
Kutatási jelentés 

Lehelős-lyuk (4762-9)  

Hossz/mélység: 60m /-37m  

A kutatási engedély jogosultja: Polyák Ádám Sándor 

Kutatási engedély kibocsátója, ügyiratszáma: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, DINPI/1527-

1/2021 iktatószám  

Kutatási engedély lejárata: 2023.12. 31.  

Jelentés időszaka: 2021. 05. 05. – 2021.12.31.  

Kutatásvezető: Polyák Ádám (ig.sz: 277)  

Kutatásvezető-helyettes: Panker Ádám (ig.sz: V-15-03)  

A barlangban – egyéb kutatási tevékenység miatt – feltáró kutatást csekély mértékben végeztünk. 

2021.05.14 – Bejárati akna biztosítása, gumiszőnyeg eltávolítása.  

2021.09.26 – Nagy akna állapotának felmérése, Losi lámpája akna oldalirány átnézése. 

 

Dátum: 2022.02.13. 

   

 

Polyák Ádám Sándor 

kutatásvezető 

 





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 POLYÁK
ÁDÁM SÁNDOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.02.13. 17.48.02


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: POLYÁK ÁDÁM SÁNDOR
Születési hely: BUDAPEST                 03
Születési dátum: 1985.03.19.
Anyja neve: JENEI MÁRIA


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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