
MEGHATALMAZÁS 
 
 

Alulírott (CÉGVEZETŐ ADATAI) _____________ (anyja neve: ___________; született: 
__________, ___________________ napján) ___________________________ szám alatti 
lakos, mint a _______________________________ Korlátolt Felelősségű Társaság [Cg. 
___________________; adószáma: ___________________; ___________________ szám 
alatti székhellyel ügyvezetője és jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezennel 
meghatalmazom Társaságunk alkalmazottját  
 
 
 
(TAXIS ADATAI) _________________ (anyja neve: ____________; született: 
________________,________________; személyi igazolványának sorszáma: 
________________  napján) ________________________ szám alatti lakost, hogy 
Társaságunk és a  
► 6 X 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötendő szerződéseket [továbbiakban: szerződés] aláírja; az ezzel kapcsolatosan ennek 
hatálya alatt esedékessé váló; 
► tagdíjfizetési és óvadék elhelyezési kötelezettségét  teljesítse;  
► Valamint az ezzel kapcsolatos elszámolási viszonyok rendezésekor (a teljesített fuvarok 
leváltása) eljárjon. 
 
 
 
Alulírott (ÜGYVEZETŐ ADATAI)______________ ügyvezető úgy nyilatkozom, hogy  
► tisztában vagyok azzal, hogy a meghatalmazott eljárása eredményeképpen a Társaság 
válik közvetlenül jogosulttá vagy kötelezetté 
► ezennel feljogosítom a 6 X 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaságot, hogy a jelen; meghatalmazás alapján meghatalmazott 
alkalmazottunk az elszámolási viszonyok rendezése körében saját maga bankszámlájára 
igényelt pénzügyi elszámolásból eredő teljesítéseket a meghatalmazott alkalmazottunk saját 
bankszámlájára teljesítse [bankszámla: ___________________________________], vagy 
készpénzben átvegye. E körben kijelentem, hogy az ilyen módon teljesített kifizetések a 
Társaságuk és a jelen meghatalmazásban jogosított alkalmazott között külön kerül 
rendezésre, a 6X6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság a jelen meghatalmazásban jogosított alkalmazottunk részére történő 
kifizetésével a Társaságunk részére teljesítendő fizetési kötelezettség teljesítésének 
tekintjük!  
Jelen meghatalmazás csak a 6X6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság előtt tett, általa átvett írásbeli visszavonó nyilatkozattal veszíti 
hatályát! 
 
 
 
 
 



Budapest, ______. év _______ hó _____. napján 
 
 ………………………………….. 
 _______________Kft, képviseli __________ 

ügyvezető 
Meghatalmazó 

(ALÁÍRÁS, PECSÉT) 
 
 

 
Alulírott (TAXIS ADATAI) ____________ (anyja neve: __________; született: 
_______________________ napján) ______________________ szám alatti lakos ezennel a 
meghatalmazást elfogadom és jogaimat a meghatalmazó Társaság ügyvezetőjével történt 
teljes körű tájékoztatás alapján gyakorlom. 
 
 
 
Budapest, _____. év _____ hó ____. napján 
 
 

 
………………………………….. 

 ______________ alkalmazott 
Meghatalmazott 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt 
 
 
 
NÉV: 

 

NÉV: 

Lakcím: 

 

Lakcím: 

Szig.szám: 

  

Szig.szám: 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

 


