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MEGHATALMAZÁS 
 

1. A mai napon alulírott Meghatalmazó meghatalmazom alulírott Meghatalmazottat, hogy a 4. pontban 
meghatározott tevékenységet helyettem és nevemben a Forever Living Products Magyarország Kft-vel 
kapcsolatosan lássa el.  

2. A Meghatalmazó adatai: 
Név:  Születési hely, idő:  
Anyja neve: Lakcíme:  

Adóazonosító jele:   

Forgalmazói száma:   

3. A Meghatalmazott adatai: 
Név:  Születési hely, idő:  
Anyja neve: Lakcíme:  

Adóazonosító jele:   

Forgalmazói száma:   

4. A Meghatalmazás az alábbiakra terjed ki:  
4/1. Vásárlás a Forever Living Products Magyarország Kft. által forgalmazott termékekből a cég által 
működtetett raktárakban a cég Nemzetközi Üzletpolitikájában rögzített rendnek megfelelően.  
4/2. Adatlekérdezés a Forever Living Products Magyarország Kft. által nyilvántartott alábbi 
információkból:  

4/2/1. Pontlekérdezés 4/2/3. Bónusz lekérdezés 
4/2/2. Engedmény lekérdezése 4/2/4. Reszponzorálásra vonatkozó adatok 

5. Aluírott Meghatalmazó ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Meghatalmazás  

4/1)  I  N  4/2/1) I  N  4/2/2) I  N  4/2/3) I  N  4/2/4) I  N  

pontjában meghatározott tevékenység ellátása céljából Meghatalmazott nevemben és helyettem eljárjon. 
(Kitöltése kötelező! I/igen, N/nem. Kérjük, hogy a megfelelő helyre tegyen „X” jelölést.) 

6. Alulírott Meghatalmazó jelen Meghatalmazást a fentieknek megfelelően határozatlan időre 
adtam. Meghatalmazó aláírása:…………………………  

7. Meghatalmazó és Meghatalmazott egyaránt tudomásul veszi, és jelen aláírásukkal ezt megerősítik, hogy 
a Forever Living Products Magyarország Kft. sem Meghatalmazó és Meghatalmazott felé, sem pedig 
más harmadik személy felé nem vállal semmiféle felelősséget a jelen Meghatalmazáson szereplő adatok 
és aláírások hiteles voltáért.  

8. Alulírott Meghatalmazó és Meghatalmazott valamint alulírott tanúk büntetőjogi felelősségük tudatában 
kijelentik, és ezen kijelentésüket jelen aláírásukkal megerősítik, hogy jelen Meghatalmazáson 
szolgáltatott adataik a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszik, hogy a Btk. szerint, aki 
magánokiratban hamis adatot tüntet fel, elköveti a magánokirat-hamisítás bűncselekményét.  

 
 
 ...................................................  ...................................................  
 Meghatalmazó aláírása Meghatalmazott aláírása 
 
Előttünk, mint Tanúk előtt: 
Tanú 1. /Neve: ...........................................................   Tanú 2./Neve: ............................................................  
Személyi azonosító okmány száma: ...........................   Személyi azonosító okmány száma: ...........................  
Lakcíme: ....................................................................   Lakcíme: ....................................................................  
Aláírása: .....................................................................   Aláírása: .....................................................................  

 

Kelt ........................................ , ....................év ...............................................  hó   napján 

   -   -     -    

          

   -   -     -    
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MOLNÁR
TIBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.08.25. 06.51.53


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MOLNÁR TIBOR
Születési hely: BUDAPEST                 13
Születési dátum: 1966.05.24.
Anyja neve: GYENES MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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