DR. KIRÁLY ANDRÁS VÉGREHAJTÓI IRODÁJÁNÁL
EGYSZERŰSÍTETT SZEMÉLYES ÉS POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉS
KERETÉBEN ELŐTERJESZTETT
POSTAI CSEKK IGÉNYLÉS
Amennyiben a kérelmet előterjesztő személy nem fél az eljárásban, úgy jelen kérelem
mellékleteként szükséges csatolni az ügyre vonatkozó, adóstól származó meghatalmazást, a
képviseleti jogosultság igazolása érdekében.
Meghatalmazott lehet az ügyvéd és az ügyvédi iroda, a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott
körben, a fél hozzátartozója, a fél pertársa, valamint a fél pertársának képviselője, a közigazgatási szerv, egyéb költségvetési szerv vagy
gazdálkodó szervezet, illetve egyéb nem természetes személy alkalmazottja munkáltatójának tevékenységével kapcsolatos nemperes eljárásban, az önkormányzati szerv alkalmazottja az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő nemperes eljárásban, továbbá ugyanezen eljárásban az önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tisztségviselő, ideértve az önkor mányzati képviselőt is, ha az eljárás – tárgya alapján – abba a szabályzatban meghatározott ügykörbe tartozik, amelyben a tisztségviselő el járni jogosult, valamint akit erre jogszabály feljogosít.
A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. E követelménynek megfelel a meghatalmazás, ha azt a meghatalmazást
adó fél elejétől a végéig saját kezűleg írja és aláírja, vagy a más által, vagy nem saját kezűleg írt meghatalmazást a meghatalmazást adó fél
aláírja és a meghatalmazáson névvel és személyi igazolvány számmal feltüntetett két tanú aláírásával igazolja, hogy a meghatalmazást adó az
okiratot előttük írta alá.

Alulírott
(név)

........................................................................................................

(születési hely, idő)

........................................................................................................

(anyja neve)

........................................................................................................

(személyi igazolvány, vezetői engedély száma)
........................................................................................................
a végrehajtói iroda előtti ………………………………. (ügyszám) eljárásban a tartozás
törlesztése/teljes kiegyenlítése (megfelelő rész aláhúzandó)
érdekében …………. (db) postai csekket kérek megküldeni a(z)
………(irányítószám)……………………………………………….(település)………………
………………………………………………………………………… (utca,házszám,stb.)
alatti címemre.
Kelt: Budapesten, 2020.

hó

napján
...........................................................
Adós/Ügyfél/Meghatalmazott aláírása

Jelen nyomtatvány a keltezés feltüntetését és az aláírást követően egyszerűsített személyes ügyintézés
keretében a 1093 Budapest, Lónyay u. 17. II/4. szám alatti végrehajtói irodánk bejáratánál kihelyezett
gyűjtőládába történő elhelyezéssel terjeszthető elő.
Javasoljuk, hogy amennyiben elektronikus csatornát nem tud igénybe venni a kérelmet a járványügyi
veszélyhelyzetre tekintettel lehetőség szerint postai úton 1455 Budapest, Pf.500., vagy 1093 Budapest,
Lónyay u. 17. II/4. szám alatti címeinkre küldje meg.

