
Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a Központi Rendszer 
befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a 
tárhelyén, vagy lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. Harminc 
nap elteltével a dokumentum automatikusan törlődik.
Amennyiben Ön rendelkezik tartóstárral, az igazolást a tartóstárába is áthelyezheti.
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Feladó adatai
Név: TRÓCSÁNYI ANNA MÁRIA

Címzett adatai
Név: Országos Bírósági Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: OBHGEPI_PK-242
Dokumentum típusleírása: OBHGEPI_PK-242
Elküldött fájl neve: OBHGEPI_PK_242_Az_Esélyteremtö_Wesley_János_Általános_é
s_Középsikola_Tanulóiért_Közhasznú_Alapítvány_1495479264950_1495549804956
.kr
Dokumentum érkeztetési száma: 710254715201705231633386298
Dokumentum elektronikus lenyomata (hexadecimális formában): 
7b592f5fb608fe555f9e23b239afa6b3095ae402d797404e6e2a96f0aaf1af6d
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256
A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF állományban 
találja a csatolmányok között lévő XML állományban.

Üdvözlettel:
Központi Rendszer

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

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

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan aláírt igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató az Elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján feladott 

küldeményt kézbesítésre befogadta. A Feladási igazolást a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a feladó számára.

Amennyiben a dokumentumot a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálya alá tartozó eljáráshoz 

kapcsolódóan küldte meg a címzettnek, úgy jelen igazolás a Pp. 394/H. § (2) bekezdése szerinti befogadás-visszaigazolásnak minősül.

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
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