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VÁSÁRLÁSI ENGEDÉLY 
 
Válasz fax     Engedély sorszáma:...…………………………………....../2015 
száma:      …………………….         Folyószámlacsoport: Országos Polgárőr Szövetség / Dolgozói 
 
 

Hívószám:………………………… 
 
Alulírott ………………………………. az OPSZ ………………………. megyei elnöke és / vagy az 
OPSZ ………………….. megyei ………………………… tagszervezetének elnöke (megfelelő rész 
aláhúzandó), továbbiakban ELŐFIZETŐ engedélyezem, hogy - a Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) 
és az Országos Polgárőr Szövetség között 2003. május 15-én létrejött keretszerződés értelmében - az 
alábbiakban megnevezett polgárőr vagy tagszervezet kedvezményes előfizetési és tarifacsomagot 
vehessen igénybe.  
 

Engedélyező Polgárőr Tagszervezet - továbbiakban ELŐFIZETŐ 

 

neve: ............................................................................................. 
címe: ............................................................................................. 
telefonszáma:.…………………………………………………… 
engedélyező sz.ig. száma:...................................……………….. 
 

engedélyező aláírása.....................................................................   ph. 
 

Kedvezményezett polgárőr – továbbiakban SZÁMLFIZETŐ 

 
neve: ............................................................................................ 
címe: ............................................................................................ 
polgárőr igazolvány száma/kelte:................................................. 
személyi igazolvány száma:......................................................... 
 
polgárőr aláírása..........................................................................  
 
 

 

Kedvezményezett tagszervezet – továbbiakban SZÁMLAFIZETŐ 

 

neve: ............................................................................................. 
címe: ............................................................................................. 
képviselő neve: …………………………………………………. 
képviselő sz.ig. száma: …………………………………………. 
 
képviselő aláírása: ………………………………………………   ph. 
 
 
........................, 2015............................ 
 
Jelen engedély a kiállítástól számított 3 hónapig, vagy a polgárőrségből való kilépésig érvényes! 
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Nyilatkozat 
 
Mint kedvezményezett polgárőr / tagszervezet aláírásommal igazolom és kijelentem, hogy: 
 a Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) és az OPSZ között létrejött szerződés tartalmát, feltételeit 

megismertem, és a rám vonatkozó részeket kötelező érvényűnek fogadom el,  
 a kedvezményekre a szerződésben foglaltak alapján, annak betartásáig vagyok jogosult, 
 mint a polgárőrség tagja az engedélyezett (és általam használt) kedvezményes előfizetés felett az 

OPSZ, illetve az engedélyező szervezet (egyesület) teljes körű rendelkezési jogát tudomásul 
veszem, (visszavonás, módosítás, letiltás, stb.) 

 az előfizetés kezeléséhez szükséges összes adatot az előfizető (OPSZ) rendelkezésére bocsátom,  
 hozzájárulok a számlafizetői/forgalmi adatok figyeléséhez és ellenőrzéséhez az OPSZ, illetve 

meghatalmazottja által, az OPSZ anyagi biztonsága érdekében 
 hozzájárulok a személyes adataimnak az 1992.évi LXIII. Tv. szerinti kezeléséhez 
 az OPSZ felé adataim változását, vagy a kedvezmények igénybevételére jogosító feltételek 

megváltozását azonnal jelzem, 
 az általam használt előfizetés számláinak kiegyenlítését, mint számlafizető vállalom, 
 az engedélyben és nyilatkozat részében leírtakat elolvastam és tudomásul vettem, 
 amennyiben külön nem jelöli be a Vásárlási Engedély 3. oldal 7. pontjában a korlátlan 

beszélgetést biztosító „B” (Dualo flat) díjcsomagot, akkor automatikusan a percalapú „A” 
díjcsomagot aktiváljuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................, 2015...........................  ………………………………………… 
       Polgárőr / vagy/ nyilatkozó tagszervezeti vezető 
            aláírása 
 
 
 

       ………………………………………… 

       az aláíró neve nyomtatott vagy olvasható írással 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figyelem ! 
Előfizető részéről Cégbírósági bejegyzés és Aláírási címpéldány másolata szükséges! 
Az engedélyt, jól láthatóan, nyomtatott betűkkel, vagy géppel kell kitölteni, aláírni, majd eljuttatni az OPSZ központi nyilvántartásához. A 
nyilvántartásba vétel /sorszámozás/ után kapják: a kiadó tagszervezet, a Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile), az OPSZ iktató.  
A Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) példánya az előfizetői szerződéshez csatolandó! 
Csak a megfelelően kitöltött és nyilvántartásba vett engedély esetében garantálja a kedvezményes szolgáltatás aktiválását a Magyar Telekom Nyrt. (T-
Mobile) 
A Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) az előfizetés átvételekor kérheti a polgárőr igazolvány felmutatását. 
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Megrendelőlap 
a Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) kedvezményes (OPSZ) mobil telefon szolgáltatásainak 

igénybevételéről. 
 
Kérjük, hogy az alábbi megrendelőlapot gondosan olvassa el és csak az igényének megfelelő részeket 
töltse ki!  
A megrendelőlappal és mellékleteivel kapcsolatos részletes teendőket és feltételeket a mellékelt 
tájékoztatóban találja meg, vagy segítséget kérhet a polgárőrség 06 30 621-0000 információs 
szolgálatnál, illetve a helyi Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) kirendeltségein. 
 
Válassza ki az alábbi lehetőségek közül az Önnek megfelelőt (tegyen x-et a négyzetbe), 
és az így adott válasza alapján töltse ki a további lapokat:   
 
1.     Új kedvezményes mobil előfizetést igénylek a 621 –el kezdődő hívószámokból.  igen 

 
 

2.a.  OPSZ kedvezményes mobiltelefon készülék vásárlását is igénylem,   igen 
 
           vagy 
 

2.b.  OPSZ kedvezményes kártyatelefon (adatkártya notebookhoz, laptophoz)           igen 
vásárlását is igénylem. 

 
 
3.     Meglevő T-Mobile 300/G díjcsomagban, jelenleg a Megyei Polgárőrszövetség  igen 

elő, és számlafizetésében lévő előfizetés átírását kérem, a kedvezményes         
OPSZ dolgozói flottába, a meglevő hívószám megváltoztatása nélkül. 

 
 

4.    A meglévő jelenleg saját tulajdonomban lévő előfizetésem átírását kérem a  igen 
  kedvezményes OPSZ dolgozói flottába, a meglévő hívószám megváltoztatása  

nélkül. 
 
 

5.   OPSZ dolgozói flottába tartozó előfizetésem meghosszabbítását kérem.    igen 

 (hűségnyilatkozat vállalása és aláírása +2 évre) 
 
6.  OPSZ dolgozói flottába tartozó előfizetésem 06 30  _ _ _  - _ _ _ _ mellé    igen 
     igénylem a 2. (kedvezményes polgárőr társtelefon) előfizetésem.  
 
7.  OPSZ kedvezményes Fix áras (Dualo Flat), korlátlan beszélgetést biztosító „B” 
     díjcsomagot igénylem.                igen 
               
Általános tudnivalók: 
 Feltöltőkártyás, illetve más Szolgáltatótól áthozott hívószámok adminisztrációjáról az ügyfélszolgálatunkon, a 06 30 

621-0000 telefonszámon kérhet tájékoztatást. 
 Amennyiben a polgárőr egyesület saját célra vesz/írat át előfizetést, úgy csak az aláírási címpéldányban szereplő 

személy írhat alá, illetve veheti át az új előfizetési csomagot. (Ebben az esetben az előfizető és a számlafizető is a 
polgárőr egyesület lesz.) 

 A 4. pontot kell bejelölni abban az esetben is, ahol előfizető a polgárőr egyesület és számlafizető a polgárőr. 

 A megrendelőlap csak az aláírt engedéllyel és nyilatkozattal együtt érvényes. 
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Általános adatok, minden esetben kitöltendő: 
(a mellékelt engedélyben szereplő adatokkal egyeznie kell) 

 

- Az általam vásárolt előfizetés előfizetői jelszava:      
(a jelszó öt számjegy, ami a vásárlás után a 1430-as ügyfélszolgálati 
számon bármikor megváltoztatható.) 

 
- Előfizető neve: A melléklet engedélyben szereplő Polgárőr Szervezet 
- Előfizető címe: A melléklet engedélyben szereplő Polgárőr Szervezet 
 
- Számlafizető neve: …………………………………………………. 

 
- Számlafizető címe: ………………………………………………… 
 
- Számlafizető személyi igazolvány száma: ………………………… 

 
- Számlafizető anyja neve:…………………………………………… 

 
- Számlafizető szül. helye, ideje:..….….…………………………….. 
 
- Számlafizető TAJ kártya száma: …………………………………... 
 
- Számlafizető adó azonosítószáma: ………………………………… 
 
- Számlafizető polgárőr-igazolvány száma: …………………….…… 

 
Ha a számlafizető a polgárőr egyesület, akkor az alábbi adatokat is ki kell tölteni: 
(és a megrendelés mellé aláírási címpéldányt mellékelni kell!) 
 

- Egyesület bejegyzési száma: ……………………………………… 
 
- Egyesület bankszámlaszáma: ……………………………………… 

 

A 2. kérdésre adott IGEN válasz esetén kitöltendő: 
 

- Az igényelt készülék pontos megnevezése/típusa:………………….  
 

………………………………………………………………………… 
 
Figyelem! 
A Magyar Telekom Nyrt. minden új előfizetés esetén a készülék vásárlásához kedvezményt biztosít. 
A „leforgalmazható jóváírás kedvezmény” 18 hónapon keresztül, havi nettó 450 Ft kedvezményt 
biztosít, két év hűségnyilatkozat vállalása esetén.  
 
Megrendelő (Számlafizető) aláírása:……………………………………..…. 
 
Kelt:………………………………………… 

 
Jelen engedély a kiállítástól számított 3 hónapig, vagy a polgárőrségből való kilépésig érvényes! 

 

 


