
2017. március 01. napjától kötelező a használata! 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott: ____________________________  

Szül. hely:______________________________, __________.év _________.hó________.nap 

Anyja neve: ___________________________________  

Sz.ig.szám: __________________  

Lakcím: ___________________________________  

MEGHATALMAZOM 

___________________________________-t,  

Szül. hely:______________________________, __________.év _________.hó________.nap  

Anyja neve: ___________________________________  

Sz.ig.szám: _____________________  

Lakcím: ___________________________________  

 

, hogy helyettem _____________________________________________________________ 

_________________________________________________ kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

ESETI MEGHATALMAZÁS 

  ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS 

 

Kelt: ………………………………, 2017…………………………………… 

______________________________                                 _____________________________ 

aláírás (meghatalmazott)     aláírás (meghatalmazó) 

TANÚK: 

Név:___________________________            Név: ______________________________  

Lakcím: ________________________            Lakcím: ____________________________ 

______________________________                               ______________________________ 

aláírás         aláírás



2017. március 01. napjától kötelező a használata! 

TÁJÉKOZTATÓ A MEGHATALMAZÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL 

 

 

A meghatalmazást szükség szerint teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az 

abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, 

feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 

 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 

 

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük 

írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk 

lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; 

 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve 

van; 

 

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 

bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte 

saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával 

aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval 

megegyezik; 

 

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. 

 

A fentiek szerint teljes bizonyító erejű magánokirat lehet papír alapú vagy elektronikus okirat is. 

A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, 

hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, elfogadta, vagy magára nézve kötelezőnek 

ismerte el. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy az adott személy az okiratot aláírja. Az 

aláírás szerepe az, hogy az aláíró személyét kétséget kizáróan azonosítsa. Erre tekintettel nem 

kötelező a név teljes aláírása, és az sem követelmény, hogy az aláírás olvasható legyen. Az aláírás 

helyett kézjegy is elhelyezhető az okiraton. 

 

A teljes bizonyító erejű magánokirat elkészítésével összefüggésben ügyleti tanú az a természetes 

személy lehet, aki a 18. életévét betöltötte, és a polgári jog szabályai szerint cselekvőképes. A 

tanúk saját aláírásukkal az okiraton elhelyezett aláírás valódiságát igazolják. A tanúk aláírásukkal 

az okiratot azt követően látják el, hogy az érdekelt fél, a szerződő vagy a nyilatkozatot megtévő 

személy aláírását elhelyezte az okiraton. Az viszont nem szükséges, hogy a fél a tanúk előtt, a 

tanúk szeme láttára írja alá az okiratot, hiszen az aláíró az aláírását egy későbbi időpontban a 

tanúk előtt sajátjaként ismerheti el. A tanúnak nem kell ismernie az okirat tartalmát sem, 

tevékenysége csak az aláíró személyének és az aláírásának összekapcsolhatóságára szorítkozik. 

 

E szabály alól jelent kivételt: ha az okirat aláírója olvasni nem tud, vagy nem érti azt a nyelvet, 

amelyen az okirat készült, csak akkor keletkezik teljes bizonyító erejű magánokirat, ha magából 

az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az aláírónak 

megmagyarázta. A tanúk lakcímét is fel kell tüntetni az okiraton, hiszen amennyiben az aláírás 

valódiságát valamelyik fél vitássá teszi, akkor a tanú megidézhető, felkereshető legyen, ezért 

kötelező a lakcím feltüntetése, annak elmaradása esetén nem keletkezik teljes bizonyító erejű 

magánokirat. 

 


