
 
  
CÍMZETT:  Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 

 

  7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2.   

HIVATKOZÁSI 
SZÁMUNK: 

 

LT‐1648/2021.11.22. 

 

TÁRGY: 
   

Pusztahencse 048/6 hrsz‐on létesülő 49,99 MVA‐es naperőmű közcélú villamos hálózati csatlakozása. 
Pusztahencse 132/22 kV‐os alállomás csatlakozásával összefüggő 132 kV‐os távvezeték létesítés.  
 

 
Tisztelt Cím! 
 
 
Mellékelten küldjük a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészített előzetes 
vizsgálati dokumentációt további szíves felhasználásra.  
 
Kérjük, a mellékelt dokumentáció alapján az előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni szíveskedjék. 
 
További szíves ügyintézésüket kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
 
 
 
 
Budapest, 2021. november 22. 

 
……………………..…………… 

Juhász Gábor 
Vezetékjogi referens 

 
MELLÉKLETEK: 

1 pld.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

 

ÜGYINTÉZŐNK:  Juhász Gábor  ÜGYINTÉZŐJÜK:  ‐ 

TELELON:  (30) 690 3614   TELEFON/EMAIL:   

EMAIL:   gjuhasz@line‐terv.hu  HIVATKOZÁSI SZÁMUK:  ‐ 





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 JUHÁSZ
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.11.22. 17.15.16


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: JUHÁSZ GÁBOR
Születési hely: BUDAPEST                 19
Születési dátum: 1979.04.24.
Anyja neve: SÓVÁRY EDIT 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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