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I. A SZABALYZAT CfLJA, HATALYA

Budapest II. keriileti Polg6rmesteri Hivatal (a tov6bbiakban: Hivatal) M6solatkdszitesi

Szab6lyzatanak (a tovribbiakban: Szab6llzat) cilja

a) a Hivatalnal megtalehat6 papfualapf tatok hiteles elektronikus iratt, riirtdn6

atalakitasdra, valamint

b) a Hlval^l 6ltal elektonikusan kiadmdnyozott imt hiteles papiralapf irattc tdrt6n6

6talakitdsdra

vonatkoz6 szabdlyok meghataLrozdsa az elektronikus iigyintdzds ds a bizalmi szolghltatdsok

altalenos szabaly;ir6l sz6l6 2015. €vi CCXXII. tdrveny (a tovabbiakban: E-iigyintezdsi tv ),
valamint az elektronikus tigyintdz6s rdszletszabdlyair6l szbl6 45112016. (XII' 19 ) Korm'

rendelet (a tovebbiakban: Eiir.) rendelkezdseinek fi gyelembevdteldvel.

2. A Sz"lb lyzat har^ya a Hivatalra ds az Alhla kezelt iratokn (papiralapri 6s elektronikus)

teied ki.

It. IRTELME26 RENDf, LKE2'6SEK

Az elektronikus iigyintdzds ds a bizalmi szolg6ltatdsok 6ltal6nos szabelyair6l sz6l6 2015, 6vi

CCXXIL ttirvdny 12. $ (1) bekezddseben foglaltak vdgrehajtasa drdekdben, valamiilt az

elekhorikus i.igyintezds reszletszab6lyairdl sz6l6 451/2016. (xll. 19.) Korm. rendelet 55. $ (8)

bekezdds6ben foglalt felhatalmazis alapj6n, Budapest II. keriileti Polgarmested Hivatalban a

papiralapu €s elektronikus dokumentumokr6l tdrtdnd hiteles mesolatok keszitdsdriil sz6l6

sabAlyzar,ot az alAbbiak szerint adom ki:

A Szabelyzat alkalmazds6ban:
a) digituiiailis: oly t elj6iis, amely az analog fel€pltdsii infom6ci6t szamit6stechnikai

esikdzok szrtnara fcldolgozhat6, digitAlis informeci6va alakltja 6t; ; [Ett.2. $ l.]
b) eg lttnflkddd szerv: az E-igy'ttrttzisi tv. 51. $ (l) bekezddsCbel meghatirozott

szervek;
c) irutkezelisi szoftver: az imtkezeldsi alapfolyamatot timogatd olyan informatikai

alkalmazis, amely alapfunkci6jat tekintve az iratkezel€si miveleteket vagy azok egy

rdszdnek v€grehajtdsat tdmogatja, fiiggetteniil att6t, hogy ezek mellett egydb

funkci6kat is ell6t;
d) kipi negfelelds: az elektronikus m6solat azon tulajdons6ga, amely biztositja a

p"pir"l"p,i dokumentum - joghatris kiv6ltasa szempontj6b6l lCnyeges - tartalmi 6s

formai elemeinek megismerhet6s€g6t; [Eii{. 2. $ 5.1

e) mdsolatkdszil1 rendizer: a mAsolatkdszitds sor6n alkalmazott hardver, szoftvel,

valamint ezek egyiittese; [Eiir. 2. $ 7 ]

l
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J) melaqdqt: az iratkezelCsi folyamat sor6n kezelt ds nyilyri[tafiott adatot leir6 adat;

[3/2018. (II. 21.) BM rendelet 3. g 29.]
g) papiralapi dokumentum: paplrortdgzitett minden olyan szdveg, szimadatsor, tdrkdp,

leryrujz, vi?,lalkep yagy mAs adal, amely bamely e szkdz felhasa6laseval ds b6mely
eljfudssal keletkezett;

h) tartalmi negfelelis: az elektronikus mdsolat azon tulajdons6ga, amely szerint az -a
hozz6 kapcsol6d6 metaadatokkal egyiittesen - biaositja a papiralapli dokumentum -
ajoghatis kiv6ltisa szempontj{b6l ldnyeges - tartalmi elemeinek megismerhetdsdgdt,
de nem biztositja a kdpi megfelel6st;. [EUr. 2. g 11.]

III. HITELES MASoLATKTsziTTs ALTALTNoS SZABALYAI

4. Csak olyan szem6ly jogosithat6 fel m6solat hitelesitds6re, aki a Hivatallal kdzszolgiilati
jogviszonyban 6ll.

5. A m6solat hitelesit6sire feljogositott szem€lyeket az L melldklethati$ozzaneg,

6. A masolat hitelesitdsdre jogosult szemdlyekrbl a jegyzb azigazgat6 felterjesztdse alapjan
diinl.

7. A masoht hitelesit6sdre feljogositott szemdlyek foglalkoztatisi jogviszonydnak
megszin€se, megsziintetdse esetdn a jogosultsAgokkal kapcsolatos m6dosit6sokat az
igazgat6 soron kiviil kezdemenyezi a jegyzbnel. Amennyiben a hiteles miisolatkdszit6sre
feljogosltott szemdlyek kdreben v6ltoz6s kdvetkezik be, az ttnkorm6nyzat jegyztije
gondoskodik a szabiilyzat m6dositdsrit6l 6s a honlapon t6rtdn6 cserej616l.

9

8. Ezen Szabiilyzat mindenkor hat6lyos kiilt nbdz6 id66llapotait meg kell 6rizni oly m6don,
hogy az egy adott napon m6solat hitelesitds€re feljogositott szem€lyek kdre ut6lag
brmikor megellapithat6 legyen.

Papiralapri dokumentumr6l tdrtdn6 hiteles elektronikus mesolat els6sorban az
iratkezeldsi szoftver ,,Hiteles mdsolat keszitdse " funkcidjiinak haszn6latAval k6szithet6.
Amennyiben az imtkezcl6si szoftver ,,Hiteles mdsolat kiszitise" funkci6ja b6rmilyen
okb6l nem drhetd el vagy nem hasznrilhat6, akkor a hiteles miisolat kdszitdse a
Szabdlyzat V. fejezetdben foglaltak szerint t6rtdnik.

IV. A PAPIRALAPU DOKUMf,NTUMOKR6L AZ IRATKEZELTSI SZOFTVER
Ar,ur,r BlnxrnoNrKUs fToN TORTtNo MASoLAT Kf szir6sEr,lex

SZABALYAI

10. Az iratkezeldsi szoftver altali ,,Hiteles m6solat kdszitese,' funkci6 haszn|latehoz a
Hiteles mrisolat kdszitdse nev0 mettijog 6s az elektronikus aldinis mentijog szuks6ges.

m
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12.

t3

t7

18.

Sztiksdges kivalasztani a hitelesftend6 iratot is meghatrlrozni, hogy a mdsolat kdpi vagy

tartalmi formriban felel meg a hitelesitendd paplralapi dokumentumnak.

Kdpi megfetelds v6lasa6sa eset6n legener6l6sra kertit a z6raddk, elkdsziil az rij pdt
benne egy xml-lel, majd a felhasznal6 altali elektonikus hitelesitessel (Etir. 113. $) keriil

el66llitdsm a hiteles elektonikus m6solat.

Tartalmi megfelel6s esetdn a felhaszndl6nak meg kell hattuoznia a tartalmi megfelel€s

formajat: Kivonat vagy R€szleges mdsolat, illetve meg kell adnia a Tjtradek

szabadsztiveges rdszdt. Ezt ktivetoen legenerilisra keriil a zfuad€k, elkdsziil az itj pdf,

benne egy xml-lel, majd a felhasmel6 altali elektronikus hitelesitissel (Eiir. I13. $) kertil

el6dllitdsra a hiteles elekhodkus mesolat (a kivonat vagy a rdszleges mesolat)

14. Minden hiteles masohtkdszitisr6l esemdnynapl6 bejegyzdst k6szit az iratkezel6 szoftver

az al6bbiak szerint:
a) Esemdny sztivege (hitelesites m6dj6t is tartalmazza): Hiteles m6solat keszites - Kdpi

megfeleles VAGY Hiteles mrisolat kdszit€s - Kivonat VAGY Hiteles m6solat

kdszitds - R6szleges m6solat

b) Felhasznal6, Iktat6sz6m €s drkeaetesi azonosit6 az [P cimmel egy0tt

c) Esemdny adatok: CsatolmAny neve, Z6ladek szdvege

v. A PAPiRALAPT DOKUMENTUMOKRoL ELEKTRONIKUS OTON T6RTfN6
MASoLAT K]isziTtstxrx szlsALYlI

15. A Hivataln6l megtalalhat6 papiralapt iratot az lJgyf kdrelmdre vagy mds

egyiitlmiikddti szerv ilyen ininyt kdrelme alapj6n a 16. pontban foglalt kivdtellel Kteles

eiektronikus mrisolatt6 kell 6talakitani (a tov6bbiakban: digitalizalds).

16. Nemdigitaliztrlhat6k
a) a min6siteft iratok,
b) azok a kiildemdnyek, melyek elektronikus iratA tdrt€n6 fialakitasa technikai okb6l

nem lehetsdges.

A papiralapu dokumentumhoz - utols6 oldalkdnt - a hitelesitdsi zdraddk szdvegdt

br;lmaz6 papir alapf dokumentumot (a tovrbbiakban: hitelesitisi zatadik) kell
csatolni. A hitelesitdsi zinadek tartalm6t a 2. melldklet tatalmazza kdpi vagy tartalmi

megfelelds eset€n.

A papiralapt dokumentumr6l 6s a hitelesitdsi ziraddk6l egyben' szkenner segitsdg6vel,

tegal6bf tSO*lSO dpi, felbontast, sztirkeamyalatos, PDF fom6tum[ 6llom6ny kell

k6sziteni,

19. Amennyiben lehetsdges, akkor olyan elektronikus mdsolatot kell kesziteni, amely a

papiralapt dokumentum teljes tafialmAt taflalmazza, biztositja a kdpi megfeleldst'

o'. ss
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20. Rdszleges mdsolat vagy elektronikus kivonat (tovdbbiakban egyiitt: tartalmi megfeleles)
csak kivdtelesen iadokolt esetben kdszithetti, ebben az esetben:
a) resdeges m6solat eseten a hitelesitCsi zaraddkban rtigziteni kell, hogy a m6solat a

digitalizales alapjdul szolgAl6 papiralapri dokumentumot mely rdszdben
tad:alrnazz,,,

b) elektronikus kivonat esetdn a hitelesitesi zdradikban rdgziteni kell, hogy a kdsziten
elektordkus kivonat a papiralapf dokumentumot mely rdszdb€n, a dokumentumba
foglalt inform6ci6tartalmat milyen korl6tozjs ol&al tartalmazz,'.

Budapest ll. keriileti PolgArmeneri Hivat6l
le9116

24.

Az ijgyfel yagy az egytittmiiktid6 szerv ilyen ir6nyt kdrelmdnek bedrkezdse eseten _ a
16. pont szerinti iratokat kivdve - az elektronikus mesolat hitelesitdsdre feljogositott
szemdly a 18. pont szerinti szkennelest k6vet6en megellapitja a papiralapt dokumenttun
ds az elektronikus m6solat kdpi vagy tartalmi megfelel6s6t.

A mesolatkdszit6s sikeres, ha az eredeti papiralapu dokumentum es az elektronikus
m6solat kdpi vagy ranalmi megfeleldse meg6llapithat6.

25

Ha technikai okok miatt (tuI nagy f6jlmdret) egy dokumenrum csak t6bb f6jlba
szkennelhet6, a hitelesitdsi ziraddkot valamennyi allomrinynak tartalmaznia kell, Ebben
az esetbel a hitelesitdsi zdrad6kra rd kell vezetni, hogy az adon rillomdny a dokumentum
mely ftszit tattalmzza.

Amennyiben a hitelesitend6 iratcsomag ttibb iratol tartalmaz, igy az iratok6l ki on-
kul6n kell a hiteles elektronikus m6solalot elkdsziteni.

2t

22.

23

26

Amennyiben a kdpi vagy tartalmi megfeleles nem rillapithat6 meg, a m6solatkdszitdst
meg kell ismdtelni, valamint a kdpi vagy tarralmi megfelelis megrillapitds6ra nem
alkalmas elektronikus dokumentumot tiirdlni kell.

A k6pi vagy tartalmi megfelel6s megAllapitiisat kdvetiien az elektronikus m6solat
hitelesitdsdre feljogositott munkaters:
a) az Eih. 55. 0 (4) bekezddsiben foglalraknak megfelel6 szemdllre sz6l6

elektronikus aldtudsdval vagy
b) az Etir. 55. g (4) bekezddsdben foglaltaknak megfelel6 elektronikus b6lyegz6vel

vagy
c) az iratkezel6 szoftverbdl el6rhet6, Eiir. l13. $ szakasziban szabAlyozott

azonosftiisra visszavezetett dokumentumhitelesitdsi szolgaltatassal
hitelesiti a mrsolatot. Az iratkezelti szoftverbe az igy el6ellitott, hitelesiteft ellomdn),t kell
eltarchi.

m
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A Hivatal 6ltal elektonikusan kiadmanyozott iratol 
^z 

iigyfCl kdrelm6re - ha 8z nem az

E-iigyintdzdsi tv. szerinti egytttmiikdd6 szerv, nem kdtelezett elektronikus tigyint6zdsre

ds ; nem is v6llalta - hiteles papir alaprl masohtot kell kdsziteni

Az elektronikusan kiadmAnyozotr iratr6l kdszitett paPimlapt m6solatot ^z l'
melldkletben meghat6rozott, mdsotat hitelesitdsdre feljogositott szemdlyek

hitelesithetik.

27

28

29. A hitelesit6s az elektronil-usan kiadmrinyozott irat kinyomtatott peldriny6nak

ztaddkolds6val tdrt€nik A zeraddk sziivegdt a 3. melleklet hatdrczza meg'

30. A zAradikohs az utolso oldalra k'zzel if.'ta vagy kitltin hitelesitdsi ziraddk

hozz:icsatoldsdval vagy a ziraddk sztiveg€nek megfelel6 tartalmt b6lyegz6

hasznilatrival is elv€gezhet6.

vN. zliR6 RENDELKEZf'SE,K

31. Ez a SzabllyT:l 2021. m6rcius l. napjet6l hat6tyos'

iu,afvU" lep€sdvet egyictejrlleg o llt3g-Z+l2OZO' sTAmu, legyzbi intdzkedes hatalyit

veszti.

32. Ezer szabAtyzat rendelkezdseit a hatilyba lepdsdt kdvetoen indult ilgyekben kell

alkalmazni.

E7r a SzabAhzatot ds mindenkor hatalyos vriltozatat nyilvanosan, elekuonikus riton' a(z)

guaup""t nttr,inos Il. Keriileri onkormdnyzat hivatalos hodapjan kdzzd kell tend A

kiizz:e6:ekol a ieqyzb gondoskodik.

Ezen Szabrilyzatban foglalt el6idsok valamennyi foglalkoztatottal va16 megismertet€se

az egyes szervezeti egys6gek vezet6inek feladata.

Budapest. 2021. mrircius 1

Tibor

Budapest ll. k€rtileti Polgarmesteri H ivatal 1024 Budapett, Mechwart li9et1'
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VI. AZ ELEKTRONIKUSAN KIADMANYOZOTT DOKUMENTUMRoL HITELES
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1. mellEklet

A mrsolat hitclesitds6re feljogositott szem6lyek

Ssz. M{solathitelesit6si
jogosultsiggal

rendelkez6
szem6ly neve

Szervezeti egysGg

megnevez6se
Mdsolatk6szit6

beosztisr
Mrsolatk6szitdsi

jogosultsdg
kezdete

(6666.hh.rtr.)

M6solatk6szlt6si
jogosultsrg v6ge

(6666.hh.nn.)

I Orosz Vikt6ria Epiteu
K0myezet6n

Felel6s
Igazgat6s6g,

Telepiildskdpi
Bejelent6si Osztrily

Tith.ts6gi
koordiruitor

2020.07.24

Nagy M6nika Epirett
Kdmyezetdrt

Felel6s
lgaz gat6sr6g,

Telepiiliskdpi
Bejelentdsi Osztdly

Te leptiliskdp-
vddelmi

ilgyintez6

2020.07.24

l SzomoLinyi Kocsis
Beatrix Eva

Epitett
Kdmyezetdrt

Felel6s
Igazgat6s6g,

Telep0ldskdpi
Bejelent6si OsztAly

Telepiileskip-
vddelmi

iigyintiz6

2020.07.24.

4 Nemcsics Ildik6 Epitett
Kdmyezetdrt

Felel6s
lgazgatbs{g,

Telepiildskdpi
Bejelent6si Osztily

Oszl6lwezeti 2020.07.24

f Erdei Grula Epitett
Ktimyezetdrt

Feleltls
Igazgatds6g,

TelepulCsrendez6si
Osnaly

Osztalyvezet6 2020.07.24

6 Trummer -l arnis Epitett
Kdmyezetdrt

Felelds lgazgar6srg

lgazgat6 2020.07.24.

ffi
Budapest U. kerijletj Polgi rmesteri H ivata I ro24 Budapes! Mechwart iget 1

2.



Budapert ll. keri.ileti Polgarmest€ri Hivatal

)egyz6

Teiefon | 346-54r8
Fax:346-5409

szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Mfsolrthitelesitdsi
jogosults6ggal

rendelkez6
szem6lY deve

Szervezeti €S/s6g
megnevez6se

Misolatk6szit6
bcoszt{sa

M6solatk6szit6si
jogosults{g

kezdete
(6666.hh.nn.)

Misolatk6szit6si
jogosultsdg v6ge

(6666.hh.nn.)

Ronyecznd nlds
M6,ria Zsuzsanna

Epitett
Ktimyezet€rt

Felel6s
Igaz gat6seg,

Telepiildsk6pi
Vdlemdnyezdsi 6s

Kdtelezesi Osztiily

Osztal)'vezet6 2020.0'1.24.

lt Szanyi Krisztina Epitett
Komyezetdrt

Feleltis
I gazgat6seg,

Teleptildskdpi
Beielent6si Osztely

Teleptildskdp-
vddelmi

iigyintezii

2020.11.20

g Nagy Zs6fia 6pitett
Kdmyezetert

Felel6s
Igazgat6seg,

Telepiil6sk6pi
Beielentesi OszLily

Telepiildskdp-
vddelmi

tigyintdz6

2020.t1.20

6pitett
Kttmyezet€rt

Felel6s
lgaz gat6seg,

Teleptil6skdpi
Beiel€ntdsi OsztAly

Telepil16skdp-
v6delmi

tigyintdz6

2020.rr.20.

Laszl6 Erzs6bet Epitett
Kdmyezet&t

Felel6s
Igazgat6s6g,

Telep0l6skdpi
Beielent€si Oszt6ly

Pilvizati
ugyintdz6

Varga Zoltdn Epitett I

Kdmyezetdrt
Fele16s

Igazgat6sAg,
Teleptildskdpi

Bejelelltesi OsztalL

2020.1t.20

Budapest ll. keriileti Polg6rmen€ri H ivatal 1024 Budapen, Mechwart ligetl
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10. Pamuk Zsolt

11. 2020.11.20.

12. Pblytaati
tigyintdzti
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Ssz. Mdsolathitelesit6si
jogosultsdggal

rendelkezd
szem6ly neve

Szervezeti egys6g
meguevez6se

Misolatkdszit6
beosztisa

Mrsolatk6szit6si
jogosults{g

kezdete
(6666,hh.nn.)

Misolatk6szitdsi
jogosultsig v6ge

(6666.hh.nn.)

t3. Bajza Krisztina Epiten
Kdmyezetdrt

Felel6s
lgazgat6sAg,

Telepiildskdpi
Vdlemdnyezdsi ds
Ktttelezdsi Oszt6ly

Adminisztretor 2020.11.20.

l4 Iviin Emese Epitett
Kdmyezetdrt

Felel6s
lgazgatbsd5,

TelepuldskCpi
Velem6nyezdsi 6s

Ktttelezdsi Osztay

Teleptlldskep-
vddelmi

iigyintez6

2020.11.20

l5 Vizind dr.
Magyarosi Szilvia

Hat6segi
Igazgat6s6g

Aljegyz<i-
tgazgat6

2020.11.20

l6 dr. Silye Tam6s Jegyzbi
lgazgat6sdg

2020.11.20

17 Fonai Lajosnd Jegyzbi
Igazgat6s6g

Kdzponti Iktat6

Osztayvezetd 2020.1r.20.

18 And6czi-Balogh
Zsuzsanna

Polgarmesteri
Titkerseg

Titktusagvezetd 2020.t1.20

l9 KalocsaiTimea Verostizemeltetdsi
Igazgat6s6g

2020.1t.20

20. Fehdr Csilla Vdrosiizemeltetisi
lgazgabs{g

Parkolasi
Ugyfdlszolgrilat

Adminisztriitor 2020.t1.20

21 Pilinkds Szabolcs Vdrosiizemeltetdsi
Igazgat6sag

Parkoldsi OsaAly

Pdnztgyi
ilgyintez6

2020.tl.20

22. Alimrin Gabriella Hat6s6gi
lgazgat6sAg

Kdrryezetvddelmi
Oszt6ly

Osztdlyvezet6i
referens

2020.n.20

0r scs
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lgazgat6

Igazgat6
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Eudap€n ll. keroleti PolgSrmeneri Hiv.tal
)egyz6

Telefon | 346-5428
Fax:346-54o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. Mdsolathitelesit6si
jogosultsiggal

rendelkezd
lzem6ly neve

Szervezeli egysdg
meg[evez6se

M{solatkdszlt6
beosztdsa

M6solatkeszitosi
jogosults4g

kezdete
(6666.hh.nn.)

M6solatk6szit6si
jogosultsdg v6ge

(6666.hh.nn.)

Dul Ardrea Hat6s6gi
lgazgal6s'g

Kdmyezetvddelmi
Oszt6ly

Kdmyezetvddelmi
iigyintdzd

2020.1.20 2021.02.28.

24 Vucskics Alinka Hat6sligi
Igazgar6seg

KdrnyezetvCdelmi
Oszt6ly

KOmyezetvddelmi
tigyintdz6

2020.rr.20

25 Csuhaj Laszl6 Hat6s6gi
lgazgat6seg

Kdmyezetvddelmi
oszt6iy

Kdmyezetvddelmi
iigyint€26

2020.11.20

26 Kiss Tames Attila Hat6sAgi
Igazgat6s6g

Kitmyezetvddelmi
OsaSly

Kiimyezetvddelmi
ilgyint6z6

2020.|.20

Pogeny Norbert Hat6s69i
lgazgat6s6g

Kttmyezewddelmi
OsztAly

Osztril)"r'ezet6 2020.1r.20

28 Geldnyind dr.
Kea6sz Melinda

Hat6sagi
lgaz9al6sbg

Igazgatasi Osztay

Birtokv6delmi
ugyint6z6

2020.11 .20

dr. Lehoczky Ivdtt Hat6s6gi
Igazgat6sdg

Igazgatesi Osztaly

Birtokvddelmi
iigyint6z6

2020.11.20

30 Boros Addenn Hat6sAgi
Igazgat6s6g

lgazgat6si Osztd,ly

Hagyat€ki
iigyint6z6

2020.1 r.20

3t Mikus Andrds Hat6sagi
lgazgatds6g

lgazgatasi Osztely

Hagyatdki
tigyintdz6

2020.11.20.

Gillich Anik6 Hat6sigi
Igazgat6s6g

Igazgatesi Osztaly

Hagyatdki
iigyintdz6

2020.11.20

Rdpds J6zsef Hat6s6gi
lgazgat6s{g

Igazgatrisi Osadly

Hagyar6ki
iigyint6z6

2020.r1.20.

ffi Budapest ll. k€r0leti Polg6rm€st€ri Hivatal 10,4 Budape5t, Me(hwart ligetl'
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Bud.p€it ll. keriileti Polgermesteri Hivatal
J€gfr5

Telefon: 346-5428
Fa* 346-5409
Szalai.Tibor@masodikkerulet.hr,

Ssz. M{solathitelesit6si
jogosults6ggal

rendelkez6
szem6ly neve

Szervezeti erys6g
megnevez6Se

Mrsolatk6szit6
beosztdsa

Mdsolatk6szit6si
jogosultsrg

kezdete
(6666.hh.nn.)

Misolatk6szit6si
jogosultsfg v6ge

(6666.hh.nn.)

Barth6nd Hetzl
Tiinde

Hat6sAgi
Igazgat6sdg

Igazgatdsi Osztrily

Ipar 6s
kereskedelmi

nqyint'zb

2020.t t.20

35 Magas G6bor Hat6srigi
lgazgatisitg

Igazgatdsi Oszt6ly

Ipar ds

kereskedelmi
iigyintdz6

2020.11.20.

36. dr. Petkovics
Nikoletta

Hat6s69i
lgazgat6s6g

lgazsatAsi OsdAly

Oszt6h've7et6 2020.l1.20.

Maczelka
Zsusaruu

Humrinszol96ltatisi
Ig^zgat6sdg

Elldtdsi Oszt6ly

Szoci6lpolitikai
iigyintaz6

2020.11.20

38 K6ri Katalin Humdnszolgdltatesi
Igazgatdsdg

Ellatesi Osztaly

Szoci6lpolitikai
iigyintdz6

2020.11.20

i9 Kohlrusz Krist6f Humrinszolgdltatisi
Igazgat6s6g

Ellatdsi Osztaly

Smcidpolitikai
iigyintdz6

2020.1t.20

40 Nagy R6bert Humioszolg6ltatisi
Igazgat6s69

EllAtrisi Oszt6ly

Szoci6lpolitikai
iigyintdz6

2020.11.20

4t Fibik Gabriella Humfuiszolgeltatesi
lgazgat'siLg

Ellet6si Oszt6ly

Osztah'vezetii 2020.1t.20

;C1 
eua+esttt. ker0leti Polgiirmesteri Hivatal 1o:4 Budapest, Mechwarrtigetl
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37.



B'.dapest ll. keriileti Polqirmesteri Hivatal

Jegyzd

Telefon | 345-54r8
Fa)(:346-54o9

s2alai.Tibor@masodikkerulet.hu

2. mell6klet

Papiralapri iratr6l k{szitett elektronikus misol.t, r€szleges mdsolat vary elektroDikus

kivonat

K6pi megfelel6s eseten:

HITELESiTEST ZARAD6K

Az eredeti papiralapi dohtmentummal egtezd hileles mdsolal

lktat6szim:
Mesolatkdszit6 szervezet: Budapest Il. keruleti Polg6rmesteri Hivatal

Mdsolat hitelesitdsdt vdgz6 szemely neve:

Mdsolatkdszit6s id6pontja:
Ma.ohtkdszitesi szabAltzat megnevezese: Budapest II. keruteti Polgermesteri Hivataldu:ak

M{solatkeszitesi Szab6lyzata
Masolatkdszit6si szab alyz,,t verzi6sz{rna:. | .2

Mesolatkdszltdsi rend elerhet6sege www.masodikkerulet.hu

Tartalmi Eegfelel6s eset6n (r6szteges misolrt):

HITELESITTSI Z/KADEK

Riszleges masolat, amely a mdsolatkiszitis alapjdul szolgdlo papiralapl dokume umol 4z

aldbbiok szerint rdszben tarlalrnazzo',

Iktat6szrm:
Mesolatkeszit6 szervezet: Budapest Il. kerilleti Polgdmesteri Hivatal

Masolat hitelesitdsdt vdgz6 szemdly neve:

MAsolatkdszites idopontja:
Mrsolatkeszitdsi szabilizal meg;\evezise: Budapest Il. kertileti Polgarmesteri Hivatahnak

Mdsoiatkdszitdsi Szab{lyzata
M{solatkdszitesi szab Slyzal verzi6szil],]€]. 1.2

Mlsolatk€szltdsi rend el6rhet6s€ge: www.masodikkerulet.hu

ffi
sGs

Budapestll. k€r0leti PolgBrm€steri Hivatal m24 Budapest, Mechwart ligetl.



Budapest ll. kerijleti Polgarmesteri Hivatal

)egy26
Telefon | 346-5428
Fax:346-54o9

Szalai.Tibor@masod jkkerulet.hu

Tartalmi megfelel6s $etdn (elektronikus kivotrat):

HITELESiT6SI ZARAD6K

Az eleklronikus kivonqt a dokumenlumba fogldll infomdci^tortalmat az dlabbi
kor\dtozdsokka| ta db azzd:

Iktat6szrm:
M6solatkdszit6 szervezett Budapest II. keriileti Polgarmeste Hivatal
Miisolat hitolesitiset v6gz6 szem6ly neve:
Mesohtkdszitds id6pontja:
M6sola&iszitdsi szabillyz,'t megi&vezese: Budapest II. kerlileti Polgdrmesteri Hivatahinak
Mdsolarkdszitdsi Szab6lyzata
Mdsola&dszitesi szab 6,ly?at veoj6szAr@i 1,2
M6solatkeszitesi rend eldrhet6sdge: www.masodikkerulet.hu

m
Budapest ll. keriileti Polgiirmeneri Hivatal rc24 Budapes! Mechwarrlig€t1. 14h3. oldal



Bud.pe.t ll. k€riileti Polg6rmesteri Hivatal

legrr5

Telefon: 346"5428
Fax:346-5409

Szalai.Tibor@ma5odikk€rulet.hu

3. mellaklct

Elektronikus irat hitete! paplralapt irattd alakitlsa esetdD s ziradck tartrlma

HITELESiTESI ZARADEK

Az elektronikut dokumentu banfoglqhaklkol eglezd taflalmi itdt-

Iktat6sz6m:
Az eredeti elekronikus iratot kiadmrnyozd szemdly neve:

Az eredeti elekfonikus iratot kibocs{t6 szerv neve:

Az eredeti elekttonikus irat elektronikus alAirris iddpontja:
Papiralapi mdsolat keltezdse:

Mesolatkdszit6 szervezet:
Mesolat hitelesitdsdt vdgzd szemdly aleirdsa:

MAsolat hitelesitds6t vdgz6 szemdly neve:

M6solat hiElesitdset vdgz6 szemdly belyegz<ilenyomata:

ffi', scs

Budapenll. kerileti Polg6rm€steri Hivatal m24 Budapest, Mechwart liget !


