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Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó veszélyes 

hulladékok szállítására és gyűjtésére vonatkozó 

engedély iránti kérelme 

 

A kérelem a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján került összeállításra 

 

 
Készítette: Viridium Kft.  

        4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8. 

 

 

 
Nyíregyháza, 2022. augusztus 09. 

        

 

 

Tisztelettel: 

              

                                                                                     Biró János  

                                                                                   Viridium Kft.  

                                                                                      ügyvezető 
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A kérelmező adatai: 

 

Neve: Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó 

KSH azonosító száma: 51890524-4778-231-15 

Székhelyének címe: 4523 Pátroha, Kossuth u. 251. 

Telephelyének címe: 4523 Pátroha, Kossuth u. 251.  

A telephely hrsz-a: Pátroha, 0193 hrsz. 

KÜJ szám: 103 105 510 

KTJ szám: 102 401 661 

Adószáma: 51890524-2-35     

 

Jelen engedélykérelmet Biró János, a Viridium Kft. ügyvezetője készítette el Karászi 

Lászlóné egyéni vállalkozó megbízásából. A meghatalmazás korábban már benyújtásra került 

a környezetvédelmi hatósághoz.  

Biró János hulladékgazdálkodási szakértői engedélyének másolatát az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése, a 

technológia leírása 

 

Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó veszélyes hulladékok szállítását és gyűjtését kívánja 

végezni. 

A hulladékok szállítása során a Kft. a más gazdálkodó szervezetek által megtermelt 

hulladékokat tulajdonjogilag nem veszi át, hanem a keletkezés helyszínétől (a hulladék 

termelőitől) elszállítja, közvetlenül a környezetvédelmi hatóság jogerős engedélyével 

rendelkező hulladékkezelőhöz. A Kft. a hulladékokat a telephelyre nem szállítja be. 

 

A hulladékok gyűjtése során a Kft. a más gazdálkodó szervezetek által megtermelt 

hulladékokat a saját tulajdonában lévő gépjárművekkel gyűjti, összegyűjti (tulajdonjogilag 

átveszi), és minden esetben beszállítja a Pátroha, Kossuth u. 251. (0193 hrsz.) alatti 

telephelyére. A telephelyén összegyűjtött hulladékokat a Kft. a környezetvédelmi hatóság 

jogerős engedélyével rendelkező hulladékkezelőhöz szállítja el. 
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A telephelyre beszállított veszélyes hulladékokat a telephelyen a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kialakított hulladéktároló helyen tárolják. A tárolóhely a telephelyen lévő 720 m2 

alapterületű csarnokból leválasztott zárt, fedett, vízzáróan szigetelt, 96 m2 alapterületű helyiség 

lesz. A tárolóhelyen 2 db 5 m3-es zárható konténerben kerülnek gyűjtésre az azbeszt pala 

hulladékok. A tervezett tevékenység végzése során kizárható a földtani közeg és a felszín 

alatti vizek veszélyeztetése.  

 

A szállítani és gyűjteni kívánt hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendeletben 

foglaltaknak megfelelő nyilvántartást vezetnek.  

 

 

A szállításba és gyűjtésbe bevonni kívánt hulladékok megnevezése, HAK kódszáma, éves 

mennyisége: 

 

HAK 

kódszáma Megnevezése 
Mennyisége 

(t/év) 

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag 17.500 

 

 

 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett terület megnevezése: 

 

A veszélyes hulladékok szállítását és gyűjtését Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye közigazgatási területén kívánja végezni. 

Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó a veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését a 

Pátroha, 0193 hrsz.-ú területen kívánja végezni. 

 

 

A hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, 

vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolás, ill. a környezetvédelmi biztosítás 

megkötésére vonatkozó igazolás: 

 

Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó a hulladékgazdálkodási tevékenység következtében 

esetlegesen bekövetkező havária fedezetére csatolja az MKB Nyrt. által kiadott igazolás 

másolatát, mely szerint 600.000 Ft. került elkülönítésre az esetlegesen bekövetkező környezeti 

károk felszámolása céljából. Az erre vonatkozó, a pénzintézet által kiadott fedezetigazolást a 

kérelem 2. számú melléklete tartalmazza. 
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Az azbeszt pala hulladék kezelési díja (szállítással együtt) jelenleg 60 Ft/kg. A tárolóhelyen 2 

db 5 m3-es konténerben kerülnek gyűjtésre az azbeszt pala hulladékok. 1 m3 pala súlya kb. 

1.000 kg. A telephely felhagyását követően max. 10 m3, azaz 10.000 kg pala kezelésről kell 

gondoskodni, melynek költsége 600.000 Ft., így a lekötött összeg a kezeléshez szükséges 

esetleges jövőbeli költségeket fedezni tudja. 

 

A környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentum másolatát a 3. számú 

melléklet tartalmazza.  

 

 

 

A hulladékszállításhoz szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az 

alkalmazni kívánt eszközök, berendezések és járművek műszaki és környezetvédelmi 

jellemzőit, állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok bemutatása: 

 

 

Személyi feltételek (A cég vezetésének, munkatársainak végzettsége): 

 

- 1 fő telepvezető,  

- 1 fő környezetvédelmi megbízott, 

- gépjárművezetők 

 

 

Tárgyi, műszaki feltételek: 

 

A veszélyes hulladékok szállításához Karászi Lászlóné az alábbi, saját tulajdonú járműveket 

kívánja használni: 

- JXY-362 rendszámú Toyota Dyna 150 L típusú gépjármű. Alvázszám: 

TW1AS3AY309010480. Motorszám: 2KD1280195.  

- KMM-181 rendszámú Toyota Dyna 100/150 típusú gépjármű. Alvázszám: 

TW1AT34Y909000193. Motorszám: 1KD1521248.  

- LOB-433 rendszámú Toyota Dyna 150 típusú gépjármű. Alvázszám: 

TW1AT34Y309002683. Motorszám: 1KD1858659.  

- LMB-360 rendszámú Toyota Dyna 150 típusú gépjármű. Alvázszám: 

TW1AT34Y209002657. Motorszám: 1KD1856128.  
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A veszélyes hulladékok szállításához Karászi Lászlóné az alábbi, bérelt járműveket kívánja 

használni: 

- SOC-607 rendszámú MAN M2000L típusú gépjármű. Alvázszám: 

WMAL90ZZ37Y177560. Motorszám: L5514415821442.  

- SKY-954 rendszámú MAN TGM típusú gépjármű. Alvázszám: 

WMAN38ZZXMY422803. Motorszám: 22858725495877.  

 

4. számú mellékletként csatoljuk a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez használt 

gépjárművek forgalmi engedélyeinek, illetve a gépjárművezetők vezetői engedélyeinek 

másolatait. 

 

A Karászi Lászlótól bérelt járművekre vonatkozó bérleti szerződés az 5. sz. mellékletben 

található. 

 

A szállítójárművek üzemeltetésére rendelkezésre álló személyi állomány (megfelelő 

jogosítvánnyal rendelkező gépjárművezető) 4 fő. 

A 4 db Toyota típusú gépjármű (teherbírásuk egyenként 2.035 kg) teherbírása összesen 8,14 

tonna. 

Az 1 db MAN MAN M2000L típusú gépjármű teherbírása 5,7 tonna. 

Az 1 db MAN MAN TGM típusú gépjármű teherbírása 4,28 tonna. 

Ezen adatok alapján a rendelkezésre álló gépjárműpark egy fordulóban 14 tonna hulladék 

szállítására alkalmas. 

A járművek szállítási kapacitása napi 5 fordulóval számolva 70 t/nap, 250 munkanappal 

számolva 17.500 t/év, így a rendelkezésre álló szállítási kapacitás elegendő a tervezett 

hulladékmennyiség elszállítására. 

 

Közegészségügyi feltételek:  

 

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető 

munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok 

elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti 

gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének 

kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  
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- A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a 

vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani. 

- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség 

szerint, de legalább évente el kell végeztetni arra jogosítással rendelkező 

vállalkozóval.  

- A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. Törvényben foglaltaknak 

eleget kell tenni.  

- A kémiai biztonságról 2000. évi XXV. Törvényben foglaltak betartásáról a Kft. 

munkavédelmi megbízottja gondoskodik.  

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentum másolatát a 

6. sz. mellékletben csatoljuk. 

 

A tervezett tevékenységgel érintett telephely bemutatása: 

 

A telephelyen – Pátroha 0193 hrsz. – a gyűjtött hulladékok, ill. a hulladékgazdálkodási 

tevékenységhez használt gépjárművek tárolása történik. A telephelyre történő behajtás és a 

telephelyen belüli közlekedés szilárd térburkolattal ellátott útvonalon történik. A telephely 

körülkerített. 

A telephelyen lévő épületek: 

- 1 db 700 m2-es fedett, zárt tároló csarnok, 

- 1 db 500 m2-es fedett, zárt tároló csarnok, 

- 1 db 100 m2-es iroda épület szociális blokkal, 

- 1 db 20 m2-es mérlegház, 

- 1 db hídmérleg 

 

Karászi Lászlóné a Pátroha 0193 hrsz.-ú területen lévő telephelyet Karászi Lászlótól 

(Dombrád, Erzsébet u. 47.) bérli. A bérleti szerződés másolata a 7. sz. mellékletben található.  

 

A vízellátás, és a kommunális szennyvíz elvezetése közüzemi hálózattal történik. A 

csapadékvíz a területen elszikkad. 

 

8. sz. mellékletben csatoljuk a telepengedély másolatát. 
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A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó 

terv: 

 

A munkavégzés szabályai: 

 

A kezelésért felelős személy felel a veszélyes hulladék szabályos szállításáért és gyűjtéséért. 

Ennek érdekében köteles: 

• meggyőződni arról, hogy milyen hulladékokat szállítanak és azok milyen 

tulajdonságokkal rendelkeznek, 

• ellenőrizni a tároló göngyölegek épségét, csepegés és szóródásmentes zárását, 

• ellenőrizni, hogy a göngyölegeken az előírt feliratok jól olvashatóak, 

• a rakodás során biztosítani, hogy a göngyölegek ne sérüljenek meg, 

• ellenőrizni a készenlétbe tartandó védőeszközök állapotát, és az előírt egyéb eszközök 

meglétét, 

• ellenőrizni a kezelés végzéséhez szükséges gépek, eszközök műszaki állapotát. 

• a folyadékot tartalmazó zárt edényt az üzemi gyűjtőhelyen a kiöntőnyílással felfelé 

fordítva kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne mozduljon el, illetőleg ne sérüljön meg. 

Az éghető folyadékot tároló edényzeten jól olvashatóan fel kell tüntetni 

„TŰZVESZÉLYES” feliratot, vagy táblát kell elhelyezni. 

 

A környezetet esetlegesen veszélyeztető helyzet esetén intézkedésre jogosult vezetők adatai: 

 

Név: Karászi Lászlóné 

Lakáscím: 4523 Pátroha, Kossuth u. 251. 

Telefon: 06-45/460-001 

 

Feladatai: a szennyezés lokalizálása, a lokalizált anyag semlegesítése, felitatása, a szennyezett 

területek megtisztítása és a kiszóródott felitató anyagok összegyűjtése. A felitatáshoz használt 

anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni.  

 

Ha a veszélyes hulladék szállítása és gyűjtése során rendkívüli esemény történik, az ott 

dolgozó személyek a tőlük elvárható módon intézkedni kötelesek az emberi életet és 

egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények 

megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésére. 
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A rendkívüli események bekövetkezése esetén a munkáltatónak a kárelhárításban bevonandó 

személyeket kell megjelölnie, akik feladata a szakszerű kárelhárítási munkálatok elvégzése, a 

szennyezőforrás azonnali kiiktatása, a szennyezőanyagok továbbterjedésének 

megakadályozása, valamint a kárelhárításban való részvétel. 

 
 

Készenlétben tartandó egyéb anyagok, eszközök havária esetére: 

 

• 1 db 10 l-es kiöntő csőrrel ellátott műanyag vödör 

• 1 l eredeti zárt csomagolású desztillált víz szemöblítésre műanyag palackban 

• 10 db 50 kg terhelhetőségű, szivárgásmentes fóliazsák 

• 5 l ivóvíz minőségű víztisztálkodáshoz 

• 1 db cirokseprű 

• 1 db 6 kg-os porral oltó 

• 1 db kupáslapát 

 

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó 

rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani. 

 

Rendkívüli esemény észlelése esetén az alábbi hatóságokat, szervezeteket, kell soron kívül 

értesíteni: 

 

• Pátroha Község  

Polgármesteri Hivatala                                  Pátroha, Kossuth u. 82. 

• Megyei Tűzoltó Parancsnokság   Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

• Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  Nyíregyháza, Árok út 41. 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály   Nyíregyháza, 

Kölcsey út 12-14. (0642598930) 
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Tűzvédelmi előírások: 

 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

számú törvény, valamint a 115/1996. (VII.24.) számú kormányrendelet a vállalkozó 

telephelyének „Tűzvédelmi Szabályzatának” figyelembe vételével az élet és 

vagyonvédelemmel kapcsolatos teendők ellátását ezen „TŰZRIADÓ TERVBEN” határozza 

meg. Minden tüzet jelenteni kell, még azt is, amit már eloltottak, vagy magától kialudt.  

 

Tüzet jelző személy legfontosabb feladatai: 

• Meghatározni a tűzeset pontos helyszínét (telephely megnevezése, épület, stb.) 

• Tűzeset mértékét, minőségét (mi ég) 

• Személyi sérülés történt-e? 

• Emberélet forog-e veszélyben? 

• Veszélyeztetés mértéke (hulladékra, helyiségekre) 

• Bejelentő nevét, címét, a használt telefonkészülék azonosító számát. 

 

 

A dolgozók feladata tűz esetén: 

 

• A tüzet észlelő dolgozónak (munkavállalónak) kötelessége riasztani telefonon vagy 

közvetve a Tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon, illetve a dolgozók irányába az 

előbbiekben tárgyaltak szerint lehetőség szerint nyugodt módon. A Tűzoltóság 

riasztásával egy időben az értesítendők névsorában szereplő személyeket is. 

• Tűz esetén a riasztást követően a dolgozók a káreset helyszínén gyülekeznek és 

vezetőjük, a tűzvédelmi megbízott utasításai alapján a rendelkezésre álló eszközökkel 

megkezdik a tűz oltását, illetve végzik a veszélyeztetett környezetben lévő emberek, a 

gyúlékony anyagok eltávolítását mindaddig, míg az életük kockáztatásával nem jár. 

• A tűzoltási, illetve mentési feladatokat munkaidőben az intézkedésre jogosult 

személyek vezetésével kell végrehajtani. Szakszerű beavatkozással meg kell kísérelni 

a tűz oltását, ha ez nem lehetséges, akkor a továbbterjedésnek a megakadályozását. 

• A telephely valamennyi területén, a megfelelő számú, az ott keletkezhető tűz oltására 

alkalmas tűzoltó készülékek fognak rendelkezésre állni. 
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Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések: 

 

• az épületek elektromos érintésvédelmét a szabványban rögzített időpontok 

figyelembevételével ellenőriztetni kell, 

• az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli eseményeket elemeztetni kell. 

 

 

Személyi sérüléssel járó balesetek: 

 

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét és a sérültet azonnal 

elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentő helyszínre hívásával orvosi ellátásáról 

gondoskodni kell. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani: 

- mi történt, pontosan hol történt a baleset, hány sérült van, milyen jellegű a sérülés, a 

bejelentő személyi adatait. 

 

A veszélyes hulladékok szállítása és gyűjtése során az alábbi veszélyhelyzetek merülhetnek 

fel: 

- dőlésveszély, 

- járművek telephelyen belüli közlekedése, 

- felemelt tárgyak, edényzetek leesése, 

- kézi anyagmozgatás közbeni baleset, 

- alakilag sérült tárgyak bontása. 

 

A dőlésveszélyt a szabályos rakodással és rakatképzéssel lehet kiküszöbölni Az alakilag sérült 

elektromos és elektronikai hulladékokat külön sorba kell elhelyezni. Gondoskodni kell a 

hangjelzéses tolatóradarok alkalmazásáról, a biztonságos emelő eszközökről. Folyamatosan 

figyelni kell a súlynormák betartását, a munkavédelmi eszközök alkalmazását (védőkesztyű, 

vasbetétes cipő). 

 

Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések: 

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során rendkívüli esemény történik, a 

gépjárművezető a tőle elvárható módon haladéktalanul intézkedni köteles az emberi életet és 

az egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények 

megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésének érdekében.  
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A hulladékok szállítása, gyűjtése során az alábbi események számítanak rendkívüli 

események: 

 

Karambol 

 

Abban az esetben is rendkívüli eseménynek számít, ha a sérülés csak más járműben, vagy 

járművekben történik. Rendkívüli esemény továbbá az is, ha a szállító közvetlenül nem 

okozott sérülést, de közrehatott a karambol bekövetkeztében. 

Teendők:  

Ha a jármű üzemképes maradt, akkor a rendőrség értesítése, majd a helyszínelés után 

biztonságos helyre kell vinni a járművet és ott felmérni a kárt. Ha a sérülések a helyszínen 

javíthatóak, akkor a javítás után folytatni lehet az utat. 

Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, mentést kell kérni, jelezve, hogy a járművön nem 

veszélyes hulladék található. Ha a hulladékszállítót bárminemű balesett éri, minden esetben 

értesíteni kell a területileg illetékes rendőrhatóságot, illetve a környezetvédelmi hatóságot. 

 

 

Személyi sérüléssel járó balesetek 

 

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét, és a sérültet azonnal 

elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentőorvos helyszínre hívással orvosi ellátásukról kell 

gondoskodni. 

A rendőrség értesítésekor jelenteni kell a személyi sérülést. A mentők értesítésekor röviden, 

szabatosan el kell mondani: 

- Mi történt 

- Pontosan hol történt a baleset 

- Hány sérült van, milyen jellegű a sérülés 

- A bejelentő személyi adatai 

 

 

Járműtűz 

 

Teendők: Ha a jármű halad, azonnal meg kell állítani, majd rögzítés és ártalmatlanítás után 

azonnal meg kell kezdeni az oltást. Közben értesíteni kell a területileg illetékes tűzoltóságot 

és a környezetvédelmi hatóságot. Ezt az oltott tűz esetén is meg kell tenni.  

Gondoskodni kell a tűz továbbterjedésének megakadályozásáról, le kell kapcsolni a pótkocsit, 

el kell távolítani a nem égő járművet az égőtől. 
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Rosszullét 

 

Teendők: Ha a dolgozó rosszul van, haladéktalanul orvost, mentőt kell hívni. A járművezető 

rosszulléte esetén a járművet azonnal meg kell állítani. 

 

 

Közegészségügyi követelmények: 

 

A hulladék szállítására szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, 

fertőtlenítését meg kell oldani.  

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző személyek egészségét, biztonságát nem 

veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok 

elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal 

történő cseréjüket is – a hulladékgazdálkodási szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia 

az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó 

rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani. 

 

Szállítási tevékenység engedélyezése esetén környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását 

igazoló dokumentumok: 

 

A környezetvédelmi megbízotti teendőket Biró János, a Viridium Kft. ügyvezetője fogja 

ellátni. Biró János környezetvédelmi megbízottként való foglalkoztatását igazoló 

dokumentum másolata a 9. sz. mellékletben található. 

 

Szállítási tevékenység engedélyezése esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély 

száma és tárgya: 

 

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. 

(XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint a rendelet hatálya nem terjed ki a 

hulladékról szóló törvény alapján hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzett 

szállításra, tehát a Kft.-nek jelen eljárás során nem kell engedélyt kérnie a közlekedési 

hatóságtól. 
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A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozat: 

 

A kérelmező Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó korábban végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységével kapcsolatos nyilatkozatot a 10. sz. mellékletben csatoljuk. 

 

 

Nyilatkozat, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: 

 

Az igazolás a kérelem 11. sz. mellékletét képezi. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. augusztus 09. 

 

              Biró János 

                         ügyvezető 

            Viridium Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum BIRÓ
JÁNOS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.08.10. 13.23.47


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BIRÓ JÁNOS
Születési hely: NYÍREGYHÁZA
Születési dátum: 1976.05.16.
Anyja neve: HADHÁZY GYÖNGYVÉR


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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