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KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI! 

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE 

A FELHATALMAZÁST A KÖVETKEZŐ SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAKTÓL ÁLL MÓDUNKBAN 

TELJESÍTENI! 

1. Fizető fél adatai: 

Fizető fél neve:  ______________________________________________________________ 

Fizetési számla pénzforgalmi jelző száma:  

  
2. Jogosult adatai: 

Jogosult neve:   NHKV Zrt. Központi CSBM bankszámlaszám: 10300002-10654068-49021271 

Jogosult azonosítója:  A25456790T152 

3. Felhasználó adatai: 

Felhasználó neve: ______________________________________________________________ 

Felhasználási hely címe: ________________________________________________________ 

Vevő (fizető) azonosító száma: NHKV___________________ 

4. Teljesítés adatai: 

Érvényesség kezdete: _________________________  vége: __________________________ 

Teljesítés felső értékhatára: _____________Ft,  

azaz _____________________________________________________ forint 

5. Megbízás jellege (kérjük X-el jelölje): 

Eredeti megbízás:  __ 

Módosítás:  __ 

Megszüntetés:   __ 

6. Nyilatkozat 

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom _________________________________ 

bankot arra, hogy a fentebb megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és 

bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között - 

megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. 

 

A nyomtatvány aláírásával hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat a Szolgáltató az ügyféllel 

szemben fennálló követelése érvényesítése körében, és az ügyfél személyes adatait tartalmazó 

nyomtatványt a visszaélés megakadályozása érdekében kezelje. Egyben tudomásul veszem, hogy 

hozzájárulásom nem feltétele a nyomtatványban vállalt kötelezettség teljesülésének, illetve a 

nyomtatvány érvényesítésének. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ügyfél személyes adatait nyilvántartási rendszerünk zártan kezeli, azok 

feldolgozása kizárólag számlázási, díjbekérési céllal történik, harmadik fél számára nem adható ki. 

Kelt: _______________________    Kelt: _______________________ 

 

____________________________    ____________________________ 

  Bankszámla tulajdonos aláírása              Átvevő hivatalos aláírása 

 

____________________________ 

           Ügyfél aláírása 
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KITÖLTESI ÚTMUTATÓ 

 

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE című 

nyomtatvány kitöltésével a bankszámla tulajdonos felhatalmazza számlavezető bankját, hogy az általa 

megadott adatok alapján, a megjelölt bankszámláról fizetéseket teljesítsen. A nyomtatvány kitöltésével 

felhatalmazási megbízás kezdeményezhető, valamint létező megbízás módosítható, vagy 

megszüntethető. 

A felhatalmazási megbízást adó bankszámla tulajdonosnak az 1-től 6-ig számozott adatcsoportokat 

kell kitöltenie a rendelkezésére álló, számlán szereplő adatok felhasználásával számítógéppel, 

írógéppel vagy nyomtatott betűkkel. 

 

1. Bankszámlatulajdonos adatai 

Kitöltendő a "Bankszámla tulajdonos neve" és a terhelendő "Bankszámla száma" 2-szer 8, vagy 3-szor 

8 számjegy hosszan. (Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 jelet, akkor rövidíteni szükséges a 

bankszámlaszerződéssel összhangban.) 

 

2. Jogosult adatai előre kitöltésre kerültek az NHKV Zrt megfelelő adataival. 

 

3. Felhasználó adatai 

A Felhasználó neve rovat annak a személynek a neve, akinek a tartozását a bankszámla tulajdonos 

kívánja kiegyenlíteni. 

A Felhasználási hely címe mező pontos megadása az ügyfél egyértelmű azonosítása érdekében 

szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy ésszerű 

rövidítések alkalmazandók. 

A Felhasználó azonosító száma a jogosultnál mezőbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a 

felhasználónak kiküldött számlán felhasználó azonosító számként szerepel. 

 

4. Teljesítés adatai 

Az "Érvényesség kezdete" szöveget számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, hogy mikortól, 

illetve a "vége", hogy meddig érvényes a felhatalmazási megbízás. Amennyiben a felhatalmazási 

megbízás visszavonásig érvényes, akkor a "vége" mezőt követő üres résznél áthúzásával kell ezt 

jelezni. Az "Érvényesség kezdete" azt jelenti, hogy a kötelezett ettől a dátumtól biztosítja a jogosult 

számára azt a lehetőséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje. 

A "Teljesítés felső értékhatára" szöveget követő mező kitöltésével adható meg (forintban) az a 

maximális összeghatár, amelyet a bank a kötelezett számlájáról átutalhat a jogosultnak. Ezt az értéket 

szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a 

számlavezető banknak kötelessége a teljesítést megtagadni. 

A mező áthúzásával kell jelölni, ha nem kívánnak felső értékhatárt megadni. 

 

5. Megbízás jellege 

Új felhatalmazási megbízás megadásakor az "Eredeti megbízáshoz "X" jelet kell írni. 

 

6. Nyilatkozat 

A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és 

a kitöltött bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő hivatalos aláírása 


