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M E GHA T A LM A ZÁ S  
 

ADÓSSÁGRENDEZÉSEN SORÁN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁSBAN 

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK ÉS JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE 
 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 17. § (2) bekezdése alapján) 
 

Alulírott  

Szerződésbeli jogállás: □ ADÓS □ ADÓSTÁRS 

Titulus: ___________________ 

Családi név: __________________    Utónév 1: ____________________    Utónév 2: ___________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

*Személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél 

Személyazonosító okmány száma: _____________________________ 

Lakóhely / Tartózkodási hely címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Levelezési címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Elérhetőség: Tel: ______________________________   Email: _________________________________________ 

mint Meghatalmazó 

MEGHATALMAZOM 

 

Szerződésbeli jogállás: □ ADÓS □ ADÓSTÁRS 

Titulus: ___________________ 

Családi név: __________________    Utónév 1: ____________________    Utónév 2: ___________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

*Személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél 

Személyazonosító okmány száma: _____________________________ 

Lakóhely / Tartózkodási hely címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Levelezési címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Elérhetőség: Tel: ______________________________   Email: _________________________________________ 

mint Meghatalmazottat 

  



 

hogy az általunk kezdeményezett adósságrendezési eljárásban helyettem és a nevemben teljes jogkörrel 

eljárjon, az eljárásban szükséges cselekményeket és jognyilatkozatok helyettem és képviseletemben 

megtegye. 

FIGYELEM! A meghatalmazást írásban kell megtenni és azt az adott eljárási cselekmény vagy 

jognyilatkozat megtételekor a családi vagyonfelügyelőnek, illetve a bíróságnak be kell mutatni.  

Nem lehet tanú az adóstárs, az egyéb kötelezett, vagy a hitelező! 

 

 

 
 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap 
 

 

 

 

 

 

 

Aláírás 

 
 Aláírás 

Meghatalmazó  Meghatalmazott 

   

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

Aláírás  Aláírás 

Tanú 1.  Tanú 2. 
Név:___________________________  Név:___________________________ 

Születési hely:___________________  Születési hely:___________________ 

Születési idő:____________________  Születési idő:____________________ 

Anyja neve:_____________________  Anyja neve:_____________________ 

Cím:___________________________  Cím:___________________________ 

_______________________________  _______________________________ 

Okmány típus:___________________  Okmány típus:___________________ 

Száma:_________________________  Száma:_________________________ 

 

 

 

 


