
 
 

Meghatalmazásokra vonatkozó előírások  

  

I. Általános rendelkezések  

  

1. A meghatalmazás szükséges kellékei:  

• meghatalmazó adatai (természetes személynél kötelezően: név, személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány száma, aláírás, lehetőség szerint lakcím; vállalkozásnál: név, 

cégszerű aláírás; devizakülföldinél: név, számlaszám, cégszerű aláírás),  

• meghatalmazott adatai:   

i név + születési név  

ii lakcím  

iii személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma  

iv állampolgárság  

v külföldi személy esetén a magyarországi tartózkodási hely*  

• meghatalmazás tárgya (panaszügyintézés)  

• a meghatalmazás kibocsátásának kelte.  

  

Társaságunk nem fogad el olyan meghatalmazást, mely általános vagy teljeskörű ügyintézésre jogosítaná 

fel a meghatalmazottat!  

  

2. Alakszerűség vonatkozásában az alábbi meghatalmazások fogadhatók el:  

2.1. Belföldön kiállított meghatalmazás   

2.1.1. Közokiratba foglalt meghatalmazás, illetve közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott 

meghatalmazás  

A meghatalmazás tartalmazza a fenti kellékeket és az aláírások valódiságát közjegyző 

hitelesíti, vagy az egész okiratot közjegyző készíti.  

2.1.2. Két tanú által hitelesített meghatalmazás (teljes bizonyítóerejű magánokirat)  

A meghatalmazás tartalmazza a szükséges kellékeket és a meghatalmazó, valamint a 

meghatalmazott személyek aláírását két tanú – olvashatóan kiírt nevével, lakcímmel - aláírásával 

hitelesíti.  

2.1.3. Ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás (teljes bizonyító erejű magánokirat ez 

is)  

A meghatalmazás tartalmazza a szükséges kellékeket és az okiratot ügyvédi ellenjegyzéssel 

látják el.  

2.1.4. Gazdálkodó szervezetek által adott cégszerűen aláírt meghatalmazás (teljes 

bizonyító erejű magánokirat ez is, és lehet egyszeri vagy állandó)  

A meghatalmazás tartalmazza a szükséges kellékeket.  



 
 

2.1.5. Faxon leadott meghatalmazás  

A szabályszerűen kitöltött meghatalmazást nem személyesen, hanem faxon nyújtja be az ügyfél. 

Csak olyan meghatalmazás fogadható el, amelyik a társaságunknál üzemelő faxra érkezik be.  

2.2. Külföldön kiállított meghatalmazás   

  

Ha a meghatalmazás az alábbi országokban készült, a meghatalmazás akkor fogadható el, ha tartalmazza a 

szükséges kellékeket és a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette 

(felülhitelesítette) vagy Apostille-lal látták el:   

Albánia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, 

Dél-Afrika, Ecuador, Egyesült Államok (USA), Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, 

Franciaország, Grúzia, Görögország, Hongkong, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Izrael, Izland, Japán, 

Dél-Korea, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Makaó, Macedónia, Málta, Mexikó, Monaco, 

Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Panama, Portugália, Románia, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Suriname, Svájc, Svédország, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna, 

Venezuela. 

A fenti országokban az Apostille ellátására jogosult szerveket az alábbi linken lehet ellenőrizni, úgy hogy a bal 

oldalon az országra nevére kattintva: http://www.apostilleinfo.com/  

Minden más országban kiállított meghatalmazást csak akkor lehet elfogadni, ha tartalmazza a szükséges 

kellékeket és a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette). 

 

Budapest, 2022. 05. 02.  

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.  
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