TÁJÉKOZTATÁS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Meghatalmazással kapcsolatos alaki és tartalmi elvárásokról, valamint a meghatalmazás
befogadása során alkalmazandó szabályokról
Személyesen kell-e eljárnom?
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint kötelezett (adós) eljárhat személyesen, illetve meghatalmazott személy
útján is.
Ki járhat el a nevemben?
Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy az Ön nevében és képviseletében csak olyan
személy járhat el, akit Ön erre meghatalmazott és képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni
tudja a Társaság felé.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaság bármikor jogosult meggyőződni az Ön, illetőleg képviselője
személyazonosságáról, valamint az Ön képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról.
A meghatalmazásnak milyen formai követelményei vannak?
Az írásbeli meghatalmazást főszabályként közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 1 kell
foglalni. Kivétel ez alól az ügyvédnek adott meghatalmazás, ahhoz ugyanis nem szükséges tanúk
alkalmazása.
Külföldön kiállított okirat esetében a Társaság megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt a
Meghatalmazó az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy hivatalos fordításként az adott
nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkező és a Társaság által elfogadott fordítóirodával, vagy
közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Társaság megkövetelheti, hogy
• azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse vagy felülhitelesítse, vagy
• az a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének
(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (a
továbbiakban: Apostille Egyezmény) szerinti hitelesítési záradékkal („Tanúsítvány”–
„Apostille”) legyen ellátva, vagy
• (azon országok esetében, amelyekkel Magyarország kétoldalú jogsegély-megállapodást
kötött) a hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi
hatóság vagy közjegyző végezze.

A meghatalmazásnak milyen tartalmi követelményei vannak?
A Társaság a gördülékeny ügyintézés érdekében a Társaság honlapján elérhető meghatalmazás mintát
a figyelmébe ajánlja Önnek. Amennyiben a Társaság nyomtatványát kívánja alkalmazni, úgy felhívjuk
figyelmét, hogy Társaságunk csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt dokumentumot tudja meghatalmazásként
elfogadni.
A Társaság a saját, szabályszerűen kitöltött és aláírt meghatalmazás mintáján kívül bármilyen
meghatalmazás mintát elfogad, amennyiben abból kétséget kizáróan megállapítható a meghatalmazó és
meghatalmazott személye (név, személyazonosító adatok, lakcím feltüntetésével), azonosítható módon
tartalmazza, hogy mely ügyre/ügyek körére kívánja a meghatalmazott közreműködését igénybe venni,
szerepel benne, hogy milyen cselekményekre jogosítja fel a meghatalmazottat, végül tartalmazza a
meghatalmazás érvényességi idejét. Az ügyvédi meghatalmazásra jogszabály egyéb feltételt is előírhat.
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A Társaság kizárólag eredeti példányban beküldött Meghatalmazás birtokában rögzíti a rendszerben a
Meghatalmazott adatait, ezért a Meghatalmazás eredeti példányban személyesen vagy postai úton
nyújtható be. Elektronikus úton előterjesztett panasz esetén mellékelni kell a meghatalmazás aláírt és
szkennelt példányát.
Milyen érvényességi ideje van egy meghatalmazásnak?
A határozatlan (visszavonásig) vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás (*) öt év
elteltével hatályát veszti.
(*) Általános meghatalmazásról akkor beszélünk, ha Ön nem korlátozza a meghatalmazott által
megtehető jognyilatkozatok körét. Általános jogkörrel bíró meghatalmazás esetén a Meghatalmazás
kiterjed az abban feltüntetett ügyiratszámon nyilvántartott követeléssel összefüggő bármilyen tartalmú
írásbeli és szóbeli nyilatkozat megtételére (pl: tartozással kapcsolatos nyilatkozat előterjesztése, a
Társaság magatartásával, tevékenységével kapcsolatos panasznyilatkozat előterjesztése, adatok
kezelésével kapcsolatos panasznyilatkozat előterjesztése, a követeléssel kapcsolatos dokumentum
átadás, szerződés vagy részletfizetési megállapodás megkötése, a Meghatalmazót terhelő egyéb
kötelezettség vállalása, stb.).
Társaság a képviselőként bejelentett személyt mindaddig az Ön képviselőjének tekinti, amíg Ön vagy
meghatalmazott képviselője a Társaságot a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban
nem értesíti. Határozott időre szóló meghatalmazás esetén a határozott idő elteltével a meghatalmazott
képviseleti jogosultsága megszűnik.
Mit vár el a Társaság a meghatározott jogkörrel bíró meghatalmazás esetén?
Meghatározott jogkörrel bíró meghatalmazás esetén azon jogkörök pontos meghatározása szükséges,
amelyre a Meghatalmazott nyilatkozattételi jogosultsága kiterjed. Pontatlan, félreérthető jogkör
meghatározás esetére a Társaság akként értelmezi a Meghatalmazást, hogy a pontatlan, félreérthető
módon meghatározott jogkörre nem terjed ki a Meghatalmazás.

TÁJÉKOZTATÁS
a meghatalmazással kapcsolatos alaki és tartalmi elvárásokról, valamint a meghatalmazás
befogadása során alkalmazandó szabályokról (gazdálkodó szervezet)
A Társaság bármikor jogosult meggyőződni a gazdálkodó szervezet adós szervezeti (törvényes) és ügyleti
képviselőjének személyazonosságáról és képviseleti jogosultságáról. Kérjük, hogy a Meghatalmazott a Társaság
előtti személyes megjelenése esetén személyének azonosítása, illetve képviselői minőségének igazolása érdekében
a megfelelő okiratokat (Meghatalmazás) is hozza magával.
Általános jogkörrel bíró meghatalmazás esetén a Meghatalmazás kiterjed az abban feltüntetett ügyiratszámon
nyilvántartott követeléssel összefüggő bármilyen tartalmú írásbeli és szóbeli nyilatkozat megtételére (pl: tartozással
kapcsolatos nyilatkozat előterjesztése, a Társaság magatartásával, tevékenységével kapcsolatos panasznyilatkozat
előterjesztése, adatok kezelésével kapcsolatos panasznyilatkozat előterjesztése, a követeléssel kapcsolatos
dokumentum átadás, szerződés vagy részletfizetési megállapodás megkötése, a Meghatalmazót terhelő egyéb
kötelezettség vállalása, stb.).
Meghatározott jogkörrel bíró meghatalmazás esetén azon jogkörök pontos meghatározása szükséges, amelyre
a Meghatalmazott nyilatkozattételi jogosultsága kiterjed. Pontatlan, félreérthető jogkör meghatározás esetére a
Társaság akként értelmezi a Meghatalmazást, hogy a pontatlan, félreérthető módon meghatározott jogkörre nem
terjed ki a Meghatalmazás. A Társaság fenntartja magának a jogot a jogkör tartalmának, illetőleg megfelelő
meghatározottságának a saját belátása szerinti értelmezésére, amelyet a Meghatalmazó jelen meghatalmazás
aláírásával tudomásul vesz.
Az írásbeli meghatalmazást főszabályként közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Külföldön kiállított okirat esetében a Társaság megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt a Meghatalmazó az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy hivatalos fordításként az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel
rendelkező és a Társaság által elfogadott fordítóirodával, vagy közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez
a Társaság megkövetelheti, hogy
•
azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse vagy felülhitelesítse, vagy
•
az a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének
(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban:
Apostille Egyezmény) szerinti hitelesítési záradékkal („Tanúsítvány”–„Apostille”) legyen ellátva, vagy •
(azon országok esetében, amelyekkel Magyarország kétoldalú jogsegély-megállapodást kötött) a
hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyző
végezze.
A Társaság a képviselőként bejelentett személyt mindaddig a gazdálkodó szervezet adós képviselőjének tekinti,
amíg a gazdálkodó szervezet adós szervezeti (törvényes) vagy meghatalmazott ügyleti képviselője a Társaságot a
képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban nem értesíti. Határozott időre szóló meghatalmazás
esetén a határozott idő elteltével a meghatalmazott képviseleti jogosultsága megszűnik. A határozatlan
(visszavonásig) vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás (*) öt év elteltével hatályát veszti.
A Társaság bármilyen meghatalmazás mintát elfogad, amennyiben abból kétséget kizáróan megállapítható a
meghatalmazó és meghatalmazott személye, azonosítható módon tartalmazza, hogy mely ügyre/ügyek körére
kívánja a meghatalmazott közreműködését igénybe venni, szerepel benne, hogy milyen cselekményekre jogosítja
fel a meghatalmazottat, végül tartalmazza a meghatalmazás érvényességi idejét. Az ügyvédi meghatalmazásra
jogszabály egyéb feltételt is előírhat. Amennyiben a Társaság nyomtatványát kívánják alkalmazni, úgy felhívjuk
figyelmüket, hogy Társaságunk csak a hiánytalanul kitöltött dokumentumot tudja meghatalmazásként elfogadni.
A Társaság kizárólag eredeti példányban beküldött Meghatalmazás birtokában rögzíti a rendszerben a
Meghatalmazott adatait, ezért a Meghatalmazás eredeti példányban személyesen vagy postai úton nyújtható be.
Elektronikus úton előterjesztett panasz esetén mellékelni kell a meghatalmazás aláírt és szkennelt példányát.

