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Tárgy:
M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakasza

Tisztelt Önkormányzat!

A NIF Zrt. megbízásából az UNITEF’83 Zrt. és a FŐMTERV Zrt., mint közös 
ajánlattevők elkészítette az „M8 gyorsforgalmi út M7 autópálya-(M6) Dunaújváros 
(0+000 – 57+887 km szelvények között) szakaszának útépítési engedélyezési terveit. 
Az UNITEF’83 Zrt. készítette a 0+000-35+000 km sz. közötti szakaszának, míg a 
FŐMTERV Zrt. a 35+000-57+887 km sz. közötti szakasz engedélyezési terveit. A 
szakaszon Sárbogárd külterületén létesül a szakasz üzemeltetését ellátó Mérnökségi 
Telep.



Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi szakasz fejlesztése az egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 
(1.1.55 pontja) alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.

Az Építtető NIF Zrt. nevében és helyett eljárva – az átadott dokumentáció és a 
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 11. és 5. §. rendelkezései alapján – kérjük, hogy az 
útépítési engedélyezési eljáráshoz a kezelésükben lévő, illetve a kezelésükbe kerülő 
létesítmények terveire a közút-, vízfolyáskezelői, várományosi kezelői és tulajdonosi 
hozzájárulást, befogadói nyilatkozatot, továbbá az üzemeltetői, kezelői lehatárolási 
tervekhez a hozzájárulási nyilatkozatot a mellékelt levél alapján kiadni 
szíveskedjenek.

Köszönettel:

Csordás Erika

Mellékletek száma: 1
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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 CSORDÁS
ERIKA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.05.13. 14.53.20


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: CSORDÁS ERIKA
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1973.07.08.
Anyja neve: RÉPÁSSY EMŐKE


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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A NIF Zrt. megbízásából az UNITEF’83 Zrt. és a FŐMTERV Zrt., mint közös ajánlattevők elkészítette az „M8 gyorsforgalmi út M7 autópálya-(M6) Dunaújváros (0+000 – 57+887 km szelvények között) szakaszának útépítési engedélyezési terveit. Az UNITEF’83 Zrt. készítette a 0+000-35+000 km sz. közötti szakaszának, míg a FŐMTERV Zrt. a 35+000-57+887 km sz. közötti szakasz engedélyezési terveit. A szakaszon Sárbogárd külterületén létesül a szakasz üzemeltetését ellátó Mérnökségi Telep.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi szakasz fejlesztése az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete (1.1.55 pontja) alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.

Az Építtető NIF Zrt. nevében és helyett eljárva – az átadott dokumentáció és a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 11. és 5. §. rendelkezései alapján – kérjük, hogy az útépítési engedélyezési eljáráshoz a kezelésükben lévő, illetve a kezelésükbe kerülő létesítmények terveire a közút-, vízfolyáskezelői, várományosi kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, befogadói nyilatkozatot, továbbá az üzemeltetői, kezelői lehatárolási tervekhez a hozzájárulási nyilatkozatot a mellékelt levél alapján kiadni szíveskedjenek.
Köszönettel:
Csordás Erika
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