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Tárgy: Budapest XI. Ürömi utca 1613/15, 1613/14, 1613/13, 1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám 
alatti ingatlanok villamosenergia-ellátása 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Társaságunk elkészítette és e-papír felületen elküldte Önöknek a tárgyban megjelölt munkához tartozó 
kiviteli tervet (SE-PLAN-D: CS-18385). Tárgyi munka esetén a tervre további egy csatlakozó földkábel 
(1613/8 hrsz.-ú ingatlan ellátására) került felvezetésre. A tervezett nyomvonal által érintett közterület: 
Fatörzs utca, Üröm utca, Deáki utca (1654/8; 1581; 1613/11; 1613/25 hrsz.). Kérjük, hogy a mellékelt 
tervdokumentációk alapján a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást erre a módosított 
tervdokumentációra megadni szíveskedjenek. Válaszlevelüket a fenti e-mail címre elektronikus úton is 
szíveskedjenek részünkre megküldeni. 

 
Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel: 
 
 
 
 
 

Árvay Ádám 

Tervező  

 

Gál Zoltán 

Felelős tervező 

 
 
Budapest, 2020. július 21. 
 
 
 
Melléklet:  
-2 pld tervdokumentáció 
 





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 HOLLÓ
MARIANNA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.07.22. 11.02.03


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SMIGOL MARIANNA
Születési hely: ÓZD
Születési dátum: 1968.09.16.
Anyja neve: SZEREDI 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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