
 

 

 

ESETI MEGHATALMAZÁS 

 FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁS 

 
 
Alulírott,  
 
BELFÖLDI VÁLLALKOZÁS: 
Teljes név: …………………………………………………………………………………………………… 
Székhely: …………………………………………………………………………………………………… 
Adószám: …………………………………………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
EGYÉB SZERVEZET: 
Teljes név: …………………………………………………………………………………………………… 
Székhely: …………………………………………………………………………………………………… 
Adószám: …………………………………………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS: 
Teljes név: …………………………………………………………………………………………………… 
Székhely: …………………………………………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
EGYÉNI VÁLLALKOZÁS: 
Családi és utónév: ………………………………………………………………………………………… 
Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………… 
Születési hely, időpont: ………………………………………………………………………………………… 
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………… 
Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………… 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ……………………………………………………………… 
Személyazonosító irat: Személyi igazolvány / Vezetői engedély / Útlevél / Külföldi útlevél 
Adóazonosító jel: ……………………………………………………………………………………………… 
Adószám: …………………………………………………………………………………………………… 
Székhely: …………………………………………………………………………………………………… 
Egyéni vállalkozói igazolvány száma / nyilvántartási száma: ……………………………………………… 
eljáró neve és beosztása: ………………………………………………………………… 
 
(a továbbiakban: Meghatalmazó) ezennel meghatalmazom 
 
Családi és utónév: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Születési családi és utónév: 
………………………………………………..……………………………………………... 
Születési hely, időpont: ………………………………………………………………………………………….. 
Anyja születési családi és utóneve: 
…………………………………………..…………………………………………... 
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, a Meghatalmazó (társaság) 

helyett és nevében fizetési számla nyitása érdekében eljárjon. 

Meghatalmazom továbbá a fizetési számla nyitása érdekében minden, a vonatkozó jogszabályokban 

és az OTP Bank Nyrt. vonatkozó üzletszabályzataiban, hirdetményeiben előírt nyilatkozat 

Meghatalmazó (társaság) helyett és nevében történő megtételére. 

Meghatalmazásom kiterjed továbbá arra, hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre jogosultakként az 

alábbi személyek kerüljenek megadásra:1 

Név: *Név*-t 
Születési név: *Születési név* 
Születési hely, időpont: *Születési hely, időpont* 
Anyja neve: *Anyja neve* 
Lakóhely: *Lakóhely* 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: *Lakcímet igazoló hatósági ig. száma* 
Személyi azonosító irat: *Személyi igazolvány* / *Vezetői engedély* / *Útlevél* / *Külföldi útlevél*  
(a továbbiakban: Rendelkezésre Jogosult 1) 
 

A Rendelkezésre Jogosult 1 fizetési számla feletti rendelkezésének módja2:  

 Önálló  

 Együttes 

Név: *Név*-t 
Születési név: *Születési név* 
Születési hely, időpont: *Születési hely, időpont* 
Anyja neve: *Anyja neve* 
Lakóhely: *Lakóhely* 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: *Lakcímet igazoló hatósági ig. száma* 
Személyi azonosító irat: *Személyi igazolvány* / *Vezetői engedély* / *Útlevél* / *Külföldi útlevél* (a 
továbbiakban: Rendelkezésre Jogosult 2)3 
 

A Rendelkezésre Jogosult 2 fizetési számla feletti rendelkezésének módja4:  

 Önálló  

 Együttes 

 

A jelen meghatalmazás az OTP Bank Nyrt-hez eljuttatott írásbeli visszavonásáig érvényes5. 

Keltezés helye, ideje:  

       ………………… 

                                                                                          Meghatalmazó 

 
1 A fizetési számla felett rendelkezők bejelentésére a vezető tisztségviselő jogosult, erre meghatalmazást csak vezető tisztségviselő adhat. 

Amennyiben a meghatalmazás alapján a meghatalmazott saját magát önálló rendelkezőként jelentheti be a számla felett, a meghatalmazás 

közokirati formában fogadható el. 
2 Kérjük, a kiválasztott rendelkezési mód előtti négyzetben X-el jelölje azt. 

3 A bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak személyi azonosító adatai mellett az aláírásukat is szükséges szerepeltetni, azzal, hogy a 

bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak személyi azonosító adatait és aláírást magyar külképviselettel, ill. magyarországi közjegyzővel 
hitelesíttetni kell. 

4 Kérjük, a kiválasztott rendelkezési mód előtti négyzetben X-el jelölje azt. 
5 Az OTP Bank Nyrt. jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás visszautasítására. Részletes szabályok: Általános Üzletszabályzat III. 

fejezet 



 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt/ Külföldön készült meghatalmazás esetén konzuli aláírás tanúsítvány6: 

Név (olvasható):       Név (olvasható): 

Lakcím (olvasható):                   Lakcím (olvasható): 

Aláírás:         Aláírás: 

 
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, illetve a Pénzforgalmi 

Üzletszabályzat V/4. 12. pont alapján 1 millió Ft feletti vagy olyan Ügyfél által adott eseti meghatalmazást, akinek aláírása nem ismert az OTP 

Bank Nyrt. előtt, vagy aláírása kapcsán kétség merül fel, kizárólag közokirati formában fogad el a bank. 

 


