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V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék a 2017. évi XLIII. törvény (Ánytv.)  7.§ (1) bekezdése
alapján a  Vitári  Ügyvédi  Iroda (1011 Budapest,  Hunyadi János út 13.  fszt.) általános
meghatalmazását az általános meghatalmazások nyilvántartásába 1950/2018 sorszám alatt,
az alábbi nyilvántartási adatokkal rendeli bejegyezni:

1. Meghatalmazó:

- megnevezése: Telenor Magyarország Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

- székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

- törvényes képviselőjének neve: Vegard Arne Thoresen

Jorgen Christian Arentz Rostrup

Ragnhild Mathisen

- nyilvántartását vezető szerv megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék

- nyilvántartási száma: 13-10-040409

- adószáma: 11107792-2-44

- elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetősége: 11107792#cegkapu

2. Meghatalmazott:

- megnevezése:      Vitári Ügyvédi Iroda

- székhelye:       1011 Budapest, Hunyadi János út 13. fszt.

- törvényes képviselője neve:      dr. Vitári Jenő

- nyilvántartását vezető szerv megnevezése:      Budapesti Ügyvédi Kamara

- nyilvántartási száma:       448

- adószáma:      12368873-2-41

- elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetősége: 12368873#cegkapu

3. Az általános meghatalmazás terjedelme:

- ún. tűréses perek, minősítésük szerint azon perek, amelyben a Megbízó a per tárgyát
érintő  ingatlanon  fennálló,  az  ingatlan-nyilvántartásba  előfizetői  szerződésből,  illetve
egyéb fogyasztóval kötött szerződésből eredően bejegyzett végrehajtási- vagy más joga
okán  áll  perben,  azonban  a  Megbízóval  szembeni  kereset  nem  irányul  a  Megbízó
bejegyzett jogának, azzal kapcsolatos jogos érdekének, vagy szerződéses jogainak, a
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Megbízó számára hátrányos megváltoztatására, kizárólag a többi alperessel szembeni
kereseti kérelem tűrésére

- a társasággal szemben indított Pp. XL. fejezetében meghatározott végrehajtási perek

4. Az általános meghatalmazás keltének helye és ideje: Törökbálint, 2018. június 14.

5. Az általános meghatalmazás hatályát veszti: 2023. június 14.

A bíróság tájékoztatja, hogy ha a nyilvántartásba bejegyzett általános meghatalmazás hatályát
veszti,  a  nyilvántartás  vezetésére  szolgáló  informatikai  alkalmazás  az  általános
meghatalmazást automatikusan törli a nyilvántartásból, feltüntetve a törlés tényét, időpontját
és okát.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Budapest, 2018. június 25.

dr. Ferencz Dóra s.k.

        bírósági titkár
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