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MEGHATALMAZÁS 
Alulírott  

…............................................................................................................................(név)  

....................................................................................................................................... (szül.hely, idő) 

…..................................................................(anyja neve) ...............................................(szem.ig.szám)  

…………………………………………………………..........................................................................cím alati lakos 

meghatalmazom 

…..............................................................................(név) ............ ..................................  (szül.hely, idő)  

…..................................................................(anyja neve) ...............................................(szem.ig.szám)  

…..................................................................................(lakcím) szám alatti lakost, hogy közszolgáltatóknál, hivataloknál, 

kintlevőségkezelőknél és egyéb gazdasági társulatoknál, intézményeknél a nevemben és helyettem eljárjon. A 

kapcsolatot a nevemben felvegye és a részére mindennemű információt, dokumentumot írásban és szóban is 

átadjanak.  

 A meghatalmazott jogosult arra, hogy a nevemben eljárjon, amely kiterjed különösen a szükséges kérelmek, 

nyomtatványok kitöltésére, aláírására, ezeknek a benyújtására, azok válaszának, a csatolt ill. rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok megismerésére, azok átvételére, továbbá az ügyszámokon vezetett adatoknak, az azzal összefüggő 

dokumentumoknak a panaszkezelési eljárással összefüggő megismerésére és a panaszkezelési eljáráshoz kapcsolodó 

jogok érvényesítésére.  

A meghatalmazott jogosult továbbá, hogy a vezetett ügyiratokkal összefüggésben a közszolgáltatók, hivatalok, 

kintlevőségkezelők valamint egyéb gazdasági társulatok részére az ahhoz kapcsolódó iratokat benyújtsa, valamint az 

eljárás során helyettem és a nevemben szóbeli illetve írásbeli jognyilatkozatokat tegyen.  

A meghatalmazott jogosult arra, hogy banktitkokat is tartalmazó adatokat, információkat, dokumentumokat  

a fenti intézmények a részére megadja illetve átadja az eljárás lefolytatása céljából.  

 

Alulírott Meghatalmazó jelen meghatalmazás aláírásával a …………………………………………………………………. 

ügyszámon leírt ügyben meghatalmazott ………………………………………………………………………… (név) 

tekintetében felmentem az ………………………………………………………………………………………. -t a 

hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv alapján terhelő titoktartási kötelezettsége 

alól. Alulírott meghatalmazó tudomással bírok arról, hogy a Meghatalmazott nyilatkozatai, cselekményei következtében 

a Meghatalmazó válik jogosulttá, illetve kötelezetté, a vele közölt tájékoztatásokat általam tudomásul vettnek kell 

tekinteni.  

A meghatalmazás a visszavonásomig érvényes, hatályossá az írásbeli közléssel válik.  

Kelt: ….................................., ….......... (év) …............. (hónap) ….... (nap) 

 ............................................................   ...........................................................  

 Meghatalmazó  Meghatalmazott 
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Előttünk mint tanúk előtt: 

1. Név: ...........................................................  

Szül.hely, idő: ...................................................  

Szem.ig. szám: .................................................  

Lakcím: .............................................................  

Aláírás: ........................................................ 

 

2. Név: ...........................................................   

Szül. hely, idő: ..................................................  

Szem.ig. szám: .................................................  

Lakcím: .............................................................  

Aláírás: .............................................................   

 


