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1. Name of authorizer / Meghatalmazó adatai
In the case of a natural person / Természetes személy esetén 

name / név

previous name (name at birth/maiden name)  / előző (születési/leánykori) neve

place of birth, date of birth / születési hely, idő

address (ZIP, city/village, street/square* No./topological lot No.* floor, door No.
lakcím (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtó)

mother’s maiden name / anyja neve

In the case of a person other than a natural person / Nem természetes személy esetén

name / név

tax ID / adószám

registered address (ZIP, city/village, street/square* No./topol.lot No.* floor, door No.) company
székhely (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtó)

registration number/entrepreneur’s license number / cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma

statistical ID / statisztikai azonosítószám

name / cégképviseletre jogosult neve

place and date of birth of person authorized to represent the company / születési hely, idő

mother’s maiden name / anyja neve

2. Data of person authorized / Meghatalmazott adatai

name / név

previous name (name at birth/maiden name) / előző (születési/leánykori) neve

place of birth, date of birth / születési hely, idő

notification address (ZIP, city/village, street/square* No/topological lot No.* floor, door No.
lakcím (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtó) 

mother’s maiden name / anyja neve

* Please underline as appropriate / Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!

phone number / telefonszám email address / e-mail cím

Authorization
Meghatalmazás

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Call center
Household customers
M, Tu, Th, F 8.00-18.00
W 8.00-20.00
Business customers
M-F 8.00-16.00

Power administration 
Household customers
T: 06 52/ 512 400
M: 06 20/30/70 45 99 600 
Business customers
T: 1423

Natural gas administration 
Household customers
T: 06 52/ 512 401
M: 06 20/30/70 45 99 711 
Business customers
T: 1423

Mailing address
7602 Pécs, Pf. 197

araminfo@eon.hu
gazinfo@eon.hu

E.ON Public Administration Line 
M-Th 8.00-16.00; F 8.00-13.30 
Phone: 06 80/ 262 000
Fax: 06 96/ 521 971

Mailing address:
9002 Győr, Pf. 205.

kozigazgatas@eon.hu
www.eon.hu
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The authorizer and the person authorized hereby declare that the data given above are true and correct. 
Meghatalmazó és meghatalmazott kijelentik, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

The authorization can be taken into account only if it is properly competed and only for the user ID/POD or the 
contract or the point of use specified herein. /  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! 

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

* Please underline as appropriate / Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
** In the case of an entity other than a natural person, o�icial signature and specimen signature are needed / 

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás és aláírási címpéldány szükséges.

3. Contractual data (that the authorization applies to) / Szerződéses adatok (melyre a meghatalmazás vonatkozik)

user ID(s) /Metering point (POD) ID(s) / felhasználó azonosító(k) /POD azonosító(k)

contract number(s) / szerződésszám(ok)

point(s) of consumption (ZIP, city/village, street/square* No/topological lot No.* floor, door No. 
fogyasztási hely(ek) (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtó)

point(s) of consumption (ZIP, city/village, street/square* No/topological lot No.* floor, door No. 
fogyasztási hely(ek) (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtó)

The authorizer hereby authorizes the authorized person to fully represent the authorizer and act on their 
behalf with respect to E.ON Ügyfélszolgálati Kft. / Meghatalmazó meghatalmazza a meghatalmazottat  arra, hogy az E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.-nél képviselje és a nevében teljeskörűen eljárjon. 

If the authorization is not comprehensive, the types of cases in which the person authorized by the 

Please, be informed that under the legislation in force, any general authorization for an indefinite period of 
time (that remains valid until its withdrawal) or for a period longer than five years will become invalid after 
five years. / Tájékoztatjuk, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok értelmében a határozatlan (visszavonásig érvényes) vagy öt évnél 
hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti. 

authorizer may act should be indicated. / Ha a meghatalmazás nem teljeskörű, a meghatalmazott által végezhető cselekmények, 
ügytípusok illetve a meghatalmazás lejárata feltüntetendő.

Temporal scope of the authorization  valid until revoked / visszavonásig érvényes
A meghatalmazás időbeli hatálya

 Until / ideig 

Scope of the authorization  every type of case / minden ügytípusra
A meghatalmazás tárgyi hatálya

 for a particular type of case 
megadott ügytípusra

dated  month day year

Signature of authorizer / legal representative / guardian** Signature of the person authorized**
meghatalmazó aláírása** meghatalmazott aláírása**

name of Witness 1 / 1. tanú neve name of Witness 2 / 2. tanú neve

signature of Witness 1 / 1. tanú aláírása signature of Witness 2 / 2. tanú aláírása

address / lakcíme  address / lakcíme

Personal identification document (identity card, passport *) number  Personal identification document (identity car d, passport *) number
személyazonosító okirat (szem. ig., útlevél*) száma  személyazonosító okirat (szem. ig., útlevél*) száma
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Authorization
Meghatalmazás

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Call center
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Business customers
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