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I. A SZABALYZAT Cf,LJA, HATALYA

l.Budapestll.keriiletiPotgamesteriHivatal(atov6bbiakban:Hivatat)M6solatk6szit6si
Szab6lyzatrinak (a tovebbiakban: Szabelyzat) celja

a) a HivatalnAl megtalalhat6 papiralapri iratok hiteles elektonikus iratte t6(6n6

etahkiiesar4 valamint

D) a Hivatal 6ltal elekhonikusa! kiadmanyozott irat hiteles papiralaPt iratti tdrten6

6talakitds6ra

vonatkoz6 szabrilyok meghatiirozAsa az elektronikus iigyintdzds ds a- bizalmi szolg6ltatasok

a"fa"." ,-tayiitof szo''io zot5. dvi ccxxll tdrvcny (a tov6bb-iakb^an: E-ugyintdzdsi tv )'

ia"-i" - "f"[o""ikus 
0gyint6z6s rdszletszab6lyair6l sz6l6 45112016' (XII 19 ) Korm'

i*aei"i ta tovaUUatUan: Eiir.) rendelkezdseinek figyelembeveteldvel'

2. A Szab6lyzat hat6lya a Hivatalra ds az 6lta1a kezelt ilatoka (papiralapt 6s elektlonikus)

terjed ki.
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Az elektonikus iigyint6z6s ds a bizalmi szolgrltatrsok 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2015. dvi

CCXXII. tatrvdny 12. $ (l) bekezddsdben foglaltak vdgrehajtdsa erdekdben, valamint az

elektronikus Ugyintdzes reszletszabelyair6l s261645112016. (X11.19.) Korm. rendelet 55 $ (8)

bekezddsdben ioglalt felhalalmazds alapjan, Budapest II. keriileti Polg6rmesteri Hivatalban a

papiralapi 6s eliktronikus dokumentumokr6l titrtdn6 hiteles masolatok kdszil6s6r6l sz6l6

szabelyzal.ot az alebbiak szerint adom ki:

II. f,RTELMEZ6 RENDELKEZTSEK

3. A SzabalYzat alkalmazisdban:' ;; d;;i,rdi;;,;lyan etjar6s, amelv az anal6g felepitesii informrici6t sztunit'{stechnikai-' 
..;tt rot ,a*aru feldolgozhat6, digit6lis infomici6v6 alakitja 6q. ; [Eit 2 S I ]

b);;;ikri;;"-, Jr-ugvint:#tl tv 5l' S O) bekezd6sdben meghat6rczott

szervek;
.t'ii)"u"i szo{Ner'. az iratkezeldsi alapfolyamarot ttrmogat6 olyan informatikai

" ;il;i;;, ".iiv-"iupn 
*"ioiat tekintve az iratkezel6si mtveleteket vagv azok egv

*-rrii"t ,ie""ftt"ta, timogatja' ffiggetlenill att6t' hogy ezek mellett egvdb

tunkci6kat is ell6t;
)\tihinoot?lpli!azelekuonikusm6solatazontulajdonsag4amelybiztositjaa- ll##"'i;;';r,nlt *"'l'i"*rt"tat ti'6ltisa szempontjab6l lenveges - tarralrni €s

ioinui 
"ternein"t< ^egismerhet6sdg6u 

lEiir' 2 $ 5l

"\ ;;;;";'i:;;i;; 
;"zdi': a masotatkiszitds iordn alkalmazon hardver' szoflver'

valamint ezek egyottese; [Etir' 2 $ 7 l

m
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fl metaadat: az ira&ezeldsi folyarnat soren kezeh 6s nyilvfutartott adatot leir6 adat;

[3/2018. (IL 2l.) BM rcndelet 3. $ 29.]
g) papiralap dokumenlum: papiron rcgziteli minden olyan szdveg, szrmadatsor, tdrkdp,

tervrajz, v6zlat, kdp vagy mds adat, amely bdrmely eszkdz felhaszn6l6sdval ds b6rmely
el j6r4ssal keletkezett;

h) tartalni negfelelds; az elektronikus mdsolat azorl tulajdonsaga, anely szerint az - a
hozai kapcsoldd6 metaadatokkal egyiittesen - birositja a papiralapt dokumenh.m -
a joghatris kivelt6sa szempontjdb6l ldnyeges - tadalmi elemeinek megismerhetdsdgdt,
de nem biaositja a k€pi megfelel6st;. [Eth. 2. $ I l.]

III. HTTELES MASOLATK6SZiTTS,(LTALANOS SZABALYAI

4. Csak olyan szemCly jogosithat6 fel mdsolat hitelesiteserc, aki a Hivatallal kdzszolg6lati
jogviszonyban rill.

5. A m{solat hitelesitdsCre feljogositott szemdlyeket az l. me eklet hat6rozza meg.

6. A m6solat hitelesitesere jogosult szemdlyel.J'l a jegyzb az igazgat6 feltedesrdse alapjdn

ddnt.

7. A mlisoht hitelesit€sdre feljogositott szemdlyek foglalkoaatisi jogviszonyAnak

megsz$ndse, megsztiotet€se eseten a jogosultsegok*al kapcsolatos m6dositisokat az

igazgat6 soron ki!'ul kezdernlnyezi ajegyz|ndl. Amennyiben a hiteles mdsolatkdszit6sre

feljogositon szemdlyek ktidben vAltozis kdvetkezik be, az dnkorm6nyzat jegyzoje

gondoskodik a szab6lyzat m6dosltisir6l €s a honlapon ttit6n6 cserej6r6l.

8. Ezen Szab6lyzat mindenkor hatAlyos klil6rbttz6 id6Allapotait meg kell 6dzni oly modon,

hogy az egy adott napon m6solat hitelesitds6re feljogositott szemelyek kdre ut6lag

barmikor megrillapithat6 legyen.

9. Papiralapt dokumentumr6l ttirten6 hiteles elektronikus miisolat els6sorban 
^z

iratkezeldsi szoftver ,,Hiteles ndsolat kiszltise " funkci6j6nak haszndlataval k6szithet6

Amennyiben az ira&ezeldsi szotvet ,,Hiteles mdsolat kiszitdse" funkci6ja bdmilyen
okb6l nem drhet6 el vagy nem haszn6lhat6, akkor a hiteles mrisolat kdszit6se a

Szabilyzat v. fejezetdben foglaltak szerint tdrtenik.

IV. A PAPIRALAP DOKUMENTUMOKR6L AZ IRATKEZELTST SZOTTVTN
ALTALT ELEKTRoNIKUS irroN TORTfto rr.rAsolar xf sziTEsf'NEK

SZABALYAT

lO. Az iratkezet6si szoftver 6l1ali ,,Hiteles masolat keszitdse" funkci6 hasznalatrihoz a

Hiteles mAsolat kdszitdse nevt mentijog 6s az elektronikus al6ilis mentijog sztiksdges.

m
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I l. Sziiksdges kiv6lasztad a hitelesitend(t iratot 6s meghatdrozni, hogy a mdsolat kepi vagy
tartalmi formdban felel meg a hitelesitend6 papiralapi dokumentumlak.

12. K6pi megfelel€s v6lasztdsa esetdn legenerdldsra keriil a zfuadek, etk6sz0l az tj pd[,
benne egy xml-lel, majd a felhaszn6l6 altali elek&onikus hitelesitessel (Ett. I I 3 . g) ker{il
el66llit6sra a hiteles elektronikus mrisolat.

13. Tartalmi megfeleles esetdn a felhasznil6nak meg kell hatfuoznia a tartalmi megfelel6s
formajet: Kivonat vagy Rdvleges m6solat, illetve meg kell adnia a ztraddk
szabadsztiveges rdszdt. Ez1 kdvet6en legenenildsra kerill a z6raddk, elkdsztil az tj pdf,
benne egy xml-lel, majd a felhaszndl6 altali elektronikus hirelesitdssel (Etu. l l3. $) k;dil
eldAllitdsra a hiteles elektronikus mdsolat (a kivonat vagy a rdszleges m6solat).

14. Mirden hiteles mdsolatkeszit6$61 esem€n1,napl6 bejegyzest kdszlt az iratk€zeltt szoftver
az al6bbiak szerint:
a) Eseminy szdvege (hitelesitCs m6djet is tartalmazza): Hiteles mdsotat k6szit€s _ K€pi

megfelelds VAGY Hiteles masolat kdsziles - Kivonat VACY Hiteles mesolat
kdszitds - Reszleges mAsolat

b) FelhasznAl6, Iktat6szdm 6s 6rkeaetdsi azonosit6 az tp cimmel egytitt
c) Esemdny adatok: Csatolmituy neve, L raddk szovege

V. A PAPIRALAPTI DoKUMENTUMoKR6L ELEKTRoNIKUS tToN T6RT6N6
MASoLAT rcsziTEstNrx szAnAI,yAt

15. A HivdalnAl megtaldlhat6 papiralapt iratot az tgyfet kdrelm6re vagy mris
eg1tnmflk6d6 szerv ilyen ininld k6relme alapjri,n a 16. ponrban foglalt kivdtellel hiteles
elektronikus mdsolatt6 kell 6talakitani (a tovabbiakban; digitaliz6l6s).

16. Nemdigitalizilhat6k
a) a mint sitett iBtok,
b) azok a kitldemdnyek, melyek elektronikus imttA oltefti dtalakit{sa technikai okb6l

nem lehetsdges.

17

18.

t9.

A papiralapt dokumentumhoz - utols6 oldalkdlt - a hitelesitdsi ziradik szitvegCl
tartalmaz6 papir alap[ dokumentumor (a tovdbbiakban: hitelesitdsi zimd€k) Iiell
csatolni. A hitelesitdsi ziraddk taialmnt a 2. mell€klet tartalm azza. kepi vagy tartlllmi
megfelelds esetin.

A papiralapf dokumentumr6l 6s a hitelesitdsi zand6kol egyben, szkenner segitseg6vel,
legaldbb 150*150 dpi, felbonrist, sziirke{myalatos, pDF formdtumi aloirenrt tett
kCsziteni.

Amennyiben lehetsdges, akkor olyan elektronikus masolatot kell kdsziteni, amely a
papiralapt dokumentum teljes tartalmat tartalmazza, biztositja a kdpi megfeteidst. '
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20. Rdszleges misolat vagy elektronikus kivomt (tov6bbiakban egytitt:onalmi megfelel€s)
csak kivdtelesen indokolt esetben kiszithet6, ebben az esetben:
a) rdszleges mdsolat esetdn a hitelesitesi ziradekban rdgziteni kell, hogy a m6solat a

digitalizal6s alapj6ul szolgril6 papiralapt dokumentumot mely r€sz€ben
laflalmazza,

b) elektronikus kivonat eset6n a hitelesitdsi z6laddkban rdgziteni kell, hogy a kdsziteft
elektronikus kivonat a papiralapt dokumentumot mely rdszeben, a dokumentumba
foglalt inform6ci6wtalmat milyen korlatozrsokkal bnalmazza.

21. Ha technikai okok miatt (tirl nagy f6jlm6ret) egy doknmentum csak tdbb f6jlba
szkennelhetti, a hitelesitdsi z6raddkot valamennyi 6llom6nynak tadalmaznia kell. Ebben
az esetben a hitelesitdsi z6radekra ri kell vezetni, hogy az adott rillomiiny a dokumentum
fiely r eszet taIlalmazzj,

22. Amennyiben a hitelesitend6 iratcsomag tdbb iratot tartalmaz, Ugy az iratokdl kiiliin-
kUlttn kell a hiteles elektronikus m6solatot elkdsziteni.

23, Az tgyf,6l wgy az egyiittmtkttdo szerv ilyen irAnyt kdrelminek bedrkezCse esetdn - a
16. pont szerinti imtokat kivdve - az elektronikus m6solat hitelesitds6rc feljogositott
sz€m€ly a 18. pont szerinti szkenneldst kovetiien megallapitja a papiralapt dokumentum
€s az elektronikus masolat kdpi vagy tartalmi megfeleldsdt.

24. A masolatkdszitis sikeres, ha az eredeti papiralapf dokumentum €s az elektronikus
mAsolat kdpi vagy tartalmi megfelelese meg6llapithat6.

25. Amennyiben a kdpi vagy tartalmi megfelelds nem rillapithat6 meg, a mdsolatkdszit6st
meg kell ism€telni, valamint a kdpi vagy rartalmi megfelelds megAllapitis6ra nem

alkalmas elekhonikus dokumenlumot torold kell.

26. A kdpi vagy tartalmi megfeleles megillapit6s6t kdvet6en az elektronikus mAsolat

hitelesitdsdre feljogositott munkauirs:
a) az Etu. 55. S (4) bekezd6sdben foglahaknak megfelel<i szemdlyre sz6l6

elektronikus al6ir6siival vagy
b) az Eur. 55. $ (4) bekezd€sdben foglaltaknak megfelel6 elektronikus belyegz6vel

vagy
c) az intkezel6 szoflverb6l eldrhetti, Eiir. tl3. $ szakasziban szl'balyozott

azolositiisra visszavezelett dokumerhrmhitelesitdsi szolgaltat6ssal
hitelesiti a masolatot. Az iratkezelt! szoftverbe az igy el6dllitott, hitelesitett ellomrinyt kell
eltarolni.

m
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Ezta Szab6lyzatot €s mindenkor-hat6lyos vriltozatdt nyilv6nosan, elektronikus riton, a(z)
Budapest F6vriros II. Keriileti Onkormdnyzat hivatalos honlapjr4n kirzze kell tenni. A
kdzzdt6telr6l a jegyz6 gondoskodik.

VI, AZ ELEKTRONIKUSAN KIADMANYOZOTT DOKUMENTUMR6L HITELES
PAPiR ALAP(I MASoLAT KEsziTTsfIvBx nrxo.m

27. A Hivatal Alral elektronikusan kiadmrinyozott iratrol az iigfel kdrelmdle - ha az nem az
E-iigyintdzdsi tv. szerinti egytittmrikitd6 szerv, nem kotelezett elekhonikus iigyifidzesre
€s azt nem is vdllalta - hiteles papir alapt m6solatot kell kdsziteni.

28. Az etektonikusan kiadmrnyozott imtr6l kdszitett f,apiralapf mrsolatot az l.
melldkletben meghatfuozott, miisolat hitelesitdsdre feljogositott szem6lyek
hitelesithetik.

29. A hitelesit€s az elektronikusan kiadmanyozott irat kinyomtatott p6ld6ny6nak
zfuaddkol6saval t6rtenik. A zirad€k sz6veg6t a 3. mellektet hatfuozza meg.

30. A zdmddkolis az utols6 oldalra kdzzel irya vagy ktlitn hitelesitdsi ztuaddk
hozzdcsatoldshval vagy a ziraddk sziiveginek megfelel6 tartalmri belyegzd
haszn6latival is elv€gezha6.

VII. ZAR6 RENDELKEZfSEK

31 Ez aSzabiiyzat202l . okt6ber I l. napj6t6l hatalyos.
Hatilyba l6pds€vel egyidejiileg a V262-8l2OZl. szj,,\t legyz1i int6zked6s hatdyet
veszti.

32. Ezen Sz bity"at rendelkezdseil a hatilyba ldpdsdt kdver6en irdult tigyekben kell
alkalmazni.

34. Ezen Sz b|lyzatban foglalt eltiinisok valamennyi foglalkoztatottal val6 megismertetise
az egyes szeNezeti egys6gek vezetdirck feladata.

Budapest, 2021. okt6ber 8.

zalai Tibor
gy26
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l. mell6klet

A mdsolat hitelesit6sdre feljogositott szem6lyek

Ssz. Mdsolathitelesit6si
jogosultsiggal

rendelkez6
Ezemdly neve

Szerezeti eg,,s€g
megnevez6se

Misolatkdszit6
beosztdsa

Misolatk6szit6si
jogosultsrg

kezdete
(6666.hh.nD.)

M6solatk6szit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.nn.)

Orosz Vikt6ria Epitett
Kdmyezetdrt

Felel6s
lgazgat6sitg,

Telepuldskdpi
Beielentdsi Oszt6ly

TitkArsagi
koordinitor

2020.07 .24

Nagy M6nika Epitett
Kdmyezetdn

Felel6s
Igazgat6s6g,

Telepuldskepi
Bejelertdsi Oszt5ly

Telepdl€sk€p-
v6delmi

iigyintez6

2020.07.24

Szomoldnyi Kocsis
Beatrix Eva

Epirett
KdmyezetCrt

Felel6s
lgazgalis{g,

Telepiildskdpi
Beieleotisi OsztAIy

Telepuleskdp-
vedelmi

tigyint€26

2020.07.24.

4 Nemcsics Ildik6 Epitett
Ktimyezetdrt

Felel6s
lgazgatbs'E,

Telepiildsk€pi
Beielentdsi Osaaly

Oszlalryezetb 2020.07.24

Erdei Gvula Epiteft
KOmyezet€rt

Felel6s
Igazgat6s6g,

Telepuldsrendezdsi
Osziily

Osdal) r'ezetd 2020.07.24.

6. Trummer Tam6s Epitett
Ktimyezetdn

Felel6s lgazgat6sag

2020.07.24.

m
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Ssz. Misolathitelesit6si
jogosultsdggal

retrdelkez6
szemdly neve

Szervezeti eg/sdg
0egnevez6se

Misolrtkdszit6si
jogosultsCg

kezdete
(€666.hh.nn.)

M{solatk6szitdsi
jogosults{g v6ge

(6666.hh.nn.)

7 Ronyeczn€ Illds
Miria Zsuzsanna

Epitett
Ktimyezetdrt

Feleltis
lgazgatds6g,

Teleptildskdpi
Vilemdnyezisi is
Kdtelezdsi Osztaly

Osdalyr'ezet6 2020.07.24

8 Szanl Krisztina Epitetr
K0myezet6rt

Felel6s
lgazgat6sdg,

Telepiil6skdpi
Bejelentisi Osa6ly

Telepiildskdp-
vddelmi

tigyintdzti

2020.tt.20

Nagy Zs6fia Epitett
Kdmyezetert

Felel6s
lgazg tbs{g,

Telepiildskipi
Bejelentdsi Osztrlly

Telepiilisk6p-
vddelmi

figyintez'

2020.11.20.

t0 Pamuk Zsolt Epitett
Kdmyezet€n

Felel6s
Igazgat6sAg,

Telepiildskdpi
Beielentdsi Oszt6ly

Telepiildskdp-
vCdelmi

Ugyintdz6

2020.tl.20

1l Lriszl6 Erzsdbet Epitetr
KOmyezetdrt

Felel6s
Igazgatits{g,

TelepiilCskfui
Beielentdsi Oszllly

PAlyiaati
iigyintdz6

2020.1t.20

12. Varga Zoluin Epitett
KOmyezetdrt

Felel6s
Igazgatds6g,

Teleptildskipi
Bejelenr€si Osa6ly

PAlyi:zati
tigyintdzd

2020.11.20

f,Al 
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Miisolatk6szit6
beosztisa
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Ssz, Mdsolathitelesit6si
jogosults6ggal

rendelkezo
szem6ly neYe

Szervezeti erys6g
megnevez6se

M{solatkdszit6
beosztrsa

Mdsolatkdszit6si
jogosultsig

kezdete
(6666.hh.nn.)

Misolatk6szit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.nn.)

Bajza Kdsztina Epitett
Kttmyezetdrt

Felel6s
Igazgar6sdg,

Telepilldskdpi
V€lem€nyezdsi 6s

Kdtelezdsi Osztrily

Adm iri sztrator 2020 1t .20

14. Epitett
Kdmyezet6rt

Feleltis
lgazgabs'g,

Telepiildskdpi
V€lemdnyezdsi 6s

Kiitelezesi Oszt6ly

Telepiildskep-
vedelmi

0gyintdzd

2020.1r.20.

Vizind dr.
Magyarcsi Szilvia

Hat6sdgi
Igazgat6sig

Aljegyz6-
Igazgat6

2020.1r.20

16. dr. Silye Tam6s Jegyzbi
lgazgat6sdg

Igazgat6 2020.11.20

17 Fonai Lajosnd legyzbi
Igazgat6s6g

Kozponti Iktat6

C)srelwezet6

18. And6czi-Balogh
Zsuzsama

Polgiirmested
Titkrirs6g

Titkdrsagvezet6 2020.1,1.20

l9 Kalocsai Timea VArosiizemeltet6si
lgazgat6sig

Igazgat6 2020.1r.20

20 Fehdr Csilla Verosiizemeltet6si
Igazgat6s69

Parkoltisi
Ugyfdlszolgilat

Adminisztrdtor 2020.11.20.

2l Pelink6s Szabolcs Vdrosiizemeltetdsi
Igazgat6sAg

Parkolesi Osztaly

Pdnztigyi
iigyintdz6

2020.r1.20 2021.10.08

Alimrin Gabriella Hat6sAgi
Igazgat6s6g

Kdmyezetvidelmi
Oszt6ly

Oszuilyr'ezet6i
referens

m
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13.

IvAn Emgse

15.

2020.t t.20.

22. 2020.|.20.



Telefon: 346.s4r8
Fax: 346-S409

Sz.lai.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. Mdsolath iteleslt6si
jogosultsiggal

rendelkezd
szemely nev€

Szervezeti e$.s6g
megnevezdse

Mdsolatk6szit6
beoszt{sa

M{solatk6szitdsi
jogosultsdg

kezdete
(6666.hh.nn.)

Mdsolatk6szit6si
jogosultsrig v6ge

(6666.hh.nn.)

23 Dui Andrea Hat6sdgi
Igazgat6sdg

Ktimyezetvddelmi
Osa6ly

Kdmyezetvddelmi
iigyintdztt

2020.11.20. 2021.02.28.

24 Vucskics Alinka Hadsegi
Igazgat6sAg

Komyezetvedelmi
Osa6ly

Ktimyezetv6delmi
iigyintdz6

2020.11.20 2021.04.21

25 Csuhaj L6szl6 Hat6sagi
Igazgatdsdg

Kdmyezetvddelmi
Osztely

K6myezetvddelmi
iigyirt&i5

2020.r1.20

26 Kiss Tamas Aftila Hat6segi
Igazgat6s69

Kitmyezetvddelrrli
Osztdly

Kitmyezetvddelmi
tigyintdz6

2020.1t.20

21 Pog6ny Norbert Hat6sdgi
lgazgat6sig

Kdmyezetvddelmi
Osz|aly

Os216h.ve7.et6 2020.11.20

28 Hat6sdgi
Igazgat6s69

Igazgattui Osztily

Birtokvddelmi
tigyintez6

2020.11.20

dr. Lehoczky lvrin Hat6sAgi
Igazga6seg

Igazgatdsi Osrily

Birtokvddelmi
iigyintezd

2020.tt.20. 2021.04.09

30 Boros Adrienn Hat6s6gi
Igazgat6s6g

Igazgatrsi OsdAly

Hagyatdki
tigyinr6z6

2020.1r.20.

31. Mikus Aadrris Hat6s6gi
Igazgar6s6g

Igazgatrisi Oszt6ly

Hagyatdki
iigyintdz6

2020.11.20

32 Gillich Anik6 Hat6sAgi
Igazgat6seg

IgazgatAsi Osaely

Hagyatdki
iigyintdz6

2020.11.20

33 Rdp6s J6zsef Hat6sAgi
lgazgat6s{g

Igazgatdsi Oszt6ly

Hagyat€ki
iigyintdz6

2020.1t.20.

m
Budapen ll. k€riileti Polge rmesteri Hivata I 1o2 4 B udapest, Mechwart tigetr'

Eudap€st lt. kertleti Polgiirm€st riHivatal
legyza

Geldnyind dr.
Kertdsz Melinda

29.



Budapest ll. kerijleti Polgiirmesteri Hivatal

)egy26
Telefon i 346 -5428

Fax: 346-54o9
Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. MAsolrthitelesit6si
jogosultsdggal

rendelkez6
szem€ly neve

Szervezeti eS/s€g
megnevez6se

M6solatk6szit6
beosztdsa

M{solatk6szitdsi
jogosults6g

kezdete
(6666.hh.nn.)

M{solatk6szit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.nn.)

34 Barth6nd Hetzl
Ttinde

Hat6s6gi
lgazgat6srig

lgaz gatAsi Osztiily

Ipar ds

kereskedelmi
ilgyintdzd

2020.1.20

35 Magas Gribor Hat6s6gi
lgazgat6seg

Isazgat6si Oszt6ly

Ipar es
kereskedelmi

tigyirltdz6

2020.t),.20

36. dr. Petkovics
Nikoletta

Hat6s6gi
lgazgal6sag

IsazsatAsi Osztily

C)sztilwezet6 2020.t1.20.

3'1. Maczelka
Zsuzsanna

Humrinszolg6ltatrAsi
Igazgat6s6g

Etl6t isi Osztily

Szocirlpolitikai
iigyint€zo

2020.11.20.

38 Kdri Katalin Humalszol96ltatdsi
Igazgat6sag

Ell6t{si Osztaly

Szoci6lpolitikai
iigyintdz6

39 Kohlrusz Krist6f Humenszol96ltatisi
Igazgat6s6g

Eudtdsi OsztAly

Szocielpolitikai
tigyintdz6

2020.t1.20.

40 Nagy R6bert Humenszolgriltatrisi
lgazgat6srg

E[atesi Oszt6ly

Szoci{lpolitikai
Ugyintdzd

2020.t t.20

Fribik Gabriella HumanszolgAltatasi
Igazgat6s69

Elatesi Oszt6ly

C)srrh'vezet6

m
Budapest Il. ke rijleti Polgi rmesteri Hivatal 10 24 Budapest, Mechwart liget 1.

2020.11.20.

4t. 2020.1t.20.



Budapen ll. keraleti Polgarm€n.ri Hivatal

Jegyz6

Telefon: 346-S428

Fax,346-S4o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

2. dell6klet

Papiratapf iratrdl koszitett elektronikus misolat, r6szleges mdsolat yagl/ elektrotrikus
kivonat

K6pi megfeleles eset6n:

HITELESiTESI ZARADEK

Az eredeti papirulaprl dohumentumual egtezd hileles ,ndsolat

Iktat6szim:
Masolatkdszltd szervezet: Budapest . kertileti Polg6rmesteri Hivatal
M6solat hitelesitdsdt vegz6 szemdly neve:
M6solatkdszitds idilpontja:
Mrisolatk6szit€si szabiilyzat megnevezese: Budapest lI. kedleti Polg6rmesteri Hivatalanak
Masolatk6szit6si Szabalyzata
Mesolatkiszitdsi szabaly zd \/ eruiit szilrna. 1.4
M{solatkCszit6si rcnd el&het6sige www.masodikkemlet.hu

Tartalmi megfeleldr eset6tr (r6szleges mrsolst):

HITELESITESI ZARADEK

Riszleges mdsolat, amely q ndsolatkis2itds alapjdul snlgil' papiralap dohlmentumot az
alabbiak szerint rdszbeh tartqlmazza'.

Iktat6sz{m:
Mesolalkdszit6 szervezet: Budapest II. keriileti Polgemesteri Hivatal
Mesolat hitelesitds6t v6gz6 szemdly neve:
Mdsola&€szitds id6pontja:
Masolatkdszitdsi szabilyzat megrleyez6,se: Budapest II. keriileli Potgdrmesteri Hivatalinak
M6sola&dszitdsi Szabalyzata
Masolatk€szltdsi szabLlyzat vetziitszfuna'. 1.4
MAsohtkdszitdsi rend elerhet6sdge: www.masodikkerulet.hu

m
Audapenll, keriil€ti Polglrmesteri Hivatal rc24 Budapeet, Mechwart liget1.



Audapen ll. k€riileti Polgirmesteri Hiv.tal
Je9f.6

Telefon: 345"S428

Faxr346.S4o9

Szalai.Tibor@ma50dikkerulet.hu

Tartslni megfelelos csetdn (elektrolikus kivonrt):

HITELESiTESI ZARADEK

Az eleldronikus kvonat a dokumentumba Ioglak inlotmticidtafialmdt az al.ibbi
korl dtozdsokkal tar t almazza :

Iktat6szim:
Mrisolatk€szit<i szervezet: Budapest II. keriileti PolgArmesteri Hivatal
Masolat hitelesitds6t v6gzti szem€ly neve:
Masohtkdszitds id6pontja:
Mrisolatkdszitdsi szab6lyzat megnevezdse: Budapest II. kerilleti Polg6mesteri Hivatal6nak
Masolatkdszitdsi Szab6lyzata
MAsohtkdszit6si szabily zat't erzi6szima: 1.4

Mdsolatk€szit6si rend eldrhet6s6ge: www.masodikkerulet.hu

m
Budap€n ll. keriileti Polgiirmesteri Hivatal 1024 BudaPes! Mechwart ligetl. 14h3. oldal



Bud.pen ll. keriileti Polg6rmeneri Hivatal

legyz'
Telefon: 146-5428
Faxr346-54o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

3. mcll6klet

Elektrotrikus irat hitelq papirahpi irattd dakit{sa eset6n r z{rrd6k tartalma

HITELEShfSI ZARADfK

Az elelrtronikus dohtmehtumban foglaltak*al egtezd tartolmi irat.

Iktatdszdm:
Az eredeti elektronikus iratot kiadmiinyoz6 szemdly neve:
Az eredeti elektronikus iratot kibocs6t6 szerv neve:
Az eredeti elektonikus irat elektronikus auinis iddportja:
Papiralapf m6solat keltez6se:
Miisolatk6szit6 szerveTet:
M6solat hitelesitdsdt vdgz6 szemdly aldirdsa:
MAsolat hitelesitds6t vdgz6 szemdly neve:
Masolat hitelesitdsdt vd 9z6 szem€ly b'lyegzblenyomata:

flA 
Budapest n. kertleti Polsirmen€ri Hiv.t.t m24 Budapest, Mechw.rt tiset1. 14q. otdat
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