
Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolásazonosító: 937887766
Igazolás kiállításának időpontja: 2019.10.29. 08:50:05

Letöltés időpontja: 2019.10.29. 08:50:05

Feladó:  (TATAKOH)Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Címzett: Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály
(NFMVHF)

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: XV/6-78/2019#1
Dokumentum típusleírása: Megkeresés
Megjegyzés: N/A
Elküldött fájl neve: alairt_xv_06-
78_2019_TESZ_elso_kor_kerelem_allig_szerv.zip
Dokumentum érkeztetési száma: 347633920201910221604138936
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
eaf75975363b82e6c115782909b10e850963c6958813d647b57a3a8e17961bbc

Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ biztonságos kézbesítési szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban 

használt tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a 

küldeményt átvette. A letöltési igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolásazonosító: 935116320
Igazolás kiállításának időpontja: 2019.10.24. 09:59:50

Letöltés időpontja: 2019.10.24. 09:59:50

Feladó:  (TATAKOH)Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Címzett: Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és 
 (NFMRLHF)Repülőtéri Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: XV/6-79/2019#1
Dokumentum típusleírása: Megkeresés
Megjegyzés: N/A
Elküldött fájl neve: alairt_xv_06-
79_2019_TESZ_elso_kor_kerelem_allig_szerv.zip
Dokumentum érkeztetési száma: 442623919201910221604156645
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
c153618094287a4492dcaff3081d130308c12721c45ab1ca013fd09b6cdc9364

Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ biztonságos kézbesítési szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban 

használt tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a 

küldeményt átvette. A letöltési igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html
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