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1. A meghatalmazás alaki kellékei 
1.1. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. 
1.2. Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta1, 
b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük 

írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét 
tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - ha törvény eltérően nem rendelkezik - 
lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni2, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 

megfelelően aláírja3, 
e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 

bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját 
kezű aláírásának ismerte el, 

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, 
ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és 
a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal 
együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez 
rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan 
záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el. 

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

                                                 
1 E körben írásként kizárólag a kézírást lehet elfogadni, nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, 
amennyiben saját kezűleg gépelte és csupán aláírta az okiratot az azt kiállító személy. 
2 Itt is irányadó, hogy az aláírásnak kézírásnak kell lennie, azt nem helyettesíti bélyegző vagy géppel írt írás 
abban az esetben sem, ha az ilyen módon történő aláírás az érdekelt kiállító személytől származik. 
3 Jogi személynek a Ptk.-ban meghatározott jogi személyek, illetőleg minden egyéb jogszabályban jogi 
személynek minősített személyek minősülnek, akkor is, ha gazdálkodási tevékenységet nem végeznek, de 
jogi személy a polgári jogi jogviszonyok tekintetében az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, 
az egyesület, köztestület, alapítvány, vízgazdálkodási társulat, erőbirtokossági társulat, ügyvédi iroda, 
közjegyzői iroda, végrehajtói iroda is. A cégbíróság cégnyilvántartásába bejegyzett cégek esetében a Ctv. 
tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek irányadók a képviseletére jogosult személy aláírására. Eszerint a 
képviseletre jogosult személy a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
minta szerint köteles az okiratot aláírni, ennek hiányában az okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak 
nem minősül. A Ptk. hatálya alá tartozó jogi személyek esetében a Ptk. 3:29. §-a szerint a törvényes 
képviseletet ellátó vezető tisztségviselő, a Ptk. 3:30. §-a szerint a szervezeti képviselő is jogosult aláírásra, 
az egyéb jogi személyek esetében jogszabály, szervezeti-működési szabályzat tartalmazhat a képviseletére 
jogosult személy aláírására vonatkozó szabályokat. 
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1.4. A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, 
hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára 
kötelezőnek ismerte el. 

1.5. 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. 

1.6. Az 1.5. pontban foglalt szabály alól jelent kivételt az alábbi szabály: ha az okirat aláírója nem tud 
olvasni, illetve nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, csak akkor jön létre teljes bizonyító 
erejű magánokirat, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a 
hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta. 

1.7. Ügyleti tanúk alkalmazása esetén a meghatalmazáson a két tanú saját kezű aláírásán túlmenően 
olvashatóan fel kell tüntetni nevüket és lakóhelyüket, ennek hiányában tartózkodási helyüket. Ez a 
követelmény a bizonyítás szempontjából jelent könnyítést, mivel a tanúk olvashatatlan névaláírása 
esetén a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmazza nevüket és lakóhelyüket olvashatóan, 
ennek eredményeként beazonosításuk és felkutatásuk egyszerűbbé válik. 

1.8. Ha a meghatalmazás külföldön készült, úgy a meghatalmazás akkor fogadható el, ha tartalmazza a 
szükséges kellékeket és a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette 
azt, vagy ha az illetékes külföldi közjegyző előtt kerül aláírásra és Apostille-lal (nemzetközi 
szerződés alapján szabályozott hitelesítési záradék, amit nem a magyar konzulátus állít ki) vagy 
diplomáciai felülhitelesítéssel látták el. 

1.9. Az ún. Apostille Egyezményben részes államok felsorolását és az ezen országokban az Apostille-jal 
kapcsolatos feladatok ellátására jogosult szerveket az alábbi linken lehet ellenőrizni, a bal oldalon 
az országra nevére kattintva: http://www.apostilleinfo.com/. 

1.10. Ha a meghatalmazás kiállításának állama és Magyarország között olyan polgári jogsegély 
egyezmény van hatályban, amely mentesíti a külföldön kiállított okiratokat a diplomáciai 
felülhitelesítés vagy Apostille-jal ellátás alól, úgy a Társaság elfogadja az illetékes külföldi közjegyző 
előtt aláírt, de diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille-jal el nem látott külföldi 
meghatalmazást is. Amennyiben a meghatalmazás kiállításának állama az ún. Apostille 
Egyezményben nem részes állam, úgy az okiratra magyar külképviseleti hatóság hitelesítése 
szükséges vagy az okiratot az illetékes külföldi közjegyző előtt szükséges aláírni és diplomáciai 
felülhitelesítéssel kell ellátni. 

1.11. A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más 
hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő 
módon állított ki.4 

1.12. A közokirat teljes bizonyító erővel bizonyítja 
a) hogy a kiállító a benne foglalt intézkedést megtette vagy határozatot a benne foglalt 

tartalommal meghozta, 
                                                 
4 A közjegyző által kiállított okirat minősül közokiratnak, a közjegyző által hitelesített magánokirat azonban 
a hitelesítéssel nem válik közokirattá. Amennyiben a közjegyző az aláírásokat hitelesíti, úgy az okirat csupán 
teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. 

http://www.apostilleinfo.com/
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b) a közokirattal tanúsított adatok és tények valóságát, 
c) a közokiratban foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját. 

1.13. Elektronikus közokirat kiállításához az is szükséges, hogy a közokirat kiállítására jogosult az 
elektronikus okiraton - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - minősített vagy minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást vagy bélyegzőt, és amennyiben 
jogszabály így rendelkezik időbélyegzőt helyezzen el. 

2. A meghatalmazás tartalmi kellékei 
2.1. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: 

a) a meghatalmazó és meghatalmazott nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímét; 
b) annak meghatározását, hogy milyen ügykörökben (például saját hiteljelentés igénylése, 

panaszügyintézés stb.), milyen jogkörrel (meghatározott vagy teljes) járhat el a 
meghatalmazott; 

c) a meghatalmazás érvényességi idejét (egyszeri, visszavonásig vagy határozott ideig), ha nincs 
megadva korlátozás, akkor visszavonásig szól a meghatalmazás; 

d) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Hpt.) 161. § (1) bekezdés a) pontja szerinti banktitok alóli felmentést; 

e) a meghatalmazás keltét. 
2.2. Az ügyvédi meghatalmazás egy speciális meghatalmazás, arra vonatkozóan az ügyvédi 

tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 34. §-a tartalmaz 
többletrendelkezéseket. Az Üttv. alapján az ügyvédi tevékenység gyakorlására adott 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a megbízott elfogadó nyilatkozatát is. 


