
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére 
 

1. Fizető fél adatai  
Fizető fél neve: 



 
Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 

--  
2. Kedvezményezett adatai 
Kedvezményezett neve: 
NYÍREGYHÁZI TÁVH ŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 
Kedvezményezett azonosítója: 
A11241256T215 
 
3. Kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (a továbbiakban: szerződő fél) adatai: 
Szerződő fél neve: 

 
 
Szerződő fél címe: 



 
Szerződő fél (vagy szerződés) azonosítója a kedvezményezettnél: 

 
  
4. Teljesítés adatai: 

Érvényesség kezdete: --    vége: -- 
Teljesítés felső értékhatára:  Ft,  
 
azaz ......................................................................................................forint 
 
5. A felhatalmazás jellege 

Eredeti felhatalmazás           Módosítás  Megszüntetés  
    
 
6. Nyilatkozat 
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom __________________________________________pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a fentebb megjelölt 
kedvezményezettet az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és fizetési számlámat a kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei 
között - megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló 
felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a számlavezetőm és a szerződő fél 
kap értesítést. 

�Hozzájárulok  , 
�Nem járulok hozzá ,   
hogy a számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet. 
 
Kelt……………….…..,.év.hó.nap    Kelt………..…………,.év.hó.nap 
 
     __________________________________                 __________________________________ 
                      Fizető fél aláírása                     átvevő hivatalos aláírása 



 
Kitöltési útmutató 

 
Tisztelt Fogyasztónk! 
 
A „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” című nyomtatvány kitöltésével Ön felhatalmazza számlavezető 
bankját, hogy a megadott adatok alapján a megjelölt bankszámláról fizetéseket teljesítsen. Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse 
ki a nyomtatványt! 
 
1. Fizető fél adatai 
 
Itt annak a magánszemélynek az adatait kell megadnia, akinek a nevén az a bankszámla van, amelyre a csoportos beszedési 
megbízást szeretné megadni. Nem csak az tüntethető fel fizető félként, akinek a nevére számlázunk, így Ön helyett például 
házastársa is fizetheti a távhőszolgáltatási számlát csoportos beszedési megbízással , ha ő rendelkezik bankszámlával. 

- Fizető fél neve: a bankszámla tulajdonosának neve 
- Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: háromszor nyolcjegyű számlaszám, amelyet a banki számlakivonaton talál meg. 

Egyes bankoknál csak kétszer nyolc számjegyből áll, ekkor az első 16 helyet kell kitölteni. 
 
2. Kedvezményezett adatai 
 
Itt a kedvezményezett szolgáltató - Nyírtávhő Kft. - adatai szerepelnek. 
 
3. Szerződő fél adatai 
 
Itt kell feltüntetni a számlán szereplő adatokat. A szerződő fél (fogyasztó) neve, címe, valamint a szerződő fél (fogyasztói) 
azonosító a távhőszolgáltatási számla jobb felső sarkában található. 
 
4. Teljesítés adatai 
 
Ezen adatok kitöltése nem kötelező. 

- érvényesség kezdete: számmal (év, hó, nap formában) kell beírni, hogy mikortól, illetve a vége szöveget követő 
számhelyre azt, hogy meddig érvényes a felhatalmazás. Amennyiben azt szeretné, hogy visszavonásig legyen érvényes, 
akkor a „vége” mezőt ne töltse ki! 

- teljesítés felső értékhatára: itt megadhatja, hogy mekkora legyen az a maximális számlaösszeg, amelyet még 
leemelhetnek a bankszámláról. Amennyiben a beszedni kívánt összeg a megadott limitet meghaladja, úgy a számlavezető 
bank nem emeli le a bankszámláról. Kérjük, olyan összeget adjon meg, amelybe várhatóan a téli hónapok számlaösszege 
is biztosan belefér! 

 
5.  A felhatalmazás jellege 
 

- eredeti felhatalmazás: ezt a mezőt új felhatalmazás megadásakor kell bejelölnie 
- módosítás: ezt a pontot korábban megadott felhatalmazásának módosításakor kell kitölteni. Csak a korábbi felhatalmazás 

„Érvényességének vége”,illetve a „Teljesítés felső értékhatása” módosítható e módon, más módosítás esetén az eredeti 
felhatalmazást meg kell szüntetnie és új elhatalmazást kell adnia. 

- megszüntetés: ezt a mezőt érvényben lévő felhatalmazásának megszüntetésekor kell bejelölnie. Megszüntetés esetén az 
első három pontban az eredendően megadott adatokat kell beírnia, hogy a bankja be tudja azonosítani, melyik 
felhatalmazását szüntesse meg. 

 
6. Nyilatkozat 
 
Itt Önnek meg kell neveznie azt a pénzintézetet, ahol azt a bankszámláját vezeti, amire a csoportos beszedést kéri, és meg kell 
adnia a dátumot. Fontos, hogy a nyomtatványt a bankszámla-tulajdonosnak kell aláírnia, mint a fizető fél, függetlenül attól, 
hogy a bankszámla-tulajdonos megegyezik-e azzal, akinek a nevére a távhőszolgáltatási számla készül. 
Ugyancsak itt kell megjelölnie, hogy hozzájárul vagy nem járul hozzá ahhoz, hogy a számlavezetője a teljesítés felső értékhatáráról 
értesítse a kedvezményezettet. 
 


