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Tisztelt Ügyfelünk!

Duciforradalom Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula utca
32. 3.
Ügyfélprofil Rendszeren keresztül,  napján 2022.08.10. csomagküldő, internetes élelmiszer

FELIR-értékesítés: kivéve hűtést igénylő állati eredetű élelmiszer és vendéglátó-ipari termék 
ben történő  céljából bejelentést nyújtott be a Nemzeti Élelmiszerlánc-nyilvántartásba vétel
biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). Az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38/B. § (1) bekezdése szerint: a 47/B. §
(2) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a szőlészetről és borászatról szóló törvény szerinti
adatszolgáltató, valamint az ökológiai gazdálkodási tevékenységet végző természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles adatait az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. Igazolom, hogy a
jogszabályban foglalt bejelentési kötelezettségét ezúton teljesítette.

Az Éltv. 38/B. § (2) bekezdése alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése
alapján nyilvántartásba veszi az (1) bekezdés szerinti adatokat, és egyidejűleg FELIR azonosító
számot (a továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg számára a nyilvántartásba vétel
igazolására. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020.
(XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (4) bekezdése szerint: „A NÉBIH
a FELIR-ben rögzített adatok alapján automatizáltan, a FELIR által generálva egyedi NÉBIH
tevékenység- azonosítót, illetve NÉBIH létesítmény-azonosítót állapít meg.”

Duciforradalom Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula utca
32. 3.
(a továbbiakban: ügyfél) alábbi adatait az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a
továbbiakban: FELIR) nyilvántartásba veszem:

Ügyfél adatai:

Név:
Duciforradalom Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Beküldő (meghatalmazott) neve: KOVÁCS KLAUDIA

Lakcím/székhely:
2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula utca 32. 
3.

Adószám: 32047143-2-13
Elektronikus levelezési cím: info@duciforradalom.hu



A benyújtott kérelem adatai

Tevékenység megnevezése:

csomagküldő, internetes élelmiszer 
értékesítés: kivéve hűtést igénylő állati 
eredetű élelmiszer és vendéglátó-ipari 
termék

Nébih tevékenység-azonosító: NEBIH1057838765
Tevékenység érvényességének 
kezdete:

2022.08.10.

Tevékenység állapota: Regisztrált

Felhívom a figyelmét, hogy az Éltv. 38/B. § (6) bekezdése alapján 15 napon belül köteles 
bejelenteni a NÉBIH-nek, ha

a) csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, átalakul, egyesül vagy szétválik,
b) FELIR azonosító köteles tevékenységét szünetelteti, megszünteti, vagy
c) változás következett be
ca) a FELIR-ben nyilvántartott (jelen határozat rendelkező része szerinti) adataiban, vagy
cb) az a) vagy b) pontban foglalt státuszában.

Tájékoztatom, hogy az Éltv, 38/B. § (8) bekezdése alapján a NÉBIH a honlapján közzéteszi

a) a FELIR azonosítót, az ügyfél-azonosító számot,
b) természetes személy nevét és születési dátumát, egyéni vállalkozó adószámát,
c) a jogi személy nevét és adóazonosító számát,
d) a nyilvántartásba vett személy által bejelentett tevékenységek és tevékenységi helyek 
listáját.

Budapest, 2022.08.10.

dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízása alapján

Volpert Balázs
igazgató





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 Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., 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 erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Volpert Balázs


Egyedi azonosítója: 11d2e4d7-9ae7-4058-8a21-0be351c8c359


Beosztása: igazgató


Szervezeti egység megnevezése: FDI  Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság


Szervezet megnevezése: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-08-10T18:53:32.322+02:00


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 hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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