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Az elektronikus ilgyintdzds ds a bizalmi szolg6ltatasok 6ltalenos szab6lyair6l szol6 2015. dvi
CC)OflI. tdrvdny 12. $ (l) bekezddsdben foglaltak vdgrehajtrisa irdekdben, valamint az
elektronikus ugyintdzis rdszletszabayair6l sz6l6 45112016. (Xll. 19.) Korm. rendelet 55. S (8)
bekezd6sdben foglalt felhatalmazds alapjan, Budapest II. keriileti Polgdrmesteri Hivatalban a
papiralapri €s elektronikus dokumentumok6l tdrtdn6 hiteles mrisolatok kdszitdsdnil szdld
szabdlyzatot az aliibbiak szerint adom ki:

I. A SZABALYZAT CEUA, HAT]ILYA

l. Budapest II. keriileti PolgArmesteri Hivatal (a tov6bbiakban: Hivatal) Mesolatkdszitdsi
Szabrilyzatinak (a tovribbiakban: Szabiilyzat) cdlja

a) a Hivatalndl megtalllhatd papiralapt iratok hiteles elektroniLus iratti tdrtdn(i
atalakitisi{a, valamint

b) a Hivatal altal elektronikusan kiadmdnyozott irat hiteles paplralapt iratte tdrt6n6
6talakitis,ira

Budap€rt ll. kerijleti Polglrmesteri Hivatal
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vonatkozd szab6lyok meghataroziisa az elektronikus [gyintdzds ds a bizalmi szolgeltat6sok
altalinos szab6lyair6l sz6l6 2015. dvi CCXXII. rdrvdny (a tov6bbiakban: E-Ugyintdzdsi tv.),
valamint az elektronikus iigyifiezds rdszletszabrilyair6l sz6l6 451t2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: Etir.) rendelkezdseinek fi gyelembevdteldvel.

2. A Szabdlyzat hatAlya a Hivatalra ds az riltala kezelt iratoka (papiralapri is elei,tronikus)
teied ki.

3. A Szab6lyzat alkalmazds6ban:
a) digitalizil.ir olyan elj6rris, amely az anal6g fel6pitdsii infomdci6t szimiUistechnikai

eszktiztik szam6m feldolgozhat6, digiuilis informeci6va alakitja iit; ; [E&.2. g l.]
b) eg$ nfrkiid' szerv.. az E-igyintezesi tv, 51. g (1) bekezd€s6ben meghatarozott

szervek;
c\ iratkezelisi szoftver: az iratkezeldsi alapfolyamatot lirnogat6 olyan informatikai

alkalmazris, amely alapfunkci6jat tekintve az iratkezeldsi mtveleteket vagy azok egy
rdszenek vdgrehajtdsdt tdmogatja, ffiggetteniil att6l, hogy ezek melletr egy€b
tunkci6kat is ell6t;

d) kdpi megfelelis: az elekrronikus miisolat azon tulajdonsaga, amely biztositja a
paplralapri dokumentum - joghat6s kiv6lt6sa szempontj6b6l l6nyeges - tartalmi 6s
formai elemeinek megismerhetdsdgdt; [Eiir. 2. g 5.]

e) mdsolatkiszit6 lendszer: a misolatkdszitds sonin alkalmazott hardver, szoftver,
valamint ezek egyiittese; [Etir. 2. $ 7.]

II. f RTELMEz6 RENDELKEz6sEK

.ffi, scs
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I metaadat: az iratkezel€si folyamat sor6[ kezelt ds nyilvantartott adatot leir6 adat;

[3/2018. (II. 21.) BM rendelet 3. g 29.]
g) papiralap dokument m: papkon igzitett minden olyan szdveg, szinadatsor, tdrk6p,

le*\ajz, yiLzlaL kep yagy mds adat, amely b6rmely eszkdz felhaszn6l6s6val ds b6rmely
elj6r6ssal keletkezett;

h) tqrtalmi negfelelisr az elektronikus masoht azon tulajdons6ga, amely szerint az - a

hozzi kapcsol6d6 metaadatokkal egytittesen - biztositja a papiralapf dokumentum -
a joghat6s kiv6lt6sa szempontjab6l ldnyeges - tatalmi elemeinek megismerhet6sdgdt,
de nem biaositja a kdpi megfelelest;. [Etu. 2. $ 11.]

IIT. HITELES MASOLATXfSZiTfS ALTALANOS SZABALYAI

4. Csak olyan szemdly jogosithat6 fel mAsolat hitelesitds6re, aki a Hivatallai kdzszolgalati
jogviszonyban 6ll.

5. A masolat hitelesitCsdre feljogositoft szemdlyeket az L melldklet hatrirozza meg.

6. A mdsolat hitelesit6s€re jogosult szemdlyek:r61 a legyzti az igazgat6 felterjesztdse alapj6n
ddnt.

7. A mrisolat hitelesit€sdre feljogositott szemdlyek foglalkoztat6si jogviszonyiinak
megsziindse, megszilntetdse eset€n a jogosults6gokkal kapcsolatos mddosit6sokat az
igazgatd soron kivill k ezdemenyei 

" 
jegyzdn6l. Amennyiben a hiteles mAsolatkdszitdsre

feljogositott szemilyek kdr€ben veltozis kovetkezik be, az dnkormiinyzat jegyzdje
gondoskodik a szabdlyzat m6dositesAr6l 6s a honlapon tdrtdn6 cserdjdr6l.

8. Ezerl Szabal]zat mindenkor hatilyos kuldnboz<i id6dllapotait meg kell drizni oly m6don,
hogy az egy adott napon masolat hitelesit6sdre feljogositott szemdlyek kdre ut6lag
b6rmikor meg6llapithatd legyen.

Papiralapt dokumentumrol tdrtdn6 hiteles elektronikus mAsoht els6sorban az
imtkezeldsi szoftver ,,Hiteles mdsolat kdszitdse " funkci6jdnak haszndlat6val k6szithet6.
Amennyiben az iratkezeldsi szoft\/et ,,Hiteles mdsolot keszltdse" funkci6ja bdrmilyen
okb6l nem 6rhetri el vagy nem hasznAlhat6. akkor a hiteles mrsolat kdszitdse a
Szab lyzaty . fejezedben foglaltak szerint tiirtdnik.

IV. A PAPiRALAPT DOKUMENTUMOKRoL AZ IRATKEZELTSI SZOF'IVDR
ALTALT ELEKTRoNTKUS oToN TORT6wo wrAsor,,rr xEsziTtstNEK

SZABALYAI

10. Az iratkezeldsi szoftver 6ltali ,,Hiteles m6solat kdszitdse" funkci6 hasznaht6hoz a
Hiteles masolat kdszitdse nevff menUjog 6s az elektronikus aliiiriis meniijog sztiksdges.

9
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1 L Sziiksdges kivalasztani a hitelesltend6 iratot ds meghatdrozni, hogy a masolat kdpi vagy
ta(almi formAban felel meg a hitelesltendd pap{ralapri dokumentumnak.

12. Kdpi megfeleles valasztrisa esetdn legenerelasra keriil a zirad6k, elkisziil az tj pdt
benne egy xml-lel, majd a felhasznal6 dltali elektronikus hitelesitdssel (Etlr. 1 13. $) keriil
el6allit6sra a hiteles elektronikus miisolat.

13. Tartalmi megfelelds esetdn a felhaszn6l6nak meg kell hataroznia a tadalmi megfelelds
formejet: Kivonat vagy Rdszleges mesolat, illetve meg kell adnia a z6raddk
szabadsztiveges rdszet. Ea kdvetden legener6lasra kertil a zirad6k, elkdsziil az [j pdf,
benne egy xml-lel, majd a felhasafl6 altali elektronikus hitelesit6ssel (Eiir. 113. $) keriil
el66llit6sra a hiteles elektronikus miisolat (a kivonat vagy a r€szleges m6solat).

14. Minden hieles mdsolatkdszitisriil esemdnynapl6 bejegylst kdszit az iratkezeld szoftver
az aHbbiak szerint:
a) Esemdny sz6vege (hitelesltds m6djAt is tartalmazza): Hiteles mdsolat kdszites - Kdpi

megfelel6s VAGY Hiteles rxisolat kdszitCs - Kivonat VAGY Hiteles mesolat
kdszitds - Reszleges mdsolat

b) Felhaszndl6, lktat6sz6m is 6rkeztetCsi azonosit6 az lP clmmel egyutt
c) Esemdny adatok: Csatolmriny neve, Zdradek szovege

V. A PAPiRALAPI] DOKUMENTUMOKR6L ELEKTRONIKUS UTON T6RTTN6
MASoLAT KtsziTEsEupx szanAlvar

15 A Hivataln6l me$alelhat6 papiralapt imtot az ngyfel k6relm€re vagy mris

egyiittmiikdd6 szerv ilyen iiinyu kdrelme alapjrin a 16. pontban foglalt kivdtellel hiteles
elektronikus miisolatte kel atalakitani (a tov6bbiakban: digitalizal6s).

16. Nemdigitalizilhat6k
a) a min6sitett iratok,
b) azok a kiildem€nyek, melyek elektonikus iraB6 uirtdn6 6talakit6sa technikai okb6l

nem lehetsdges.

17. A papiralapir dokumentumhoz - utolsd oldalk€nt - a hitelesit€si ziraddk szdvegdt
lartalmazo papir alapri dokumentumot (a tovabbiakban: hitelesitdsi ziraddk) kell
csatolni. A hitelesitesi z&adek t talfi{l a 2. melldklet tartalmazza kdpi vagy tartalmi
megfelelis esetdn.

18. A papiralapi dokumentumr6l 6s a hitelesitdsi zimdCk6l egyben, szkenner segitsdgivel,
legal6bb 150*150 dpi, felbont6$i, szilrkeamyalatos, PDF formatumU dllomdn)'t kell
k6sziteni.

I9 Amennyiben lehetsdges, akkor olyan elektronikus m6solatot kell kdsziteni, amely a
papiralapri dokumentum teljes tartalmat tartalmazza, biztosltja a kdpi megfeleldst.

"m
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20. Rdsdeges m6solat vagy elektonikus kivonat (tov6bbiakban egyUtt: tartalmi megfelel€s)
csak kivdtelesen indokolt esetben kdvithetd, ebben az esetb€n:
a) rdszleges mesoht esetdn a hitelesitdsi zfuadekban rdgziteni kell, hogy a masolat a

digitalizilas alapjriul szolg6l6 papiralapi dokumentumot mely rdszdben
lfitalmazza"

b) elekaonikus kivonat esetdn a hitelesitCsi zArad6kban rdgziteni kell, hogy a k€szitett
elektronikus kivonat a papiralap[ dokumentumot mely reszdb€n, a dokumentumba
foglalt inform6ci6tartalmat milyen korlatozasokkal tartalmazza.

B'rdapen ll. kerijleti Polg6rme+eri Hivatal

Jegyz,6

Telefon: 345-5428
F6x:345'5409

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

21. Ha technikai okok miatt (tfl nagy fAjhdret) egy dokumentum csak tiibb filjlba
szkennelhet6, a hitelesit€si ziraddkot valamennyi 6llom6nynak tartalmaznia kell. Ebben
az esetben a hitelesit€si z{mddka 16 kell vezetni, hogy az adoft 6ilom6ny a dokumentum
mely r6sz€t tartalmazza.

22. Amennyiben a hitelesitend6 iratcsomag tdbb iratot tartalmaz, tgy az iratokr6l kiil6n-
kiilttn kell a hiteles elektronikus masolator elk6sziteni.

23 . Az iigt fel vagy az egyiittmiikod6 szerv ilyen ininy,r.r kdrelmdnek bedrkezdse esetdn - a
16. pont sze nti iratokat kivdve - az elektronikus misolat hitelesitds6re feljogositott
szemdly a 18. poot szerinti szkenneldst kiivet6en megdllapitja a papiralapf dokumentum
ds az elektronikus mdsolat k€pi vagy tartalmi megfelel6s6t.

24. A mrisolatkdszites sikeres, ha az ercdeti papiralapri dokumentum ds az elektronikus
m6solat kdpi vagy tafialmi megfeleldse megdllaplthat6.

25. Alneruryiben a kdpi vagy taflalmi megfelelds nem 6llapithat6 meg, a mdsolatkdszitdst
meg kell ismetehi, valamint a kdpi vagy tartalmi megfeleles meg6llapitrtrim nem
alkalmas elektronikus dokumentumot tOrdhi kell.

26. A kdpi vagy tanalmi megfelelds megdllapitdsft k6vet6en az elektonikus m6solat
hitelesitds€re feljogositott munkat rs:
a) az Eitr. 55. g (4) bekezd6sdben foglalraknak megGlel6 szemdlyre sz6l6

elektronikus aliilisdval vagy
b) az Etu. 55. g (4) bekezddsdben foglaltaknak megfelel6 elektronikus b6lyegz6vel

vagy
c) az iratkeznlb szoftverb6l eldrhet6, Eiir. 113. S szalesz6ban szab6lyozott

azonositiisra visszavezetett dokumentumhitelesitisi szolg6lbtessal
hitelesiti a rxisolatot. Az iratkezel6 szoftverbe az igy el66llitott, hitelesitett 6llomanyt kell
eltarohi.

m
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31. Ezaszablyz l202l. Aprilis 26. napje6l hatalyos.

Hatilyba lCpdsdvel egyidejiileg a V262-412021. szi.Jrli Jegyzbi intdzkedds hatdlvat

veszti.

VI. AZ ELEKTRONIKUSAN KIADMANYOZOTT DOKUMENTUMRoL IIITELES
PAPiR ALAP{] MASOLAT KfSZiTTSENEK RENDJE

27. A Hivatal eltal elektronikusan kiadmri,nyozott iratr6l az iigyfdl kdrelmdre - ha az nem az

E-iigyint6zdsi tv. szerinti eg,'littmfkdd6 szerv, nem kiitelezett elektronikus tigyintdzdsre

6s aa nem is v6llalta - hiteles papir alapt mdsolatot kell kesziteni.

28. Az elektronikusan kiadmdnyozott iratr6l kdszitett papiralapri m6solatot az l.
melldkletben meghauirozott, m6solat hitelesltdsdre feljogosltott szemdlyek

hitelesithetik.

29. A hitelesitds az elektronikusan kiadmrinyozott imt kinyomtatott p6lddnydnak

z6radekol6s6val ttirtdnik. A ziraddk szoveg€t a 3. melldklet hatirczza meg.

30. A z6rad6kolis az utols6 oldalm kdzzel iwa vagy ktiltin hitelesitesi ziraddk
hozzicsatolrsd,val .tagy a zArad,k sziivegenek megfelel6 tartalmt belyegz6

haszndlatrival is elvdgezhet6.

VIT. ZAR6 RENDELKI,ZESEK

32. Ezet Szabalyzat rendelkezdseit a hatalyba ldp€sdt kdvetden indult tlgyekben kell
alkalmazni

33. Ezt a SzabAlyzatot 6s mindenkor hatalyos vriltozatat nyilviinosan, elektronikus tilon, a(z)

Budapest F6vAros II. Kerifleti onkorm6nyzat hivatalos honlapjdn kdzz6 kell tenni. A
kbz7,ete1,€ho]l a :egyz, gondoskodik.

34. Ezelszabilyzatban foglalt eltlir6sok valamemyi foglalkoztatottal val6 megismertetise

az egyes szervezeti egys€gek vezetdinek feladata.

Budapest. 2021. riprilis 23

J
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l. mell6klet

A m{solat hitelesit6s6re feljogositott szem6lyek

m

Ssz, Mdsolathitelesit6si
jogosultsrggal

relrdelkezd
szem6ly treve

Szervezeti egys6g
megtrevez6se

Misolatk6szit6
beosztisa

Misolatk6szit6si
jogosultsdg

kezdete
(€666.hh.nn.)

Misolatkdszit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.nn.)

I Orosz Vikt6ria Epitett
Ktimyezetdrt

Felel6s
Igaz gat6s6g,

Telepiil€skepi
Bejelentdsi Osztrily

Titkarsigi
koordiniitor

2020.07.24

Nagy M6nika Epitett
Kdmyezetdrt

Felel6s
Igazgat6s6g,

Telepiil6sk6pi
Beielentdsi Osztdy

Teleptildskep-
vddelmi

i.iglntd26

2020.07.24

3 Szomol6nvi Kocsis
Beatrix Eva

Epitett
K6myezet&t

Felel6s
lgazgat6seg,

Telepiildskepi
Bejelentdsi Osztily

Telepiildskdp-
videlmi

tigyinti26

2020.07.24

4 Nemcsics Ildik6 Epftett
Kdrnyezetdlt

Felet6s
lgazgat6s'g,

Telepi.ildskdpi
Bejelentdsi Osztily

Osadl)ryezet6 2020.0't.24

Erdei Glula Epitett
KOmyezet€rt

Felel6s
lgazgat6s69,

TelepitlCsrendezCsi
Os^iiy

OsztAlWezet6 2020.07.24

Epitett
Ktjmyezetert

Felel6s Igazgat6seg

Igazgat6

Audapest ll. kertjleti Polgarmesteri Hivaral 1o 24 Budapest, Mechwaft Iger 1_
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Ssz, Misolrthitelesitdsi
jogosultsdggal

rendelkez6
szemdly neve

Szervezeti eg/s€g
megtlevez6se

Misolatk6szit6
beosztisa

Misolrtk6szit6si
jogosultsig

kezdete
(6666.hh.nn.)

Mdsolatk6szit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.nr.)

7 Ronyecznd Illds
MAria Zsuzsanna

Epiten
Kdmyezet&t

Felel6s
lgazgat6seg,

Telepiitdskdpi
Velemdnyezdsi Cs

Kdtelezdsi Osztdy

Osztdl),vezet6 2020.0'7.24

8 Szanyi Kdsztina Epitett
KitmyezeGn

Felel6s
lgazga:os'g,

Teleptl6skdpi
Beielent6si Oszt6ly

Telepiil6skdp-
v6delmi

iigyintdz6

2020.11.20

9 Nagy Zs6fia Epitett
Ktimyezetdrt

Felel6s
Igazgatos6g,

Teleptil6sk€pi
Bejelentdsi Osa6ly

Telepiileskdp-
vedelmi

dgyintdzd

10. Pamuk Zsolt Epitett
KOmyezetdrt

Felel6s
Igaz gat6seg,

Teleptil€skepi
Bejelentdsi Osztaly

Teleptildsk6p-
vddelmi

iigyintdzd

2020.rr.20.

1l LAsd6 Eflsebet Epitett
K0myezetert

Felel6s
tgazga16s6g,

Telepiil6sk6pi
Beielentdsi Osztdly

Pllyizan
tlgyintdz6

2020.tt.20

Yarg Zoltin Epitett
K0myezetdrt

Felel6s
lBazgatbs{g,

Telepiildskdpi
Beielentesi OszLily

Piiyi/gari
iigyintdz6

2020.r1.20

ffiJ, 
SGS
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Ssz. Mdsolrthiteleslt6si
jogosultsiggrl

rendelkez6
szem6ly treve

Szervezeai e$/s€g
megnevez6se

Misolatk6szit6
beosztdsa

M6solatk6szitdsi
jogosultsdg

kezdete
(6666.hh.nn.)

M{solatk6szit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.no.)

l3 Bajza Krisaina Epitett
Ktimyezetdrt

Felel6s
lgazgat6s69,

Telepiildskdpi
V6lem6nyez6si 6s

Kdtelezdsi Oszt ily

Adminiszrdtor 2020.11.20

Iviin Emese Epitett
K6myezetdrt

Felel6s
Igazgabseq,

Telepiildskdpi
Vdlemdnyez6si ds
Ktttelezdsi Osrdly

Telepiil6skdp-
vCdelmi

iigyintdzd

2020.lt.20.

Vizin6 dr.
Magyarosi Szilvia

Hat6s69i
Igazgat6s6g

Aljegyzb-
l9azgat6

2020.11.20.

16. dr. Silye Tamris Jegyziii
lgazgat'sig

lEazgatb 2020.1t.20.

17. Fonai Lajosn6 legyzbi
IgazgatdsAg

Kaizponli lktat6

Osz].Alv,rezet6 2020.r1.20

And6czi-Balogh
Zsuzsanna

Polgrirmesteri
Titkirsrig

Titkiirs6gvezet6 2020.1t.20

Kalocsai Timea Viirostizemeltetdsi
lgazgat6silg

lgazgatb 2020.11.20

20 Fehir Csilla V6rcstizemeltetdsi
Igazgatosdg

Parkol6si
Ugyfdlszoledlat

Adminisztretor 2020.11.20

21 P6link6s Szabolcs V6rosiizemeltetdsi
Igazgat6s6g

Parkol6si Osztrily

Pdnziigyi
iigyiotdzd

2020.11.20.

22. Alimdn Gabriella Hat6segi
lgazgatbsitg

Kdmyezetvddelmi
Oszlaly

Osztdlfr'ezet6i
referens

2020.|.20

Budap€stll. keriileti Polg6rmen€ri Hivat.l 1024 Eudapest, tvlechwart liqetl
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19.



8ud.p€rt ll. ke.ijleti Polg6rm€n€ri Hivatal

Je9r!6
I Telefon | 346-5428

] rax,34e-5ao9

i Szalai,Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. Misolathitelesit6si
jogosults6ggal

reDdelkez6
szemdly neve

Szervezeti eg/sdg
megtrevez6se

Mdsolatk6szit6
beosztisa

Mdsolatkdszit6si
jogosultsrig

kezdete
(66€6.hh.nn.)

Misolatk6szit6si
jogosultsrg vdge

(6666.hh.nn.)

23 Dr-rl Andrea Hat6s69i
Igazgat6s6g

K6myezetvddelmi
Oszt6ly

Kiimyezetv€delmi
ilgyifiezd

2021 .02.28

24. Vucskics Alinka Hat6s6gi
l$azgal6sag

Ktimyezetv€delmi
Osa6ly

Ktimyezetvddelmi
iigyintizti

2020.11.20 2021.04.23

Csuhaj L6szl6 Hat6s6gi
Igazgat6s6g

Kdmyezetvedelmi
OsztAly

Kiimyezetvdd€lmi
iigyint€26

2020.tt.20

26. Kiss Tamis Al1ila Hat6segi
Igazgat6s6g

Kdmyezetvddelmi
Osztily

KdmyezetvCdelmi
iigyintdz6

2020.1t.20

2',1 Pogeny Norbert Hat6sdgi
Igazgat6sag

Kdmyezetvddelmi
Osrely

Oszt6h'vezet6 2020.fi.20

28. Gel4nyind dr.
Kertdsz Melinda

Hat6sdgi
lgazgatosag

Igazgatasi Oszt6ly

Birtokv6delmi
iigyint6zii

2020.t1.20

29. dr. I-ehoczkv Ivritt Hat6s6gi
Igazgat6sag

Igaz gatalsi Osraly

Birtokvddelmi
iigyint€zd

2020.tr.20 2021.04.09.

30 Boros Adrienn Hat6s6gi
Igazgat6seg

Igazgat6si Oszt6ly

Hagyatdki
iigyintdz6

2020.11 .20

l1 Mikus Andras Hat6siigi
Igazgat6seg

leazgatAsi OszlAly

Hagyateki
iigyintdz6

2020.1r.20.

32. Gillich Anik6 Hat6s.lgi
Igazgat6sag

Isazsa6si OsA aly

Hagyat6ki
tigyinti26

Rdpds J6zsef Hat6s69i
Igazgat6sAg

lsazgatAsi OsztAly

Hagyatdki
ilgyintdz6

2020.1 1.20

a B'rdapest ll. kerirlcti Polg6rmeneri Hivatal 1024 &daPest, Mechwart ligetr
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Budapest ll. lerijl€ti Polgiirmesteri Hivatal

Jegrz6

Telefon: 346-5428

Fax:346-S4o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. M{solathitelesltdsi
jogosults{ggal

rendelkez6
szem6ly lreve

Mrsolatk6szit6
bcoszt{sa

Misolatkdszit6si
jogosults6g

kezdete
(6666.hh.nn.)

Mdsolatk6szit6si
jogosults{g v6ge

(6666.hh.nn.)

Barthdnd Hetd
Ttinde

Hat6segi
Igazgat6srig

Igazgatdsi Oszt6ly

Ipar 6s

kereskedelmi
iigyintdz6

Magas Gribor Hat6s6gi
Igazgat6s6g

lgazgatrsi Oszdly

Ipar ds
kereskedelmi

iigyiotdz6

2020.t 1.20

36 dr. Petkovics
Nikoletta

Hat6s6gi
Igazgat6sag

lgazgat{si Osz].iLly

Osztalyr'ezetd 2020.t 1.20

31. Maczelka
Zsuzsanna

HumAnszolgAltat6si
Igazgatdsag

Ell6Lisi Osztaly

Szocialpolitikai
iigyintdz6

2020.1t.20

i8. Kiri Katalin Hurn6nszo196ltatesi
lgazgat6sbg

Ell6t6si Osztaly

Szocielpolitikai
iigyirltdz6

39. Kohlrusz Krist6f Hum6nszolgiiltatisi
Igazgat6s6g

Ellatlsi Osaaly

Szoci6lpolitikai
iigyintdz6

2020.1t.20

40 Nagy R6bert Hum6nszolgriltatisi
lgazgat's g

Ellit isi Osztrily

Szoci6lpolitikai
igyintez'

2020.1.20

41. F6bik Gabriella HumfuNzolgaltat6si
tgazgat6srig

Ell6tisi Oszt6ly

Osztalyvezet6 2020.t L20

m
Budapest ll. keriileti Polg5 rmest€ri Hivata I 1or 4 Eudapest, M€chwan i9et1.

Szervezeti e$/s6g
megtreYezdse

34. 2020.fi.20.

35.
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Budapest ll. keriileti Polg6rmest€ri Hivatal

Jegy26

Telefon: 346-5428
Far346-S4o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

2. mell6klet

Papiralapri intr6l kdszitett elektronikus mdsolat, r6szleges mdsolat va$/ elektrotrikus
kivonat

K6pi meglelel6s eset6n:

HITELESITESI ZARADEK

Az eredeti papiralapi dokamentummql e&)ezd hiteles mdsolqt

lktat6szim:
MrAsolatkdszit6 szervezet: Budapest lI. keriileti Polg6mesteri Hivatal
M{solat hitelesit6set vdgz6 szem6ly neve:

Mrisolatkdszit€s id6pontja:
M6solatkdszitdsi szabdlyzal megnevezdse: Budapest II. keriileti Polgrrmesteri Hivatal6nak

MdsolarkdszitCsi Szab6lyzata
MdsolatkCszitdsi szabilyzat v erz,i6szi,,$a:. 1.3

M6solatkdszitesi rend elerhet6sege www.masodikkerulet.hu

Tartilmi megfelel6s esetdn (r6szleges mdsolat)l

HITELESiT6SI ZARADEK

Rdszleges mAsoht, amely a mdsolatkdszitis alopjdul snlgdl6 papirolapi dokumenlumot az

alAbbisk szerint rdszben tqrlslmazzal

lktat6sz6m:
Mdsolatkdszit6 szervezet: Budapest II. keriileti Polgdrmesteri Hivatal
MAsolat hitelesitdset vdgz6 szem€ly neve:

M6solatkdszitds iddpontja:
Masolatkdszitisi szabelyzat megnevezdse: Budapest Il. keriileti Polg6rmesteri HivaaldBak
Mrlsolatkdszitdsi Szabrilyzata
Masolatkiszitdsi szaMlyzal ! erzi'szirtrna]- 1.3

Mrisolatk6szitdsi rend eldrhett s6ge: wvr'\r.masodikkerulet.hu

ffi-,, 
scs

Eudapest ll. keriileti Polgermesteri Hivata I rc2 4 Budapest t\4e.hwart ligetl.



Budap€st ll. kerijl€ti Polg6rmesteri Hivatal

Je9yz6

Telefon: 346-5428

Faxr346-5409

Szalai.Tibor@masodikkerul€t.hu

Tartalmi megfelelEs esetdtr (elektronikus kiyonst):

HITELESITESI ZARAD6K

Az elektrcrikus kivorurt d dokumehtumbafoglalt informdci'lartql at dz aLibbi
kor I d I o z as o kka I I ar t ql maz ru :

Iktat6szim:
Mdsolatkeszit6 szervezet: Budapest I[. kertileti Polg6mested Hivatal
M6solat hitelesitisdt vdgz6 szemdly neve:
Miisolatkdszitds idtipontja:
MAsolatkdszitdsi szabiiyzat megnevezdse: Budapest II. kedlleti Polgiirmesteri Hivatalanak
Mdsolatkdszitdsi Szabilyzata
Mdsolatkeszitdsi szabilyzat \/ etzi sz|rnai 1,3
Mdsolatkeszitdsi rcnd elirhet6sdge: www.masodikkerulet.hu

,e\ 
Budaeen ll. keriileti PolsS rmesreri Hivatal rc,4 B!dape5! Mechwarttigetl. 4h3. oldal
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Sudapest ll. keriileti Polge.mesteri Hiv.ta I

Jegyr6

Telefon: t46-5428
Fax:346-54o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

3. melldklet

EleklronikN irat hitel$ papiralapri iratti slekltdsa esettn r ziradok trrtrlma

HITELESiTESI ZARADEK

Az elehronikus dokumenumban foglaltal*al eg/ezd tartalmi irat.

Iktat6szam:
Az eredeti elektronikus iratot kiadm6nyoz6 szemCly neve:

Az eredeti elektronikus iratot kibocsiit6 szerv neve:

Az eredeti elektronikus irat elektronikus al6irds iddpontja:
Papiralapt misolat keltezdse:
Miisolatk6szit6 szervezet:
M6solat hitelesit6sdt v6gz6 szem6ly aliirdsa:
Masolat hitelesitdsdt v€gz6 szem€ly neve:

Mesolat hitelesitdsdt vdgz6 szemdly bdlyegz6lenyomata:

.ffi1 sGs

Budapest ll. kerijleti PolgSrmeneri Hivatal 10r4 Budapest, Mechwart li9et1.


