

________________________________ 
Meghatalmazott aláírása 

 

1. Tanú neve: ________________________________  
 

2. Tanú neve: ________________________________  

Aláírás: _____________________________________ Aláírás: _____________________________________ 

Lakcím: _____________________________________ Lakcím: _____________________________________ 

 
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki! 
1természetes személy / 2nem természetes személy / 3cégek esetében kéjük cégbélyegzővel ellátni! 
A villamos energia egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó 
tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az 
ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az 
ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az energiaszolgáltató 
megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el.    Hatályos: 2021. január 1-től 


