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N Y I L A T K O Z A T 

kézbesítési megbízotti megbízás elfogadásáról 

Cégnév: ________________________________________________ 

Képviselő / 
tulajdonos: 

 
________________________________________________ 

Születési idő / 
reg. szám: 

 
________________________________________________ 

 

A gazdasági társaság képviselője / tagja nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel / bejegyzett 
címmel, így a jogszabályoknak megfelelően kézbesítési megbízottat kell megjelölnie.  

Ezen nyilatkozattal a társaság képviselője megbízza a SzékhelySzolgálat.Net Kft-t a feladatok 
ellátásával. 

Alulírott SzékhelySzolgálat.Net Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-945031, székhely: 1054 Budapest, 
Honvéd utca 8. 1/2., adószám: 22926081-2-41, képviselője: Halmai Andrea, Szigetvári-Osváth Judit, 
Buza Gábor ügyvezető) kijelentem, hogy az alulírott cég felkérésére a kézbesítési megbízotti megbízást, 
a gazdasági társaság a székhely szolgáltatási szerződés felmondásáig  

elfogadja. 

A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével 
összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a 
megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött 
okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű 
kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.   

Kézbesítési megbízott tudomásul veszi, hogy tevékenysége során nem képviseli a gazdasági társaságot, 
nem nyilatkozhat a gazdasági társaság nevében magyar hatóságok előtt, nem jelenhet meg a cég 
nevében idézésre és minden tudomására jutott üzleti titkot köteles megtartani, ellenkező esetben 
büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Budapest, 20____.____.____. 

      

_______________________________   ______________________________ 

       SzékhelySzolgálat.Net Kft.               Megbízó 

 

Név: Komoróczy Krisztina    Név: Lovas Georgina  

Cím: 1173 Budapest Pesti út 52-64 H lph. fsz. 1a  Cím: 1239 Budapest Vecsés út 1. 
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S T A T E M E N T 
 

on the acceptance of the agency assignment 
 

Company name:    

Representative 
/ owner: 

 
   

Date of birth / 
reg. number: 

 
   

 
 

The company’s representative / member has no residence / registered address in Hungary, so he is 
required to appoint an agent for service of process in accordance with the legislation. 

 

By this statement the company’s representative appoints SzékhelySzolgálat.Net Kft. to perform the 
tasks. 

 

The undersigned representative of SzékhelySzolgálat.Net Kft. (registration number: Cg.01-09-
945031, registered office: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2., tax number: 22926081-2-41, 
represented by: Andrea Halmai, Judit Szigetvári-Osváth, Gábor Buza managing directors) declare that 
the company  

 

accepts 
 

the assignment for agent for service of process upon request of the undersigned company until the 
termination of the contract on the registered office services. 
It is the duty of the agent for service of process to receive the documents to be delivered to a foreign 
person in connection with the operation of the company and to forward them to the principal. In the 
case of a document sent to the agent for service of process by court or other authority, it shall be 
presumed that the document became known to the foreign person on the fifteenth day after its 
lawful delivery for the agent for service of process. 

 

The agent for service of process takes note that during his activity he shall not represent the 
company, provide statements on behalf of the company before Hungarian authorities; he may not 
appear on behalf of the company on summons and he shall keep all business secrets obtained by 
him, otherwise he shall be liable under criminal law. 

 

Budapest, _. _.20_ . 
 
 
 
 

  

 

SzékhelySzolgálat.Net Kft. Principal 
 
 
Witnesses: 

Name: Name:  

Address:  Address:  
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