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(TÁJÉK2) 

Magyar Ákos kuratóriumi elnök 
email: magyar.akos@de-ma.hu  
 

Anger Lászlóné kuratóriumi tag 
email: angabi60@gmail.com  
 

Béres Tiborné kuratóriumi tag 
email: berestiborne@dorog.hu 
 

Lágler Katalin kuratóriumi tag 
email: katalin.lagler@sarpi.hu  
 

dr. Lászka János kuratóriumi tag 
email: advocat@laszka.hu  
 

Karcz Jenő kuratóriumi tag 
email: karczj@digikabel.hu  
 

dr. Tittmann János kuratóriumi tag 
email: tittmann@dorog.hu  
 

Hohl Zoltán felügyelő bizottsági elnök 
email: zoliletter@yahoo.com  
 

dr. Lieb Attila felügyelő bizottsági tag 
email: drlieb@invitel.hu  

Róthné Csipke Zsuzsanna 
email: Zsuzsanna.Rothne.Csipke@sarpi.hu  

 
Tisztelt Kuratóriumi Tagok! Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tagok! 
 
A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány (nyilvt. sz.: 11-01-0000715; székhelye: 2510 
Dorog, Bécsi út 131.) kuratóriumi elnökeként tájékoztatom a Tisztelt Tagokat, hogy az 1-2/2010. 
sz. kuratóriumi határozatok, külön-külön egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a kuratórium által 2021. május 28-án elfogadásra kerültek az alábbiak szerint: 
 

1/2021. sz. kuratóriumi határozat 
 
A kuratórium – a felügyelő bizottság jelentése és a független könyvvizsgálói jelentés 
alapján, az előterjesztésnek megfelelően – az Alapítvány 2020. évi beszámolóját 46.563 
eFt mérlegfőösszeggel és 45.976 eFt saját tőkével elfogadja. 
 
2/2021. sz. kuratóriumi határozat 
 
A kuratórium – a felügyelő bizottság jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően – az 
Alapítvány 2020. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletét elfogadja. A kuratórium 
felkéri Magyar Ákos kuratóriumi elnököt, hogy gondoskodjon az Alapítvány éves 
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének az alapító okirat szerinti közzétételéről. 

 
Dorog, 2021. május 31. 
 

Tisztelettel: 
 

Magyar Ákos 
kuratóriumi elnök 

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány 
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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 MAGYAR
ÁKOS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.06.09. 17.21.27


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MAGYAR ÁKOS
Születési hely: ESZTERGOM
Születési dátum: 1973.06.27.
Anyja neve: DERSZIB ÉVA BERTA


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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