
MEGHATALMAZÁSSAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

A Társaságunkhoz intézett – mind a közokiratba, mind a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – 

meghatalmazásnak legalább a következő tartalmi elemeket magában kell foglalnia:  

1. meghatalmazó és a meghatalmazott neve;

Ügyvédi meghatalmazás esetén – amennyiben releváns – a meghatalmazott ügyvéd helyett eljárásra 

jogosult ügyvéd/ügyvédjelölt pontos megjelölésével.  

2. a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosítására alkalmas adatainak megjelölését, amely

alapján a Társaság a meghatalmazót és a meghatalmazottat teljes bizonyossággal azonosítani tudja;

- Természetes személy esetén a következő adatok: családi és utóneve, születési hely, születési idő, anyja

születési családi és utóneve, meghatalmazott postacíme, amennyiben a meghatalmazás teljesítése során

postai kapcsolattartás is szükséges.

- Jogi személy gazdasági társaság és szövetkezet esetén a következő adatok: cégnév, székhely, adószám,

cégjegyzékszám; egyesület, alapítvány esetén a következő adatok: név, székhely, adószám, bírósági

nyilvántartásba vétel száma.

- Ügyvédnek adott meghatalmazás esetében az ügyvédi igazolvány számának vagy az ügyvéd kamarai

azonosító számának (KASZ szám) megadása az eljáró ügyvéd azonosításához elegendő.

3. pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott a Társaságnál

eljárhat. Az ügyletek megjelölése történhet például:

- az OTP Faktoring Zrt. ügyszámának/ügyazonosítójának megjelölésével, vagy

- a megadott ügykód megjelölésével, vagy

- a Társaságunk által megadott teljesítéshez szükséges egyedi számlaszámának, vagy a tartozás az

eredeti számlaszámának megjelölésével, vagy

- végrehajtási eljárással érintett ügyben a végrehajtói ügyszámmal

- ingatlan fedezettel rendelkező ügyekben a fedezeti ingatlan településének és helyrajzi számának,

vagy természetbeni elhelyezkedésének megjelölésére szolgáló címének feltüntetésével

4. a meghatalmazás tárgyának, a rendelkezési jog körének egyértelmű megjelölése;- A

meghatalmazás lehet teljes körű vagy korlátozott meghatalmazás. Társaságunk nem fogadja el az

ügyek egyedileg meg nem határozott körére kiállított általános meghatalmazást.



 
 

 
 
 
 
 

- Korlátozott meghatalmazás esetében a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a konkrét jognyilatkozatot vagy 

konkrét ügykört, melyre a meghatalmazó feljogosítja a képviselőt (pl. tájékoztatás a követeléssel 

kapcsolatban, egyeztetés a tartozásrendezési lehetőségekről, eljárás ingatlan adásvétel esetén, jelzálogjog 

törlési dokumentum átvétele stb.)  

- Időbeli korlát esetén a meghatalmazásnak tartalmaznia kell érvényességének időtartamát (pl. 60 nap) vagy a 

lejárat, megszűnés pontos dátumát. A meghatalmazás eltérő kikötés hiányában visszavonásig érvényes.  

5. a meghatalmazás keltét (hely és időpont);  

 

6. a meghatalmazó aláírását (ügyvédi meghatalmazás esetén az ügyvéd aláírását is);  

 

7. magánokiratba foglalt meghatalmazás esetén 2 tanú neve, lakcíme, aláírása (ügyvédi 

meghatalmazás esetén nem szükséges). 


