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ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS 
 
a továbbiakban „Meghatalmazás”, amelyben alulírott 
 

Név:  
 

Születési hely, idő:  
 

Anyja leánykori neve:  
 

Személyazonosításra 
alkalmas okmány típusa: 

 

Személyazonosításra 
alkalmas okmány száma: 

 

 
mint Meghatalmazó 
 

meghatalmazom 
 
Dr. Varga Detre ügyvédet (Varga Detre Ügyvédi Iroda, a Varga Ügyvédi Társulás képviselője, 
nyilvántartja a Budapesti Ügyvédi Kamara, ügyvédi igazolvány száma: Ü114414, lajstromszáma: 
18894, székhelye: Magyarország, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 9., elérhetőség: varganet.com, e-mail: 
mail@varganet.com, +36708669081) mint meghatalmazottat (a továbbiakban „Meghatalmazott”), hogy 
helyettem és nevemben az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv.-ben és más jogszabályokban foglaltak 
szerint általánosan, teljes jogkörrel eljárjon, ill. jogi képviseletemet ellássa különösen, de nem kizárólag 
az alábbi ügykörökben és konkrét ügyekben: 
 
- Teljes körű képviselet peres-, nemperes- ill. egyéb eljárásban bármely hatóság, bíróság, harmadik 
személy ill. szervezet előtt 
- Teljes körű ügyintézés bármely ügy vonatkozásában 
- Meghatalmazó helyett és nevében bármely harmadik személynek-, bíróságnak- ill. hatóságnak címzett, 
írásbeli vagy szóbeli jognyilatkozat ill. egyéb nyilatkozat megtétele bármilyen ügyletben (ideértve 
különösen, de nem kizárólag az ingatlan-ügyletek, társasági részesedésből eredő jogok gyakorlásával 
ill. kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyletek, szerződéses ügyletek, egyezségek teljes körét) 
- Képviselet bevándorlási ill. tartózkodási engedély, vízum ügyben az illetékes külképviseletek és a 
bevándorlási- és Menekültügyi Hivatal előtt, tartózkodási engedély okmány átvétele is 
- Adóazonosítójel igénylése 
- TAJ szám igénylése 
- Könyvelő megbízása 
- Biztosítással kapcsolatos jognyilatkozatok 
- Ingatlan bérlése, adásvétele 
- Szerződések aláírása 
 
- ....................................................................................................................................................... 
 
- ....................................................................................................................................................... 
 
- ....................................................................................................................................................... 
 
- ....................................................................................................................................................... 
 
A Meghatalmazás határozatlan időre, korlátozás nélkül és teljes körben érvényes és hatályos valamennyi 
hatóság, természetes személy és jogi személy előtti eljárásra, képviseletre, okiratok aláírására, 
jognyilatkozatok megtételére, ügyféli, vagy jogügyletekben részt vevő fél-kénti jogok gyakorlására. 
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Meghatalmazott jogosult a jelen meghatalmazással azonos körben harmadik személy részére további 
meghatalmazást adni.  
 
A Meghatalmazott teljes körű helyettesítésére meghatalmazom  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
ügyvéd(ek)et, mint Helyettes Meghatalmazott(ak)at. 
 
Kelt / date: ……………………………… 
 
 

A meghatalmazást elfogadom: 
 
 

                       
Meghatalmazó  

 

 
Meghatalmazott  

 

 
 
Mint Helyettes Meghatalmazott(ak) a helyettesítési meghatalmazást elfogadom/juk: 
 
Kelt: ……………………………… 
 
 
 

..................................................................... ..................................................................... 
NÉV/PH: NÉV/PH:  

 
 
 


