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Környezetvédelmi engedély kérelem 

 

Tisztelt Címzett! 

 

A NIF Zrt. megbízásából az UTIBER Kft.-Tura-Terv Kft. konzorcium készíti a tárgyi 2×2 sávos 

gyorsforgalmi út terveit. Az UTIBER Kft., mint konzorciumvezető a környezeti hatástanulmány 

elkészítésével a Viköti Mérnök Iroda Kft-t bízta meg. A tervezési projekt keretében a 314/2005 (XII. 25.) 

Kormányrendelet szerinti környezeti hatástanulmány készült. 

Levelünk mellékleteként megküldjük a környezeti hatástanulmányt, mely alapján a Beruházó, NIF Zrt. 

képviseletében, nevében és helyett eljárva kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy a dokumentációban szereplő 

műszaki tartalomra (I. nyomvonal változat) a környezetvédelmi engedélyt megadni szíveskedjen. 

A 345/2012 (XII. 6.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

közlekedési infrastruktúra-beruházásokat az autópálya törvény (2003. évi CXXVIII. tv) 1. melléklete 

tartalmazza. Tárgyi, M8 Dunavecse – Kecskemét közötti gyorsforgalmi útszakasz az 1.1.41. pontban 

szerepel, tehát a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházásnak minősül. 

Továbbá kérjük, hogy a környezetvédelmi engedélyezési eljárás és az engedély kiadása során vegyék 

figyelembe és tüntessék fel határozatukban, hogy a környezeti hatástanulmányban a Víz-Keretirányelv 

szerinti vizsgálat is elvégzésre került és a beruházásra külön Klímakockázati tanulmány készült. 

Köszönettel: 

   

                  Vass Gábor 
                tervezési igazgató 

Tómán Lajos 
osztályvezető 

 
 
 

 

Melléklet: - NIF Zrt Meghatalmazása UTIBER Kft. részére 





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
PAULHEIMNÉ PLAUSIN ZSUZSANNA MAGDOLNA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.01.25. 13.46.19


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: PLAUSIN ZSUZSANNA MAGDOLNA
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1963.07.29.
Anyja neve: LERNER ZSUZSANNA


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





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1:uk:uidpwd
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2021.01.25. 13.46.19
					
				 
					 ID_e9a29c6e-c00d-492c-864b-fefce7b11105
				
				 
					 PAULHEIMNÉ PLAUSIN ZSUZSANNA MAGDOLNA
					
				 
					 PLAUSIN ZSUZSANNA MAGDOLNA
					
				 
					 LERNER ZSUZSANNA
					
				 
					 1963.07.29.
					
				 
					 BUDAPEST                 08
					
			
		
	



		2021-01-25T13:46:26+0100


		2021-01-25T13:46:27+0100




