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 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

   3530 Miskolc 
   Mindszent tér 4. 

 Tárgy  :  előzetes vizsgálat kérelme 

A  Ferencz  Hanna  3232  Gyöngyös - Mátrafüred  Hegyalja  u. 62. szám  alatti  lakos  (őstermelő)  

megbízásából  elkészítettük  az 

"ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ" 

"Abasár  075/11-17 hrsz.  alatt  tervezett  Tnettó = 3,5962 ha  kajszi - szilva  víztakarékos  csepegtető  

öntözése  és  felszíni  vízkivétel  engedélyezési  tervé"-t. 

 

Azzal  a  kéréssel  fordulunk  a  Tisztelt  Címhez,  hogy  a   314/2005. (XII.25.,)  Kormány  rendelet  

3.§ (1) bekezdése  szerinti  előzetes  vizsgálati  eljárást  folytassa  le. 

Előzmény: ----- 

Melléklet :    1 pl. tervdokumentáció az előzetes vizsgálati eljáráshoz 

Megjegyzés: .Kértjük a gyorsított eljárás lefolytatását, mert Engedélyes pályázaton kíván részt venni. 

Pályázati kiírás:  Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés   
    támogatása   VP2-4.1.3.2-4.1.3.3-5.1.1-21 
 
Szalkszentmárton ,  2022. 04. hó 
        Németh  Lóránt 

          építőmérnök 

                03-0489 / VZ – TEL / TER / VKG ; SZKV – 1.3 

                    víziépítmény  tervező 

                környezetvédelmi  szakértő 

       03-5576 / ME – VZ / MV – VZ kategória 

                   műszaki ellenőr; felelős műszaki vezető 





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 NÉMETH
LÓRÁNT ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.04.26. 11.32.05


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NÉMETH LÓRÁNT
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1972.05.01.
Anyja neve: ILKU ERZSÉBET


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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