
Beküldő adatai:

Törvényszék:

Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. 

PKT-01
Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 

iránti kérelem

A - A beküldő adatai

Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név

Anyja neve

Születési név

Előtag

Születési ország

Születési település

Születési ideje

Válassza ki, hogy a beadványt milyen módon kívánja beadni!

a. Papír alapon

b. Elektronikusan

        



Kérelmező adatai

Kérelmező képviselőjének adatai

Törvényszék:

PKT-01

B - Kérelmező adatai

Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 
iránti kérelem

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Viselt név
További utónevekElső utónévCsaládi névElőtag

A kérelmező

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Város, község

Ország

Szervezet neve

Viselt név
Előtag Családi név Első utónév További utónevek

Képviselő szervezet

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Irányítószám

Közterület neve

Házszám Lépcsőház Emelet

Közterület típusa

Ajtó Hrsz.

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Város, község

A kérelmező képviselője

Ország

Egyéb szöveg

         

                        

         

                        



Törvényszék:

A kérelemmel érintett szervezet adatai

Kérelem előterjesztésének oka

PKT-01
C - A kérelemmel érintett szervezet adatai

Kérelem előterjesztésének oka

Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 
iránti kérelem

Szervezet neve

Székhelye 

Nyilvántartási száma

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Város, község

a. A létesítő okirat vagy annak módosítása, vagy a nyilvántartásba bejegyzett adat 
a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő.

b. A nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő.

c, A létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a nyilvántartás 
nem tartalmazza azt, amit a szervezetre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak.

d. A szervezet a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat.

e. Törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

           

    



Kérelem szöveges leírása

Törvényszék:

PKT-01
Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 

iránti kérelem

K1 - Kérelem leírása

Kérelem szöveges leírása



Törvényszék:

Kérelem

PKT-01
Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 

iránti kérelem

K2 - Kérelem

(Település) (Dátum)

Aláírás:

Keltezés (aláírás helye, ideje):

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

Kérem a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását!

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerinti nyilatkozat

Az illetékmentesség alapja:

        



Csatolt mellékletek

Törvényszék:

PKT-01

M1 -  Mellékletek

Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 
iránti kérelem

PKT-01-01 Csatolt melléklet(ek) Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:


