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TÁJÉKOZTATÓ 
   

 

I. A szervezet alapadatai: 

Elnevezés:  Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 
 

Alapító: Az alapítványt Rácz Lajos, Szeged 1. sz. megyei posta nyugállományú vezetője alapította 2005-

ben. 2011-ben bekövetkezett halála után az alapítói jogokat a Pk. 60.092/2005/5. számú végzés alapján a 

Csongrád Megyei Törvényszék gyakorolta, majd a Szegedi Törvényszék 8.Pk. 60.092/2005.9 számú 

határozata a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumának hatáskörébe utalta az alapító jogokat. 
 

Székhelye: 6600 Szentes  

Brusznyai sétány 8. I. 3. 

Képviselő: Tóth László kuratórium elnöke 

Levelezési cím: 6728 Szeged 

  Kiskert utca 16. 

Adószám:  18475070 1 06 

OTP folyószámla száma:  11735005 – 20521116 

Közhasznúsági fokozat:       közhasznú 

Nyilvántartási adatok: Csongrád megyei Bíróság 

    pk. 60.092/2005/1. szám 2005. június 23. 

1260-as folyószám alatt. 
 

Az alapítvány célja:  

1. Tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása érdekében a postatörténet tárgyi 

eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, valamint e tevékenység 

támogatása, illetve a postatörténet tárgyi eszközeinek megőrzése, felújítása, ápolása. 
 

2. A postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek, hagyományainak kiállításokon történő bemutatása, 

a tehetséges pályakezdő fiatalok posta iránti érdeklődésének támogatása. 
 

Az alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

Közhasznú jogállás  
Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységével közfeladatot lát el 2005. óta. Besorolása a megalakulástól 

kiemelten közhasznú szervezet volt.  A 2011. évi CLXXV. törvény alapján előírt kötelezettség 

megszerzéséig közhasznú szervezetként működött az alapítvány. A kötelezettségek teljesülésének 

köszönhetően a Szegedi Törvényszék 2014. június 13-án kelt határozata alapján a közhasznú 

besorolás megerősítésre került a 8.Pk. 60.092/2005.9 sz. határozattal. 

  

Az alapítvány tisztségviselői: 

Kuratórium: Tóth László elnök, dr. Lovászi József titkár, Nagy Istvánné, Szél Sándor, Verók István 

kurátorok 

Felügyelő Bizottság: Széllné Tóth Ibolya elnök, Borsos Ibolya, Juhászné Pálnok Lenke tagok 
 

II. A könyvvezetés módja, a beszámoló 

Az alapítvány könyvvezetését 2018-ban a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves 

beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) 

Korm. rendelet alapján vezeti. A kettős könyvvitel szabályai szerint készítette el 2018 évi beszámolóját. 

Gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásának szabályait meghatározó 350/2011.  (XII.30.)  Korm. 

rendelet figyelembevételével végzi. Az üzleti év azonos a naptári évvel, a mérleg fordulónapja                                                                                                                                                                                                                                                        

december 31. Mérlegkészítés határideje: május 31. 
 
 

III.  A mérleg és az eredmény-kimutatás formája 

Az alapítvány éves beszámolóját a hivatkozott (224/2000.) rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg, 

továbbá a rendelet 5. számú melléklete szerinti eredmény-kimutatás előírt tagolásának megfelelően 
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készíti el. A beszámoló tartalmazza az előírt tájékoztató adatokat is. A PK-442 formanyomtatványon az 

alapítvány elkészítette „Az egyszerűsített éves beszámoló mérleget”, valamint „Az egyszerűsített éves 

beszámoló eredmény-kimutatást.” 
 

IV. Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kiegészítő beszámolója a 2018. évi működésről      

                                                                                                                                                                                           
 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2018. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelve végezte tevékenységét. A mérleg főösszege 1.889 eFt, a saját tőke 

1.783 eFt volt.  
 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Az alapítvány 2018-ban NCA működési támogatásra pályázatot nem adott be.   

 SZJA 1% juttatások és felhasználás  

2018. január 1-jén a 2016-ban kapott 123.917,- forint, valamint a 2017-ben kapott 57.157,- forint 

összesen 181.074,- forint állt rendelkezésre az SZJA 1%-okból. Továbbá 2018 szeptemberében a 2017-es 

keresetek utáni fölajánlásokból 48.630,- forintot utalt át a NAV az alapítvány folyószámlájára. 2018-ban 

123.917,- forint kiadás keletkezett. Ebből működésre 15.059 forint (12,2%), PR tevékenységre 6.360,- 

forint (5,1%) célszerinti tevékenységre 102.498 forint (82,7%) lett elszámolva. A 2018. május 31-ig 

esedékes 17KOZ időben beadásra került. 2018-ban is nagyon takarékosan gazdálkodott az alapítvány. Az 

1%-os kötelezettségből döntően a további kiállítási anyagok bemutatásának bővítésével kapcsolatban 

merült fel költség, valamint alkalmi kiállítások megtartásakor szállítási kiadást számolt el. A minimális 

működési kiadás bank-, postaköltségre és adminisztrációs anyagra merült fel. 2019-ben több alkalmi 

kiállítás várható, amelyek költség igényesebbek, ezért tartalékoltuk a 2017. évi támogatást. 
 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

2018-ban az alapítvány vagyona –hasonlóan az előző évekhez - tovább nőtt. Sikerült ismét nyereségesen 

működni. 2018-ban 14 eFt nyereséget értünk el. Folyamatosan biztosítva van a fedezet a célszerinti 

tevékenységek minőségének javítására, és a kiállítások színvonalának emelésére. 2018-ban újabb - Kass 

János által tervezett – bélyegeket vettünk. A rövidlejáratú kötelezettségünk 181.074 Ft-ról 105.787,- Ft-ra 

csökkent. 2018-ban a ráfordításaink összege hasonló szinten alakult, mint 2017-ben. Összesen 632 eFt 

költséget számoltunk el. A ráfordításokból 555 eFt-ot célszerinti tevékenységre fordítottunk, ez 87,8 %, 

működési költségre pedig 77 eFt-ot, amely az összes ráfordítás 12,2%-a. 
 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Szervezetünk nem nyújtott juttatást, így e soron nem történt kifizetés.  
 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL 

ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Az alapítványunk 2018-ban önkormányzattól nem kapott támogatást. Állami szervtől 48.630 forint folyt 

be, amely teljes egészében az SZJA 1%-os felajánlásokból ered.  
 
 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvelő díjazás nélkül látják el 

feladataikat. A rendezvények segítői is önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül állnak rendelkezésre, 

önkéntesként végzik munkájukat. Az alapítvány honlapjának www.dapta.hu naprakészen tartását szintén 

önkéntes munkában végzi két személy.  

Személyi jellegű ráfordítás 2018-ban nem volt.  

 

7. A TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 

BEMUTATÁSA (Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása 1991. évi XX. tv. a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköréről 121.§.a) - b). A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális 

http://www.dapta.hu/
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örökség helyi védelme 2011. évi CLXXXIX. tv. A Magyarország helyi önkormányzatokról 23.§. (4) 13.  

Kulturális örökség védelme 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről).  

 
 

7.1. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása 

Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti a hagyományok ápolását, a postás tárgyi emlékek 

összegyűjtését és kiállítás formájában történő bemutatását. Az alapszabályzatban meghatározott 

stratégiai célok elérése érdekében az alapítvány eszközeit és dokumentumait bemutatjuk. Az 

ipartörténeti emlékeken kívül a Magyar Posta nemzeti intézményé válásáról és a magyar bélyeg 

fejlődéről is sok értékes anyaggal rendelkezünk. Kiállításunk részét képezi Kass János Kossuth díjas, 

kiváló- és érdemes művész bélyegtervező munkájának bemutatása. Bélyegterveket és több száz Kass 

bélyeget csodálhatnak meg a látogatók. A szentesi állandó kiállítás a Dél-Alföld (Bács-Kiskun-, 

Békés-és Csongrád megye) legjelentősebb postai kiállítóhelye. Interaktív kiállításunk időben több 

évtizeddel ezelőtti technikát biztosít az érdeklődők számára. A régi működő távközlési berendezések 

kipróbálásának lehetőségét nagyra értékelik a látogatók. Két működő LB (helyi teleprendszerű) 

telefonközponttal, egy működő CB (központi teleprendszerű) központtal, egy gépi alközponttal, négy 

működő távgépíróval, valamint egy kétbillentyűs morze berendezéssel biztosítjuk a régmúlt idők 

technikájának kipróbálását. A telefonközpontokhoz több bekötött telefon is tartozik, így a látogatók 

nagyobb számban tudnak egyszerre interaktívan részt venni a kipróbálásban.    

2018-ban az alapítvány támogatásával a következő rendezvények voltak: 

Április 13-án anyagunkból alkalmi kiállítás nyílt Baján. A Türr István Szakközépiskola nyílt napot 

rendezett, ahol az érdeklődő nyolcadikosok továbbtanulásának választási lehetőségei között szerepelt 

a posta is. A tanulók és szüleik érdeklődéssel nézték a nagy hagyományokkal rendelkező állami 

intézmény múltját és fejlődését.  

Május 11-én került sor a 150 éves hajósi posta megünneplésére. Az egykori érseki palota 

reprezentatív környezetet biztosított a kiállítás számára, valamint a hozzá kapcsolódó kulturális 

műsorra. Az ünnepség szónoka Szalczer Erzsébet Hajós város polgármestere és Rácz Tamásné a 

Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi területi igazgatója volt. 

Szeptember 8-án Köröstarcsa posta ünnepelte megnyitásának 150. évfordulóját. Alkalmi 

kiállításunkat a művelődési házban állítottuk fel. A falunap meghatározó rendezvénye volt a posta 

jubileumi ünnepsége. Lipcsei Zoltán a település polgármestere és Rácz Tamásné a Magyar Posta Zrt. 

Kelet-magyarországi területi igazgatója voltak az ünnepi szónokok. A rendezvényhez kapcsolódó 

kulturális műsort a művelődési ház szervezte meg. 

Szeptember 22-én Csabaszabadi község kiadta „A gerendási pusztából született község” című 

könyvét. Fodor Ferencné aktivistánk „Csabaszabadi fiókposta” történetét bemutató írása is megjelent 

ebben a kiadványban. A könyvbemutatón részt vettünk. 

Október 9-én a Postai Világnapi területi megemlékezésünket Köröstarcsán tartottunk. Tóth László 

kuratóriumi elnök volt a szónok. Ekkor került leleplezésre az a márvány emléktábla, amelyet a 

„Köröstarcsáért Barátok Egyesülete” készíttetett és szereltetett fel a posta falára a 150 éves jubileum 

alkalmából.  

A postai világnaphoz kapcsolódóan Szatymazon és Vaskúton iskolás csoportok keresték fel a helyi 

postát. Megfelelő háttér anyaggal és tárgyi eszközökkel segítettük az érintett posták vezetőit. 

A postatörténeti emlékek őrzése, bemutatása és kutatásra történő fölhasználása érdekében az 1990-es 

évektől tudatos gyűjtőmunkát végzünk a Dél-Alföldön. Szentesen 2003 októberében állandó kiállítást 

nyitottunk, aminek a működtetését 2005-ben alapítványunk vette át. Az alapítvány hatékony működését 

kezdettől fogva öt kuratóriumi és három fő felügyelő-bizottsági tag biztosítja, továbbá mintegy 50-60 fő 

aktív és nyugdíjas postás dolgozó működik közre az alapítványi célok megvalósítása érdekében. 

Együttműködési szerződésünk van Szentes város önkormányzatával, valamint a romániai 

Sepsiszentgyörgy városban működő Puskás Tivadar Művelődési, Műszaki-, Tudományos Alapítvány 

(Távközlési Kismúzeumával), továbbá együttműködünk a Postamúzeummal, a Bélyegmúzeummal, a 

szegedi Móra Ferenc Múzeummal és a szentesi Koszta József Múzeummal. Helytörténeti kutatásokat 

támogatunk a település postájára vonatkozó, még föllelhető adatokkal. Híreink, rendezvényeink 

fölkerülnek honlapunkra www.dapta.hu, valamint a médiát is rendszeresen tájékoztatjuk. Részei vagyunk 

Szentes város, a régi Magyar Posta és utódvállalatai (távközlés, műsorszórás) és a Dél-Alföld kulturális és 

http://www.dapta.hu/
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múzeumi életének. Kiállításunk látogatottsága évről évre emelkedik. 2018 évben 2904 fő látogatta meg 

állandó és alkalmi kiállításainkat.  Honlapunkat 3261 fő (naponta 5-20) kereste fel 4180 alkalommal. 

Összesen 8066 oldalt tanulmányoztak az érdeklődők.  

A sepsiszentgyörgyi kismúzeummal kötött szerződés gyakorlati végrehajtása során távközlési műszaki 

szakértőnk áprilisban a Szent György napi rendezvényeken vett részt. Több régi távközlési berendezést 

vitt a testvérszervezetnek és gondoskodott az ottani távgépíró üzemképessé tételéről. Akkor, valamint 

augusztus végén és szeptember elején, - amikor a sepsiszentgyörgyieket fogadtuk- ismereteket cseréltünk, 

és megbeszéltük közös tennivalóinkat.  

Az elmúlt években megjelentettük a „Múltidéző” című könyvsorozatot. Eddig három különböző évben 

három könyvet adtunk ki közel 1000 oldal terjedelemben. 2018-ban folytattuk az anyaggyűjtést a 2020-

2021-re tervezett Múltidéző 4. tanulmány kötethez. Ezek a könyvek online módon is megtalálhatóak 

honlapunkon. 

  
 

7.2. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítványnak együttműködési megállapodása van Szentes város 

önkormányzatával. Ez alapján lett a kiállítás végleges helye Szentes. Kezdetben (2003-ban) több 

magánszemély gyűjteménye volt kiállítva, majd folyamatosan kapott adományok bővítették a 

látnivalókat. A szentesi állandó kiállítás hat teremből, két folyosóból és két 20 m2-es előtérből áll.  2018-

ban Horváth Kálmán távközlési mérnök fölajánlotta alapítványunknak a Békéscsabán lévő távközlési 

magángyűjteményét. Jelentős önkéntes munkavégzéssel gondoskodtunk az anyag Szentesre jutatásáról és 

igényes kiállításáról.  

A szentesi állandó kiállítást a helyi látogatókon kívül vidékről is egyre többen keresik fel. Budapestről, 

Ásotthalomról, Bajáról, Mezőhegyesről, Sepsiszentgyörgyről stb. is voltak látogatók. Az iskolás 

csoportok rendszeresen visszatérnek hozzánk. A pedagógusok előszeretettel kapcsolják az általunk 

nyújtott látnivalókat az elméleti oktatáshoz. Pl. fizika tantárgynál a működő távközlési berendezések 

kipróbálásának lehetősége, vagy rajznál a bélyegkészítés műhelytitkait bemutató rajzok segítik a tananyag 

megértését. Az állandó kiállítás bejelentkezéssel hétköznap 8 óra és 16 óra között, csoportoknak 

szombaton 8 óra és 12 óra között is látogatható. A látogatás díjmentes. Az aktivisták a teremőrség mellett 

– ismeretükhöz mérten - tárlatvezetést is végeznek. Csoportok esetében mindenkor jól felkészült 

idegenvezető gondoskodik a kiállítás ingyenes bemutatásáról. 

Május 26-án a Távközlési és Informatikai Világnaphoz igazodóan bővítettük kiállításunkat. A Hírközlési 

Tudományos Egyesülettel és a Postások Szakmai Egyesületével tudományos előadást tartottunk. Szabó 

Tibor a Nemzeti Média és Hírközlési Hivatal irodavezetője ezen a napon avatta fel, és adta át a 

látogatóknak az új kiállítás részleget. A látnivalók ezzel is gazdagabbak lettek. 

November 27-én bekapcsolódtunk az „Arcképek Szentesről” rendezvénysorozatba, amelyet az Együtt 

Szentesért Egyesülettel és a Szentesi Városi Könyvtárral közösen tartottuk meg. Verók István 

nyugalmazott postavezető, a szentesi postatörténeti kiállítás vezetője volt a kérdezett, alapítványunk 

elnöke pedig a kérdező. A rendezvény iránt komoly érdeklődés volt. Az „ember” és a „kiállítás” nagy 

sikert hozott.  

Fontosnak tarjuk a nyitottságot és a különböző szervezetekkel való együttműködést. A szentesi 

Vasúttörténeti Alapítvánnyal közösen azon fáradozunk, hogy ne egy szakmai területnek, hanem 

mindenkinek szóljanak kiállításaink. A Csongrád Megyei Civil Információs Centrum tájékoztatóin 

rendszeresen részt veszünk, és a megfogalmazott útmutatás alapján igyekszünk hatékonyan és a 

közérdeklődésre odafigyelve munkálkodni. Megalakulásunk óta egyetlen fizetett alkalmazottunk sincs. 

Segítőink jelentős önkéntes munkavégzéssel járultak hozzá közérdekű tevékenységünkhöz.  

Nyitottságunkról a honlapunk is számot ad. A www.dapta.hu honlapot 2018-ban több mint 4000 

alkalommal tekintették meg. Rendezvényeinkről a média folyamatosan beszámol. A helyi és megyei 

médián kívül volt alkalmunk az M1 rádióban is tájékoztatást adni tevékenységünkről, amiből több 

tízezren értesültek.  
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Az alapítvány az állandó kiállítása üzemeltetésén és rendezvényeinken túl, részt vállal Szentes történelmi 

múltjának megismertetésében, és a város látnivalóinak (műemlékek, szobrok, más kiállítások) 

népszerűsítésében, bemutatásában. A múlt emlékeinek megismerésével párhuzamosan a szabadidő 

kulturált eltöltésében is fontos szerepet tölt be. A szentesi állandó kiállítást 2018-ban 854 fő tekintette 

meg. 

 
 

 7.3. Kulturális örökség védelme 
 

Az alapítvány rendszeresen kéri Bács-Kiskun-, Békés- és Csongrád megye postavezetőit, hogy az 

aktív és nyugdíjas postások, valamint az alapítványt támogató személyek a régi tárgyak, okiratok 

gyűjtésével legyenek a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány segítségére. A kulturális örökség 

védelme érdekében továbbra is folyik a múlt emlékeinek felkutatása. A közönségtalálkozóknak és a 

különböző tájékoztatásoknak köszönhetően többen döntenek úgy, hogy saját tárgyi és okirati 

emlékeiket átengedik az alapítvány részére. Látják és tapasztalják, hogy a kapott régi tárgyak, 

okiratok méltó helyen vannak az alapítványnál. Jobb mintha azok elkallódnának, vagy nem megfelelő 

helyre kerülnének. Nyilvántartásunkban 2018. december 31-én 4151 fajta tárgy és irat, összesen 6621 

leltári tárgy szerepel. Az informatika segítségével kódolt csoportosítás nemcsak a leltárt segíti, hanem 

gyors információt is biztosít a kutatók részére. 

Az aktivisták folyamatosan gondoskodnak az eszközök és tárgyak rendben tartásáról, ápolásáról. 

2018-ban is több aktív és nyugdíjas műszaki szakember dolgozott a távközlési technika 

működőképessége érdekében. A szentesi kiállítás hazánk egyik legtöbb működőképes és a látogatók 

által is használható muzeális távközlési berendezésével rendelkezik.  

Szentesen a kiállítás háttéranyagaként jelentős mennyiségű dokumentum és szakirodalom áll az 

érdeklődők rendelkezésére. A Postai Rendeletek Tára 1867-től, valamint több évfolyam Szaknévsora 

és Évkönyve, valamint egyéb korabeli kiadványok és okiratok. A helytörténettel foglalkozók részére 

készséggel áll rendelkezésre az alapítvány, illetve szakmai segítséget is biztosít a kutatóknak. A 

közreműködésnek köszönhetően több település postamúltja földolgozásra került, és önálló 

kiadványként, vagy a helyi település monográfiájában kapott helyet.  
 

2012-ben az alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztályánál 

kezdeményezte a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásunkat a 

4774 sorszám alatt előjegyezték. 2018-ban az alapító okiratban meghatározott feladataink elvégzésére 

- benne az állandó és alkalmi kiállítások karbantartásával, szervezésével, rendezésével, 

idegenvezetéssel, valamint a könyveléssel, honlap naprakészségének biztosításával - összesen 1243 

óra önkéntes munkavégzés történt.  

Az alapítvány a Postamúzeummal és a Bélyegmúzeummal rendszeres kapcsolatban áll. Egymás 

munkáját segítve fáradozik azon, hogy a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány a Magyar Posta 

múltjának méltó ápolója, gondozója és hagyományőrzője legyen.  

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2018. évi kulturális tevékenysége a hagyományok ápolásával, 

a múlt postatörténetének megismerése érdekében kifejtett tevékenységével biztosítani tudta az alapító 

okiratban meghatározottak szerinti működést. 
  

 

Szeged, 2019. április 11. 
 

 

Tóth László kuratórium elnök 
 

 

Záradék: 

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma 2019. április 25-i ülésén elfogadta a 2018. évi 

beszámolóját, benne az alábbiakat: 

o az egyszerűsített éves beszámoló mérleget 

o az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását 

o közhasznúsági mellékletét  

o jelen szöveges beszámolót 





A szolgáltató elérhetőségei


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


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:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum TÓTH LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.05.07. 10.14.42


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: tothlaci49@freemail.hu


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.



http://niszavdh.gov.hu
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