
ESETI MEGHATALMAZÁS HITELIGÉNYLÉSHEZ 

 
Alulírott 
 
Név: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési név: ………………………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, időpont: ……………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………… 
Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………… 
Levelezési cím:………………………………………………………………………………………………………. 
Állampolgársága:……………………………………………………………………………………………………. 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ……………………………………………………………………… 
Személyi azonosító okmány típusa, száma: ………………………………………………………………………... 
(a továbbiakban: Meghatalmazó) 

ezennel meghatalmazom 

Név: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési név: ………………………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, időpont: …………………………………………………………………………………………….. 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………. 
Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………… 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ……………………………………………………………………… 
Személyi azonosító okmány típusa, száma: ………………………………………………………………………… 
 (a továbbiakban: Meghatalmazott) 

hogy  

az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-
10-041585 cégjegyzékszámon) előtt, úgy is, mint az OTP Jelzálogbank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., 
nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044659 cégjegyzékszámon) / az OTP Lakástakarék Zrt. 
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043407 
cégjegyzékszámon) megbízásából eljáró kiemelt függő közvetítő előtt1 

…………………………………………………………………………………………………..típusú hitel igénylése érdekében 
helyettem és nevemben eljárjon. 

Az igényelt hitel futamideje: …………………………………………………………………………………………………… 

Az igényelt hitel összege: …………………………………..,- Ft, azaz …………………………………………………. forint 

Az igényelt hitel célja (ingatlanfedezetű hiteleknél): …………………………………………………………………………… 

Ingatlanfedezetű hiteleknél az igényelt hitellel érintett ingatlan adatai (hrsz, cím):……………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
Meghatalmazom továbbá, hogy a hitelszerződés(ek) és annak biztosítéki szerződése(i) megkötésével és 
esetleges módosításaival kapcsolatos eljárásban engem teljes jogkörrel képviseljen. A meghatalmazás 
kiterjed a szerződés(ek) megkötésére, esetleges módosítására, aláírására, képviseletem teljes körű 
ellátására a Bank előtti eljárásban, jognyilatkozatok tételére, a kölcsön folyósításához szükséges banki 
dokumentumok aláírására.2  
 

  
Nyilatkozom egyúttal arról, hogy tudomásom van arról, hogy a zálogszerződés aláírását követően a 
………………….helyrajzi számú, címe:……………………………………………….. ingatlan terhére, 
az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Lakástakarék Zrt. javára jelzálogjog és elidegenítési és 
terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 
 

  

 
1 A nem kívánt rész törlendő. 
2 Amennyiben a meghatalmazás a hitelszerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírására is kiterjed, kérjük szíveskedjen  a 
„X”-el jelölni. 



Jelen meghatalmazás kiterjed a ……………………………..... 3 számú fizetési számlámhoz 
kapcsolódóan a hitelszerződéshez kapcsolódó biztosítási díj, havi törlesztő részlet és a szerződéshez 
kapcsolódó egyéb díj beszedéséhez szükséges, kölcsönszerződések szerinti felhatalmazás, beszedési 
megbízás megadására is.4 LTP áthidaló kölcsön esetén jelen meghatalmazás kiterjed az LTP betét és 
számlavezetési díj átutalására való felhatalmazásra is. 
 

 

A Meghatalmazó és a Meghatalmazott között érdekellentét nem áll fent/áll fent, ennek tudatában adom a Meghatalmazott 
részére a meghatalmazást4. 

Jelen meghatalmazás határozatlan időre szól, annak az OTP Bank Nyrt-hez eljuttatott írásbeli visszavonásáig érvényes. 

Keltezés helye, ideje5:  

 

 

       ……..………………… 

       Meghatalmazó (aláírása) 

 

Előttünk, mint tanúk előtt6: 

Név:       Név: 

Lakcím:       Lakcím: 

Aláírás:       Aláírás: 

 
3 Kérjük megjelölni a fizetési számla számát. 
4 Amennyiben a meghatalmazás kiterjed a fizetési számlához rögzített tranzakcióra is, kérjük X-el szíveskedjen jelölni, illetve 
a számlaszámot kitölteni. 
4  Kérjük a megfelelő részt aláhúzni. 
5Az OTP Bank Nyrt. jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás visszautasítására. Részletes szabályok: Általános 
Üzletszabályzat III. fejezet 
6 Az OTP Bank Nyrt. az adott ügylet sajátos jellege valamint ügyfelei védelme érdekében jogosult a meghatalmazás 
közokiratba/külföldön kiállított okirat esetén konzuli tanúsítványba foglalását kérni. Részletes szabályok: Általános 
Üzletszabályzat II. fejezet Közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére is vonatkozó 
meghatalmazást közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a fél aláírását közjegyző, bíróság, más 
hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette. 
 


