
FTiGGETLEN KoNyvvrzscAlor JELENTIs

A D6l-Pest Megyei Vizikiizmii Szolgiitatb Zrt
(sz6khely: 2360 Gyii, Korosiirt 190., stat,sz6mjel:23961531-3600-114-13, cj: 13-10-041281)

r6szv6nveseinek

Korliltozott v6lem6ny

Elvdgeztern a D6l-Pest Megyei Vfzikozmii Szolg6ltat6 Zrt, cegegyzekszftm 13-10-041281 ("a
T6rsas6g") 2019. evi 6ves besz6mol6j6nak kdnyvvizsg6lat6t, amely 6ves besz6mol6 a 2019.
december 3l-i fordul6napra kdszitett m6rlegbol - rnelyben az eszkozok ds forr6sok egyezo
v6gosszege 15.509.442 eFt, az ad6zolt eredmdny 3.052 eFt nyeres6g-, 6s az ugyanezen idoponttal
vegzodo iizleti 6vre vonatkoz6 eredrn6nykimutat6sb6l, valamint a sz6mviteli politika jelent6s
elemeinek osszefoglal6s6t is tartahn azo kiegeszfto rnell6kletbol 6ll.

Velem6nyem szerint a korl6tozott v61em6ny alapja szakaszban leirt k6rdds lehets6ges hat6sait kiv6ve
a rnell6kelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a T6rsas6g2019. december 31-dn fenn6l16
vagyoni 6s pdnzi.igyi helyzeterol, valamint az ezen idoponttal vegzodo iizleti 6vre vonatkoz6
jovedelmi helyzetdrol a Magyarorsz6gon hat6lyos, a sziirnvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. torv6nnyel
osszhangban (a tov6bbiakban:,,sz6mviteli torv6ny").

A korLitozott v6lem6ny alapja

A Magyar Energetikai 6s Krjzmii-szabdlyozitsi Hivatal VKEFFO_201912644-36 (2019) iigyiratsz6rn[r
hatarozata rendelkezo r6sz6nek a hasznSlati dijjal kapcsolatos pontj6ban a Hivatal kotelezte a DPMV
Zrt. es az drintett ell6t6s6rt felelos or-rkorm6nyzatokat egy elki.ilonftett nyilv6ntart6s kialakitasara,
amelyben - 6venk6nti bont6sban - egy6rtelmiien nyomon kovetheto az izeneltet6sre 6tadott
vizikozmtiveken elsz6molt drt6kcsokkendsi leir6s 6s a t6nylegesen elsz6molt haszn6lati dij osszege,
valamint azok ki.ilonbozete, amelyet a felek aktivak6nt, illetve passzivakdnt a saj6t konyveikbe
vegyenek nyilv6ntart6sba; valamint a felek 6ltal j6v6hagyott elktilonitett nyilv5ntart6st, valamint a

kiilonbozet saj6t konyvekben val6 bevezet6s t6ny6t igazol6 dokumentumot2020.6prilis 30. napjSig
kiildj6k meg a Hivatal fel6. A Hivatal a VKEFFO/1491-212020 iigyiratsz6mir v6gz6sdben a hat6ridot -
a kialakult j6rv6nyiigyi vesz6lyhelyzettel jdr6 onkorm6nyzati tobbletfeladatokra tekintettel
meglrosszabb[totta. igy a hat6rido utols6 napja2020.jfinius 30.

A nyilv6ntartSs kialakit6sa 6s tartalma kapcs6n az egyeztet6sek rnegkezd6dtek, de a besz6mol6
k6szit6s6ig nem z6rultak le a MEKH 6s a DPMV Ztl, valamint a DPMV Zrt. es a tulajdonos
onkormdnyzatok kozott.

Konyvvizsg6latomat a Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal osszhangban es a

konyvvizsg6latra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hatdlyos - torv6nyek 6s egydb jogszabrilyok alapj6n
hajtottam v6gre. Ezen standardok drtehn6ben fennSll6 felel6ss6gem bovebb lefr6s6t jelentdsem ,,A
konyvvizsg6l6 6ves besz6mol6 konyvvizsg6lat6drt val6 feleloss6ge" szakaszatartalmazza.

Fiiggetlen vagyok a t6rsasiigt6l a vonatkozo, Magyarorsz6gon hatrilyos jogszab6lyokban 6s a Magyar
Konyvvizsg6l6i Karnara ,,A konyvvizsg6l6i hivat6s magatartAsi (etikai) szabrilyair6l 6s a fegyelmi
elj6r6sr6l sz6l6 szabrilyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrd6sek tekintet6ben a
Nemzetkozi Etikai Standardok Testtilete 6ltal kiadott ,,Konyvvizsg5l6k Etikai K6dexe"-ben (a,
IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az ugyanezen normSkban szereplo tov6bbi etikai
eloir6soknak is.

Meggyoz6d6sem, hogy az 5,ltalam megszerzett konyvvizsg6lati bizonyit6k elegendo 6s megfelelo
alapot nytjt korl6tozoff v6lem6nyemhez.
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Firyelemfelhivris

Felhivom a figyelmet arra, hogy a DPMV Zrt. es a rdszv6nyes onkorm6nyzatok kdzdtti elsz6mol6sok
kovetkefidben a tartozds- 6s kovetel6s6llom6ny srilya 6s hatSsa a besz6mol6ban jelentos, 6s ezek
kozdttjelent6s osszegti, 6vek 6ta 6thirz6d6 t6telek is vannak.
A felek kozott fennill6 kdlcsdnos tartoz6sok 6s koveteldsek elsz6mol6s6t a tiszt6bb, 6tl6that6bb
vagyoni helyzet megteremt6se 6rdek6ben miel6bb sziiks6ges megtenni.
V6lem6nyem nincs min6sitve e k6rd6s vonatkoz6s6ban.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a2019. december 31-i fordul6napon a r6szv6nyes onkorm6nyzatok
fel6 kimutatott nett6 kotelezetts6g a saj6t toke osszeg6t megkozeliti. Osszege a k6toldalt polg5rjogi
meg6llapod6sok kcivetkeztdben csokkeno, azonban a kieg6szito mell6kletben a mdrlegen kiviili tdtelek
kdzdtt feltiintet6sre keriilt a halasztott eszkdz haszniiati dij <isszege.
A rdszv6nyes onkormiinyzatok 6s a DPMY zrt. kdzdtt ldtrejott hat6lyos bdrleti-i.izemeltetdsi
szerzoddsek, valamint a vagyonkezellsi szerzod6s a szolgSltat6si dijak 6ltal nem fedezett fizetdsi
kotelezetts6geket r6nak a DPMV Zrt-re, amelyeknek a Zrt. villtozatlar, feltdtelek mellett nem lesz
k6pes eleget tenni.
V6lem6nyem nincs minositve e k6rd6s vonatkoz6s6ban.

Egy6b k6rd6sek

A mell6kelt 6ves besz6mol6 a soron kdvetkezo kdzgyril6sre, a tulajdonosi hat5rozat meghozatala
c61j6b6l kdsziilt 6s igy nem tartalmazza az ezen a k6zgyril6sen meghozand6 hatfurozatok esetleges
hat6s6t. Ennek megfelel6en a jelen ftiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelent6s 6s a mell6kelt 6ves besz6mol6 a
jogszabSlyok szerinti kozzetdtelre 6s let6tbe helyez6sre nem alkalmas.

Egy6b inform6ci6k: Az iizleti jelent6s

Az egyeb inform6ci6k a D6l-Pest Megyei Vizikdzmti Szolg6ltat6 Zrt 2019.6vi iizleti jelent6s6bol
6llnak. A vezet6s felelos az tjrzleti jelentdsnek a sz6mviteli t6rv6ny, illetve egy6b m6s jogszab5ly
vonatkoz6 eloir6saival osszhangban t<irtdn6 elk6szit6s66rt. A ftiggetlen k<inywizsg6l6i jelent6sem

,,KorlStozott v6lemdny" szakasziban az 6ves beszSmol6ra adott v6lemdnyem nem vonatkozik az
iizleti jelentdsre.

Az 6ves besz6mol6 6ltalam vdgzett kdnyvvizsg6lat|val kapcsolatban az 6n felelossdgem az lf.zleti
jelentds 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegeldse, hogy az ;j,zleti jelentds l6nyegesen ellentmond-e
az 6ves besz6mol6nak vagy a kdnyvvizsgSlat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egydbkdnt tgy
tiinik-e, hogy az l6nyeges hib5s 6llitSst tartalmaz. Ha az elvdgzett munk6m alapj5n ana a
kdvetkeztet6sre jutok, hogy az egydb inform6ci6k l6nyeges hibSs 6llit6sttaftalmaznak, kdteless6gem
errol 6s a hibris SllitSs jellegdrol jelent6st tenni.

A sz6mviteli tOrv6ny alapjhn az 6n felel6ss6gem tov5bb5 annak megit6l6se, hogy az tizletijelent6s a
szrimviteli tdrv6ny, illetve egy6b m6s jogszab6ly vonatkoz6 eloir6saival dsszhangban van-e, 6s err6l,
valamint azizleti jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 osszhangj6r6l vdlem6ny nyilviinit6sa.

V6lem6nyem szerint a D6l-Pest Megyei Vizikozmii SzolgSltat6 Zrt. 2019.6vi i.izleti jelentdse minden
l6nyeges vonatkoz6sban dsszhangban van a D6l-Pest Megyei Yizikdzmi Szolg6ltat6 Zrt.2019. evi
6ves besz6mol6j6val6s a sz6mviteli torv6ny vonatkoz6 el6irSsaival.

Az id,zleti jelent6s mell6klet6ben szerepl6 telepiildsi eredm6nykimutat6sok kdltsdgfelosztdsi adatai
sz6mviteli nyilv6ntartSssal nem al6t6masztott, nem kdnyvelt adatokat tartalmaznak, a kalkul6ci6s
sdma helyess6gdr6l meggyozodni nem volt lehetsdges.
Az ijzleti jelent6sben mis jellegti l6nyeges ellentmond6s vagy l6nyeges hib6s 6llit6s sem jutott a
tudom6somra, igy e tekintetben nincs jelentenival6m.
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Jelent6s egy6b jogi 6s szabiiyozfii kiivetelm6nyekrdl

Bevezet6s

A vizikdzmii-szolg6ltat6sr6l sz6l6 2011. 6vi CCIX. tdrv6ny 49. g (a) bekezd6s6ben foglalt
k6vetelmdnynek eleget t6ve, a tdrvdny 6ltal el6irt jelent6st6teli kdtelezettsdgemnek az alilbbiak szerint
teszek eleget.

Elvdgeztem a D6l-Pest Megyei Vizikdzm[i Szolgriltat6 Zrt. (,,a Tarsas6g") mint vizik<izmi szolgiitato
vSllalkoz6s 2019. december 3l-i fordul6napra vonatkoz6 6ves besz6mol6j6nak a kieg6szit6
melldklet6ben kdzzeteff, M egyes sz6mvitelileg elkiildnitett tev6kenys6gekre vonatkoz6 dndll6
mdrlegek 6s on6ll6 eredmdnykimutat6sok (a,,tev6kenys6gi kimutatSsok") 6tyiJegi:as6l

Az egyes tev6kenys6gek sz6mviteli sz6tv6laszt6si szab6lyainak kidolgoz6sa 6s alkalmazisa a
tdrvdnnyel dsszhangban, valamint az egyes tev6kenys6gek kdzcjtti hanzakci6k ilrazisbnak az ide
vonatkoz6 jogszab6lyok 6s bels6 szabillyzatok szerinti elv6gzdse, valamint a tev6kenysdgi
kimutat5soknak a vizikozmti-szolgilltathsr6l sz6l6 2011. 6vi CCIX. tdrv6ny 49. paragrafus5ban,
valamint a74. paragrafus (1) bekezdds6nek 13. pontj6ra tekintettel val6 felhatalmazhsa alapj6n kiadott
5812013. (IL 27 .) Korm. rendeletben foglaltak szerinti elk6szit6se a T6rsas6g vezet6s6nek feleloss6ge.
A vezet6s felelos azert, hogy a sz6mviteli szetvhlaszt6s sor6n a beszSmol6ban bemutatott adatok a
sz6mviteli t<irv6nnyel 6s a MagyarorszSgon elfogadott 6ltal6nos szSmviteli elvekkel, valamint a
v izikrizm ri- s zol gilltatilsr6l sz6 I 6 j o gszab6lyokkal 6 sszhan gban 5l lj anak.
A vezetds felelos a vizikozmi-szolgilltatilsi ilgazati tevdkenys6geire olyan elki.ildni.ilt nyilv6ntart6st
vezetni, amely biztosida az egyes tev6kenys6gek 6tl6that6sigbt, a diszkrimin6ci6mentess6get, tov6bbS
kizhrja a keresztfinanszirozilst 6s a versenytorzitbst.
A sz6mviteli szetvdlasilfls az enged6lyes vizikozmri-szolgiitatdsi ilgazati tev6kenys6geket
ivoviz-6gazat, szennyviz-6gazat valamint a mSsodlagos tev6kenys6geket (osszevontan) 6rintette.

Az 6n felel6ss6gem a tev6kenys6gi kimutat6sokra vonatkoz6 kdvetkeztet6s megfogalmazdsa az
elv egzett 6tv i l6git6s alapj 6n.

Az 6tvil6gitis hat6kd re

Atvil6git6somat a 2410. tdmaszim,h, ,,Az lvkdzi p6nziigyi inform6ci6knak a gazddlkod6 fiiggetlen
kdnyvvizsg6l6ja 6ltal v6grehajtott iltvilAgitilsa" cimri magyar Nemzeti Atvil6git6si Megbiz6sokra
Vonatkoz6 Standard alapj6n hajtouam v6gre. Pdnziigyi kimutat6soknak az e standarddal osszhangban
vlgzett 6*il6gitbsa korl6tozott bizonyoss6got nyirjt6 k<jvetkeztetdshez nyrijt alapot. A tev6kenys6gi
kimutat6sok 6tvil6gitAsa elsosorban a pdnz;J,gyi 6s sz6mviteli tigyek6rt felel6s vezeto szem6lyektol 6s
m6s munkat6rsakt6l val6 inform6ci6kdr6sb6l, valamint elemz6 ds egy6b 6tvil6gitisi eljar6sok
alkalmazilsilb6l 6ll. Az 6tvil6git6s sor6n v6grehajtott elj6rrlsok a hat6kortikben l6nyegesen sziikebbek,
mint a Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal dsszhangban v6gzett kdnyvvizsg6lati
elj6r6sok, 6s ennek kdvetkezt6ben nem teszik lehet6v6 sz6momra, hogy kdnyvvizsg6lattal
egyen6rt6kti bizonyoss6got szerezzek a tev6kenysdgi kimutat6sokkal kapcsolatos valamennyi olyan
jelentos tigyr6l, amelyet egy kdnyvvizsgillat sor6n azonositandk. Ennek megfelelSen a tevdkenys6gi
kimutat6sokr6l nem kdnywizsg6l6i vdlemdnyt bocs6tok ki.

Kiivetkeztet6s

Atvil6git6som alapj6n nem jutott a tudom6somra olyan t6ny, amely affa a meggyoz6d6sre vezetett
volna engem, hogy a mell6kelt tev6kenys6gi kimutat6sok nem a vizikozmi-szolgilltatisr6l sz6l6 201 l.
6vi CCIX. t6rv6ny 49. paragrafus6ban, valamint a 74. paragrafus (1) bekezd6sdnek 13. pond6ra
tekintettel val6 felhatalmazdsa alapj5n kiadott 5812013. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltakkal
dsszhangban kidolgozott, megfelelo sz6mviteli szefiillasztflsi szab6lyok alkalmaz6s6val k6sztiltek
volna, valamint, hogy az alkalmazott sz6mviteli szetvillasrtilsi szab6lyok 6s az egyes tev6kenys6gek
k<)zdtti tranzakci6k firazilsa ne biztositanb az egyes ld;zletilgak szerinti tevdkenys6gek kcjzdtti
keresztfi nansziroz6s-mentessdget.
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A vezet€s es az irinyit{ssal megtrizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves besz{moki6rt

A vezet6s felel6s az 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban tort6no 6s a val6s
bemutat6s kovetelm6ny6nek megfelelo elk6szitds66rt, valamint az olyan belso kontroll6rt, amelyet a
vezetds sztiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges
hib6s 6llit6st6l mentes dves besz6mo16 elk6sz(t6se.

Az 6ves besz6mol6 elkdszit6se sor6n a vezetds felelos azerl, hogy felm6rje a T6rsasdgnak a
v6llalkoz6s folytatrls5ra val6 k6pessdg6t 6s az adott helyzetnek megfeleloen kozzetegye a v6llalkoz6s
folytat6silval kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a vhllalkozits folytat6s6nak elv6n
alapul6 6ves besz6mol6 ossze6llft6s66r1. A vezet6snek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6bol kell
kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6rv6nyestil6s6t elt6ro rendelkezds nern akad6lyozza, illetve a
v6llalkoz6si tev6kenysdg folytat6s6nak ellentmond6 t6nyez5, kortilmdny nem 6ll fenn.

Az irinyitdssal megbizott szem6lyek felelosek a T6rsas69 penzigyi besz6mol6si folyamat6nak
feli.igyelet6drt.

A kiinywi zsgiif 6ves beszdm o 16 kiinyrvizs grilatridrt val6 felel6s s 6ge

A konyvvizsg6lat sor6u cdlom kello bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az 6ves besz5mol6 eg6sze
nem tartalmaz akhr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo ldnyeges hib6s 6llitrlst, valamint az, hogy ennek
alapj6n a v6lem6nyemet tartalmaz6 ftggetlen konyvvizsgrll6i jelent6st bocsSssak ki. A kello
bizonyoss6g magas fokf bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati
Standardokkal dsszhangban elv6gzett konyvvizsg6lat mindig felt6rja az egyebkent letezo l6nyeges
hib6s 6llit5st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csakisb6l vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek minosi.ilnek, ha
6sszerii lehet az a vdrakozds, hogy ezek onmagukban vagy egyi.ittesen befolyrisolhatj6k a felhaszniil6k
adott dves besz6mo16 alapj6n meghozott gazdasdgi dont6seit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardok szerinti konyvvizsg6lat eg6sze sor6n szakmai
megit6l6st alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Tov6bb6:

Azonositom 6s felm6rem az eyes besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo ldnyeges hib6s
Sllit6sainak a kock6zatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezen kock6zatok kezel6s6re alkahnas
konyvvizsg6lati elj6rdsokat, valamint elegendo 6s megfelelo konyvvizsgrllati bizonyitdkot szerzek a
v6lem6nyem megalapozirs6hoz. A csalSsb6l eredo ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem tirdsdnak a
kock6zata nagyobb, mint a hib6b6l eredo6, mivel a csal6s magSban foglalhat osszej6tsz6st,
hamisit6st, sz6nd6kos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feli.iliriis6t.

Megismerem a kcinyvvizsgSlat szempond6b6l relevdns belso kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan
konyvvizsgrllati elj6r6sokat tervezzek meg, amelyek az adott koriilm6nyek kozott megfelel6ek, de
nem azert, hogy a T6rsas6g belso kontrollj6nak hat6konyshghra vonatkoz6an v6lem6nyt
nyilv6nitsak.

Erl6kelem a vezetds 6ltal alkalm azoll szbmviteli politika rnegfelelosdg6t 6s a vezet6s 6ltal k6szftett
sz6mv itel i becsl6sek 6s kapcso I 6 do kozzetetelek 6sszertis6gdt.

Kcivetkeztet6st vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezet6s reszerol a v6llalkoz6s folytat6s6nak
elv6n alapul6 6ves besz6mol6 ossze6llit6sa, valamint a megszerzett konyvvizsgilati bizonyit6k
alapjSn arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelentos k6tsdget vethetnek fel a TSrsas6g v6llalkozis folytatits6ra va16
k6pess6g6t illetoen. Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll
fenn, fuggetlen konyvvizsg6l6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az 6ves besz6mol6ban
l6v6 kapcsolodo kozzet6telekre, vagy ha akozzetetelek e tekintetben nem megfeleloek, minosftenem
kell v6lemdnyemet.
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Kdvetkeztet6seim a ftiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelent6sem d6tum6ig megszerzett ktinyvvizsg6lati
bizonyitdkon alapulnak.
Jdvobeli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatjhk azt, hogy a T6rsasSg nem tudja a
v6llalkoz6st folytatni.

- Ert6kelem az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatSs6t, fel6pft6s6t 6s tartalm6t, bele6rtve a kieg6szit6
melldkletben tettkdzzet6teleket, valamint 6rt6kelem azt is,hogy az 6ves besz6mol6ban teljesi.il-e az
alapul szolg6l6 figyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

- Az irfinyit6ssal megbizott szemelyek tudom6s6ra hozom - egy6b k6rd6sek mellett - a kdnyvvizsg6lat
tervezett hat6kor6t 6s iitemez6sdt, a kdnywizsg6lat jelent6s meg6llapit6sait, beledrtve a Tiirsas6g
6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a kiinywizsg6latom sor6n 6ltalam azonositott jelent6s
hi6nyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Gyhl,2020. tryrilis27.
. SZAMIX AUDIT
KdnywiaOdl6 6s Ad6tan6csao6

3*9iI JLot.o.-

Balogh Ilona
kamarai tag konyvvi zsgiil5, tigyvezeto

kamarai tagsrigi szdm: 002921
SZAMIX AUDIT KFT.

1213 Budapest, Nyfil u. 14.
nyilv6ntart6si sz6m: 00 1 1 84

Oldal 5 / 5





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 az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVÁCSNÉ DR. MOLNÁR ANNA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.04.28. 08.07.23


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: anika3274@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.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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