
 

ESETI MEGHATALMAZÁS 

HAGYATÉK ÁTVÉTELÉHEZ 

Alulírott,  

 

Név: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Születési név: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, időpont: ………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….. 

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………. 

Személyi azonosító okmány típusa, száma: ………………………………………………………………. 

(a továbbiakban: Meghatalmazó) 

ezennel meghatalmazom 

Név: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési név: ……………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, időpont: …………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………. 

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, az engem 

néhai………………………………………………………………………………..1 után a 

………………………………………………….2 számú okirat alapján öröklés jogcímén illető összeg 

……………………………………………………..3 számú fizetési számlára történő utalása / készpénzben történő 

kifizetése4 érdekében nevemben és helyettem eljárjon5. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………6 

Jelen meghatalmazás kiterjed az örökhagyó nevén vezetett fizetési számlák zárására illetve a hagyatéki tartozások 

rendezésére is. 

  

                                                           
1 Kérjük az örökhagyó nevét, születési nevét, születési helyét, időpontját, anyja nevét feltüntetni.  
2 Kérjük az örökösi minőséget igazoló jogerős hagyatékátadó végzés vagy egyéb okirat (pl: európai öröklési bizonyítvány) 
számát feltüntetni. 
3 Kérjük a célszámla megjelölését. Külföldön vezetett célszámla esetén az IBAN kód illetve a SWIFT kód feltüntetése is 
szükséges. 
4 Amennyiben a készpénzben történő kifizetésre szól a meghatalmazás kérjük aláhúzással jelölni. 
5 Amennyiben a hagyaték tárgya gépkocsinyeremény betét vagy takarékbetét, a kifizetés feltétele a betétkönyvek leadása. 
6 Amennyiben több célszámlát kíván megjelölni, kérjük részletesen kifejteni a meghatalmazott rendelkezési jogosultságát. 



 

A jelen meghatalmazás az OTP Bank Nyrt-hez eljuttatott írásbeli visszavonásáig érvényes.7 

Keltezés helye, ideje: …………………………..                                       

                                                                                                              ………………… 

         Meghatalmazó (aláírás) 

Előttünk, mint tanúk előtt8: 

Név (olvasható):      Név (olvasható): 

Lakcím (olvasható):     Lakcím (olvasható): 

Aláírás:       Aláírás: 

                                                           
7 Az OTP Bank Nyrt. jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás visszautasítására. Részletes szabályok: Általános 
Üzletszabályzat III. fejezet. 
8 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 illetve a Pénzforgalmi Üzletszabályzat V/4. fejezete alapján 1 millió Ft feletti meghatalmazást kizárólag 
közokirati formában fogad el a bank. 
 


