MEGHATALMAZÁS1
Alulírott
Név: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Születési hely, idő: ....................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Lakcíme/levelezési cím: ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
meghatalmazó

meghatalmazom
Név: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ........................................................................................................................................
Lakcíme/levelezési cím/székhelye: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
meghatalmazottat,
hogy a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi 2. em. 2.54.
(01-10-043987) előtt a/az …………………… követelésazonosító számon nyilvántartott vagy
……………………………………. számú szerződésből fakadó tartozásommal kapcsolatos ügyben
helyettem és nevemben teljes körűen eljárjon.2

Az ügyintézés során a bank- és üzleti titok alól a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-nek
felmentést adok. A Meghatalmazott a meghatalmazással történő ügyintézéssel önkéntesen hozzájárul,
hogy a meghatalmazásban önkéntesen megadott személyes adatait a Társaság nyilvántartsa és kezelje
A meghatalmazás ………………………………-ig, vagy visszavonásig érvényes.3
Kelt:

Meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1

Meghatalmazott

Tanú 2

Név: ............................................................................... Név: ....................................................................
Aláírás: .......................................................................... Aláírás: ................................................................

Lakcím:.......................................................................... Lakcím: ..............................................................
A TKK Zrt. a meghatalmazott fenti adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk.
képviseletre, illetve Pp. teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezései alapján nyilvántartásba vette és kezeli.
A TKK Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető az ügyfélszolgálatán (cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2.em. 2.54),
továbbá a honlapján (www.tkkzrt.hu), amelyben további információk találhatók az adatkezelésről.
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A meghatalmazást kérjük olvashatóan, tollal, nyomtatott betűvel kitölteni.
Legalább az egyik követelés azonosító kitöltése kötelező.
3 A megfelelő rész aláhúzandó. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:16. §-a alapján, a határozatlan vagy
öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti.
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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.
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 Hágai Egyezmény (1961. október 5.) 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.

