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Az elektonikus o$/intezds ds a bizalmi szolgdltatdsok 6ltal6nos szabelyairol sz6l6 2015. €vi
CC)OflI. tdrvdny 12. g (l) bekezddseben foglalrak vCgehajrdsa Crdekdb€o, valamir sz
elehrcnikus [gyirtCls dszletszab6lyair6l szol6 45112016. (XIl. t9.) Kom. rendelet 55. g (8)
bekezdCsCben foglalt felhatalmazls alapjdrq Bu&pest Il. ker0leti polgjrmesl€Ii Hivatalban a
papialapi ds eldltonikm dokumentumolq6l tdrtdDd hiteles mdsolatok kCszttCsdrdl sz6l6
szabAlfzatol az al6bbiak szerinr adom k:

I

I. A SZAB,{LYZAT CfUA, HAT.,[YA

Builapest lI. ler eti Polg&mesteri Hivatal (a tovfrbbiakban: Hivstal) Mdsolark€szitt€si
Szsbdlyzatdar[ (a tovdbbiakbsn: Szab6l t) cdlja

vomtkoz6 szabrlyok meghat6rozdsa az elekhonikus {gyintdzds is a bizalmi szolg6ltatdsok
dltaHnos vabAlr,air6l s71il6 2015. evi CCTO I. rorvCry (a tovdbbiakban: E-tgyinr€zdsi tv.),
valamiat az elekt$nikus ti$rintdzCs dszletszabAlyairot szbl6 451D016. (X[. l9) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: Eiir.) rendelkezdseinek fi gyelembevCteldvel.

2. A S?ab{lyz*hdAlya a Hivatalra ds az iiltala kezdlt iratokra (paptalapt 6s elektronikus)
terjed ki.

a,) a Hivalaln6l megtalalhat6 papiralapri iratok hiteles elekkotrikus iBtt6 i0rt6o6
dtalakitdsdra! valamint

6,,1 a Hivaral dtal elektronikusan kiadm{nyozon irat hiteles papiralapi iratta t6rtdn6
6lalakttri66ra

II. f RTf, IiIEzo RENDELKEZESEK

3. A Szab6lyzat alkalmazAs6bao:
at .ligitqlivildst olyai eljtuas, amely az aDal6g felCpltdsfl inform6ci6t szjmrtdstechdkai

eszkttzatk szdm{ra feldolgozhat6, digirdlis informrci6vd alakltja 6t; ; [Eur.2. $ l.]
b) e&fi mfrki)tld szen. az E-itgy1fiezf,si tv. 51. $ (l) bekezdCsdb€n meghlatArozott

szervek;
c) irqlkezelisi szoftver: az iratkezeldsi alapfolyamatot tAmogat6 olyan informatikai

alkalmazis, amely alapfunkci6jit tekiotve az iratkezeldsi mtvelet€ket vagy azok egy
r€szdnek vegrehajdsat timogada, ffiggetleniil att6l, hogy ezek mellett egy6b
funkci6kat is ell6t;

d) kipi megfelelds: az elcktronikus m6solat azon tulajdonsag4 amely biztosltja a
paplralapf dokumentum - joghatAs kivehasa szempontjiMl l€nyeges - analmi €s
formai elemeinek megismerhetdsegdt; [Eur. 2. g 5.]

e) ndsolatkiszit, rendszer: a mAsolatk6sziGs sor6n alkalmazofi hardver, szoflver,
valamint ezek egytlttese; [Eiir. 2. $ 7.]
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fl y1.1_a3!9t: az irarkezclisi folyamar rcnin kezslr 6s nyilvdntanott adator leir6 adal;
[32018. (II. 2t.) BM rendelet 3. g 29.]

g) papiralapi dofunentun: papiror,rdgzilefi minden olyan sriveg, safunadatsor, tirkdp.
lefi\a:z, viElaLkep vagy mis adat, amely barmely eszkdz felh;zndldsrival €s brfumeiy
eljrnissal kele&ezet;

h) lartalrni ,nedelelAsr az elektonikus mdsolat azon tulajdonsdga, amely szerint az - a
hozzi kapcsol&6 metaadatokkal eglttlesen - biaos$a a papiralapt dokumcntum -
ajoghatis kiv5ltisa szempo jdMl lenyegcs - Unalmi elemeinek megismerher6sdgdt,
de nem biaosirja a kdpi megfelelist;. [E0r. 2. g I l.]

8

III. HITELES MASOLATKISZITTS ALTAI.ATTOS SZINAI,Y.AT

4. Csak olyan szemdly jogosithato fel rniEolat hitclesitCsere, aki a Hiyatallal kdzszolg6lati
jogvivonyban 6ll.

5. A m&olat hitelesirds€re feljogositott szemClyeket az l. melliklet hatArozzzmeg.

6. A mAsolar hitelesitdserejogosulr szemdlyekrdl ajegp6 az igazgat6 felrerjesads€ alapjdn
ddnt.

7. A mrsolat hitelesires€re feljogositott szemClyek foglalkoztatdsi jogviszony6nal
megsz0nCse, megsz[ntetdse esetin a jogosultsigokkal kapcsolatos m6dositisokat az
igazgat6 soron kivfil kezdem&yezi ajegyz6nCl. Amennyiben a hiteles mtuolatkdszitd$e
feljogositon szemClyek k6ltben valtozis kOve&ezik be, az dnlormAnyzar jegyzde
gondoskodik a szaMlyzat mddositdsfu6l ds a honlapon t6rtend cserdjir6l.

Ezen Szab6lyzat mindenkor hatilyos k[l6nbdzd id6Allapotait meg kell 6rizri oly m6don,
hogy az egy adon napon mrsolar hirelesitdsdre feljogositol szemdlyek k6re ut6lag
bdrmikor megiiLllapithat6 lcgyen.

9. Papimlapri doLumentumr6l t6rtin6 hiteles elektronikus masolat els6sorbat az
iralkezeldsi szoft\,er ,,Hiteles misolal keszitdre " funkci6jfurak hasznilataval k€szither6.
Amennyiben az iratkezelisi szaft,vet ,,Hileles mdsolat hiszitise" funkci6ja bdrmilyen
okb6l nem drhet6 el vagy nem haszndlhat6, akkor a hiteles mdsolat k6szitdse a
Szsb6lyzat V. fejezetdben foglaltak szerint rdrtinik.

rV. A PAPiRALAPU DOKUMENTUMOKROL AZ IRATKEZELESI SZOFTVF,R
ALTALT ELEKTRoNTKUS tToN TORTTNO MisoLAT KEszirtsrxrx

SZABALYAI

I0. Az iratkezeldsi szoftver dltali ,,Hiteles mdsolat kiszitdse" funkcid hasmtilatehoz a
llitclcs mAsolat kiszi(€se nevfi meniijog es az clektrorikus alairds meniijog sz[ksiges.
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Szilksdges kivdlaszrani a hitelesitend6 iralol Cs meghatrirozni, hogy a misolat kdpi vagy

tartalmi form6ban felel meg a hitelesitcnd6 papiralapti dokumentumnak.

Kepi megfelelds v6lasztdsa esetdn legcnerdldsra ker0l a ziradCk, elkdszul az rij pdf,

benne egy xml-lel, majd a felhasznit6 6ltali elektronikus hitelesitessel (Eiir. I 13. $) keriil

elti6llluiGra a hiteles elektonikus mAsolat.

Tarralmi megfelelds esetin a felhasznAl6nak meg kell hatiiroalia a tarralmi megfelelds

formdjet: Kivonat vagy RCszleges misolat, illelve meg kell adnia a zAraddk

szabEdszoveges lcszet. Ezt kdvet6en lcgencr6l6sra keril a zdraddk, elkdsztl az tj pdl
benne egy xml-lel, majd a felhasadl6 dltali elektronikus hirelesltdssel (E0r. I 13. $) keriil

eltidltitasra a hiteles elektonikus m6solat (a kivonat vagy a tdszl€ges mesolat).

14. Minde[ hiteles mdsolatkdszildsdl esemCnynapl6 bejegyzest kdszit az iratkezel6 szoftver

az alibbiak szerint:
a) Esemdny szdvege (hitelesites modj6t is tartalmazza): Hiteles mdsolat kiszitis - Kdpi

megfeleles VAGY Hiteles m6solat kdszitds - Kivonat VAGY Hiteles masolat

kCszites - RCszleges m6solat
b) Felhasmdl6, Iktat6szem es drkeztetdsi azonosit6 az IP clmmel €gytitt
c) Esemerly adalok: CsatolmAny neve, Zdraddk szovege

15. A Hivataln6l megblelhat6 papiralapt iratot az tlgyfil kCrelm€re vagy mAs

egyiittmikddii szerv ilyen irlinyi kdrelmc alapjdn a 16. pontban foglalr kivdrellel hiteles

elektronikus mdsolattd kell atalakitani (a tovdbbiakban: digitalizilas).

16. Nemdigitalizilhat6k
a) a min6sitett iratok,
b) azok a kiildem€nyek, melyek elektonikus ilattla t6(in6 6talakiui6a technikai okb6l

nem lehets€ges.

17. A papilalapri dokumentumhoz - utols6 oldalk€nt - a hitelesltdsi z6rad€k szdvegdt

tartalmaz6 papir alapt dokumentumot (a rov6bbiakban: hirelesit€si ziraddk) kell
csatolni. A hitelesitesi zaraddk laflalmdt a 2. mellikld tsnalmazza kdpi vagy tartalmi
megfelel€s esetdn.

18. A papiralapi dokumentumr6l6s a hitelesitCsi zrrad6krol egyben, szkenner segilsdgdvel.
lcgaHbb 150*150 dpi, felbont6st, sziirkeitnyalatos, PDF formatumt fllomtnlt kell
kdszlteni.

19. Amennyiben lehetsegcs. al&or olyan elcktronikus mesolatot kell k€sziteni' amely a
papiralapri dokumentum teljes tartalmrt tartalmazza. biaositja a k€pi megfelel6s(.
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20. Rdsdeges mfsolat vagy elektronikus kivonat (tovebbiakban egyiitt: tartalmi megfelelds)
csak kivdtelesen indokolt esetben kdszilhet6, ebben az esetben:
a) Eszleges mdsolat es€tCn a hitlesit€si zdEdekbar rogziteni kell, hogy a mAsolat a

digiraliziids alapjeul szolg6l6 paphalapu dokumentumol mely riszebeo
lal].2,lrJtszij,,

b) elektronikus kivonat es€tin a hitelesit6si zdrad€kban rtigziteni kell, hogy a kdszitett
elektonikus kivonat a papiralspf dokumentumot mely reszeben, a dokumentumba
foglalt informdci6tartalmal milyen korl6toz6sokkal tartalmazza.

21. Ha technikai okok miatt (til nagy fajlmdret) cgy dokumentum csak t6bb fdjlba
szkemelhetd, a hitelesitisi z6raddkot valamennyi 6llomdnynak ranalmaznia kell. Ebben
az esetben a hitel€sltCsi zdrad€kra ni kell vezetni, hogy az adott allomtrny a dokumentum
mely riszdt tartalmazza.

22. Amennyiben a hitelesitend6 iratcsomag tdbb iratot rafialmaz, tg5r az iratokrol k0l6n-
knliin kell a hiteles elekrronikus mAsohbr elkasziteni.

23. Az iigyfdl vagy az egyiinmtkttd6 szerv ilyen irdnyi kirelminek boerkezese €setdn - a
16. pont szerinti iratokat kivive - az eleklronikus mdsolat hitelesit€sCre Gljogosirott
vemily a 18. pont sz€rinti szkennelist k0vet6en megdllapitja a papiralapU dokumentum
6s az elektronikus mesolat k6pi vagy tartalmi megfeleldsdt.

24. A m6solatkdszitCs sikeres, ha az eredeti paplralapri dokumentum is az elektronikus
m66olat kdpi vagy tanalmi megfelelise meg6llapithato.

25. Amennyiben a kdpi vagy tartalmi megfelelCs nem 6llapithat6 meg, a mAsolatkdszitdst
meg kell ismitelni, valamint a kdpi vagy tartalmi megfelelis megellapitrisdra nem
alkalmas elektronikus dokumentumot tftd,lni kell.

26. A kdpi vagy tattalmi megfeleles megdllapltisdt k6vet6$ az elekkonikus mAsolat
hitelesitdsdre feljogosito(t munkatirs:
a) az Etir. 55. $ (4) bekezdisCben foglalta}nak megfelel<i szemClyre v6l6

elekronikus al6irds6val vagy
b) az Eilr.55. $ (4) bek€zdes€ben foglaltaknak megfelel6 elektronikus b€lyegz6vel

vagy
c) az iratkezel6 szonverb6l eldrhet6. Eiir. ll3. d szakasziban sz,lbelyoz!lc.

azonosildsra visszavezekn dokumentumhitelesitdsi szolgrllat6ssal
hitelesiti a m6solatot. Az iratkezel6 szoftverbe az igy el66llitotl hitelesitett {lloman}1 kell
eltirolni.
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Budapcn ll. k!r0l.ti Polg6rmen€d Hivatal
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VI. AZ ELEKTRONIKUSAN KIADMANYOZOT'I' DOKUMENTUMR6L HITELES
PAPiR AI,APO MASoLAT KT,SZITISTNEK RENDJE

27. A Hivatal rilral elektronikusan kiadminyozon ira&61 az 0gyfdl k€relmerc - ha az nem az

E-iigyinrdzdsi rv. szcdnti egy[ttmflkod6 szerv, nem kotolezen elekaonikus tlgyintezdsre
ds azt nem is valhlta - hiteles papir alapt mAsolarot kcll kcsziteni.

28. Az elektronikusan kiadm{nyozott iratr6l kdszlten paplralapri masolatot az l.
mellikletben meghatarozott, m{solat hitclcsit6sere feljogositott szemelyek
hitetesithetik.

29. A hirelesitds az elektronikusan kiadmdnyozotl irat kinyomtatolt pelddnyenak

airaddkolds6val tortdnik. A zimdck szdveget a 3. melldklet hatrirozza meg.

30. A a^tradikolas az utols6 oldaha ktzzrl irva vagy knl6n hilelesitdsi zamddk
hozzecsablasevd vagy a zir"ad€k szovegdnek megfelel6 tartalmti bClyegz6
hasznrilat6val is elvCgezhet6.

VII. ZAR6 RENDELKEZ6SEK

3l Ez a Szabfilyz,I 2021 . november 23 . napjet6l hat6lyos.
Hat6lyba lipds6vel egyidejffleg a 11262-13D021. szamri Je$z6i intizked€s hatalyAt
vevti.

32. EEn SzabAlyzt rendelkelseit a hatalyba ld*s€t kdvetden induh 0gyekb€n keil
alkalmazni.

33. Ea a SzaMlyzatot is mindenkor hatalyos vAltozalat nyilvanosarL elektronikus titon, a(z)
Budapest F6v6rcs II. Ker{leti onkolmAnyzat hivatalos honlapjdn kttzz€ kell tenni. A
kdzz6tdteldl a jegyzd gondoskodik.

34. Ezen SzabAlyz.alban foglalr el6irdsok valamemyi foglalkozalottal val6 megismertetdse

az egyes szervczrti egysdgek vezet6inek feladata.

Budapest. 2021. november 22

dr Tibor

"'fffiq
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l. mell6klet

A misolat hitelesit6sdre feljogositott szem6lyek

Ssz. Sz-ervezeti erys6g
megnevez6se

Misolatk6szit6si
jogosultsig

kezdete
(6666.hh.nn.)

Misolatk6szit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.rn.)

I orosz vikt6ria Epitett
Kdmyezetdrt

Feleliis
I gazgat6seg,

Telepuliskdpi
Bejelentdsi Oszt6ly

Titk6rsdgi
koodin6tor

2020.07.24

Nagy M6nika Epitett
Ktimyezetdn

Felel6s
Igaz gat6s6g,

Telep0liskipi
Beielent€si Osztaly

2020.07.24.

Szomolinyi Kocsis
Beatrix Eva

Epitett
Ktimyezetdrt

Felel6s
lgazgat6s6g,

Telep0ieskepi
Beielentdsi Osztaly

Teleptiliskdp-
vddelmi

iigyintd26

2020.07.24.

4 Nemcsics Ildik6 6pitett
Ktjmyezeldrt

Felel6s
Igaz gat6sdg.

Telepiildskdpi
Beielentdsi Osztfly

C)sztdlwezeld 2020.07.24

5 Frdei Gvula Epitett
Kijmyczctin

fclcl<is
lgazgat6sag,

'l elcpiildsrendezdsi
Osztaly

C)szt6lwezet6 2020.07.24

Trummer Tam6s Epitelt
Ktimyezotdrt

Felel6s Igazgat6srg

Igazgat6 2020.07 .24

f1
s6s
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Misolrthiteleslt6si
jogosultsiggal

rendelkez6
szem6ly oeve

Misolatk6rzit6
bcoszaisa

2. Telepilldskdp-
vddelmi

iigyintdz6
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Ssz, Misolarhiaelesit6si
jogosultsrggal

rendelkez6
szem6ly neve

Szervezeti c$/s6g
megnevcz6sc

Mdsolatk6szit6
beosztlisr

Mdsolrtk6szit6si
jogosultsrig

kezdete
(6666.hh.nn.)

Misolatkdszitdsi
jogosultsrg vdgc

(6666.hh.nn.)

7 Ronyecznd IIl6s
Miria Zsuzsanna

Epitex
Kdmyezetdrt

Felel6s
Isazgat6sdg,

Telepiildsk€pi
Vilemdnyezesi ds
Kotelezdsi Osztily

Osztell,,ezet6 2020.07.24.

8 Szanyi Krisztina lilpitett
Kdmyezet6(

Felel6s
Igazgat6srg,

Telep$ldskdpi
Bejelentesi Oszt6ly

Telepiildskdp-
vddelmi

ilgyintdz6

2020.11.20 2021.11.t9

Nagy Zs6fia Epitett
Ktimyezetdrt

Felel6s
lgazgal6sdg,

Telepiildskdpi
Bejelentisi Oszt6ly

Teleptil6skdp-
vddelmi

iigyintCz6

2020.11-20

l0 Epitett
Kt myez.etdrt

Felel<is

Igazgat6s6g,
Teleptldskdpi

Bejelentisi Osztiily

2020.t 1.20.

t1 Leszl6 Erzsdbet Epiteft
Kdmyezetdrt

Felel<is

lgazgat6seg,
Telep0ldsk6pi

Bejelentisi Osdily

P ytuati
0gyintezd

2020.1120

t2 Varga Zolt4n Epitett
Kdrnyezetdfl

Felel6s
Igazgabsag.

Telepuliskdpi
Beielentdsi Oszt{ly

PirlyAzati
iigyint6z6

2020.|.20
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Budapert ll. ker0l€ti Polgirmesteri Hivatal
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Tel€fon; j46'5428

Fax:345-S4o9

Szal.i.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. Misolathitelesitdsi
jogosultsiggal

rcndelkezd
szcmdly oeve

Szervezeti e$r'$69
megnevezdse

M6solatkdszit6
bcosztdsa

M{solatk6szit6si
jogosultsig

kezdete
(6666.hh.nn.)

M{solrtkcszitdsi
jogosult$dg v6ge

(6666.hh.otr.)

l3 Bajza Krisztina Epitetl
Kdmyez€t6rt

Felel6s
Igazgat6siig,

Telepuldskipi
Vdlemdnyezdsi 6s

Kotelezesi OsztAly

Adminisztrdtor 2020.11.20

14 lv:in I'lmesc Epitett
KdmyezeGn

Feleltis
lgaz gat6s69.

Telepiildskipi
V6lemdnyezesi €s

Kittelezisi Osztaly

Telepiiliskdp-
vedelmi

iigyintdzd

2020.r1.20.

t5 Vizind dr.
Magyarosi Szilvia

Hat6&igi
Igazgat6s6g

Aljegyz<i-
Igazgal6

2020.11.20

dr. Silve Tamds Jegyz6i
lgazp3t6sAg

Igazgat6

17. Fonai Lajosni legyz(ti,
lgazgat6s6g

Kozponti lktat6

OsztAlyvezetii 2020.11.20

And6czi-Balogh
Zsuzsanna

Polgarmesteri
'[itkArsAg

Titkdrs{gvezet6 2020.r.20

l9 Kalocsai Timea Vdrosi?-emeltetdsi
Igazgat6s6g

lga:zgat6

Fehdr Csilla Vdrosilzemeltetdsi
Igazgat6s6g

ParkoLisi
UsyfelszolgAlat

Adminisztftitor 2020.11.20.

2t Pdlinkds Szabolcs Varosiizemehetdsi
Igazgal6s6g

Parkol{si Osztely

Pdnziigyi
iigyintiz6

2020.11.20. 2021.10.08

Alinlin Cabriella Hat6siigi
Igazgat6srig

K6,mye2rtv6delmi
Oszt ily

OsrAlrr'ez-etdi
referens

2020.11.20.

f-\
sGs
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Budapen ll. *eriil€ti Polg6rmeneri Hivatal
legyz6

Telefon: 345.5428
Fax:345-54o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. MAsolathitelesit6si
jogosults{ggal

rendelkez6
szem€lv neve

Szervezeti e5rs69
megnevez6se

Misolatk6szit6
beoszldsa

M6solatkdszit€si
jogosults{g

kezdete
(6666.hh.nn.)

Mdsolstk6szit6si
jogosultsrig v6ge

(6d66.hh.nn-)

23 Dul Andrea Hat6sigi
lgazgatdsdg

Kdmyezetvddelmi
Osa6ly

Komyezetv€delmi
iigyinlC26

2021.02.28.

Vucskics Alinka Hat6sdgi
Igazgat6sdg

Kitmyezetvddelmi
Osztdly

Ktimyezctvidelmi
tigyinrdz6

2020.t 1.20. 2021.04.23

Csuhaj Lriszl6 Hat6s{gi
lgazgat6srig

Kdrnyezetv6delmi
Osa6ly

Kdmyezetu6delmi
iigyintdz6

2020.t\.20

26 Kiss ]'ames Attila Hat6s6gi
lgazeiadseg

Kdmyezetvddelmi
Oszt{ly

2020.t1.20

27. Pogdny Norben Hat6sdgi
Igazgat6siig

Kdrnyezetvddelmi
Oszt6ly

Oszlily\ezgtd 2020.11.20

28 Geldryind dr.
Ken€sz Melinda

Hat6sagi
lgazgat6sag

lsazsatasi OsztAly

Birtokv€delmi
iigyintiz6

2020.|.20

29 dr. Lehoczky Ivtul Hat6srigi
Igazgar6seg

Igazgatrisi Oszrily

Biaokvddelmi
iigyint€26

30 Boros Adrienn Hat6srigi
Igazgal6s6g

tgazgatdsi Osaily

Hagyatdki
tigyintdz-6

2020.fi.20.

Mikus Andrds Hat6s6gi
lgazgat6s6g

Igazgadsi Osztdly

llagyat€ki
tigyintez6

Gillich Anik6 Hat6segi
Igazgat6slig

Igazgat66i Osrdly

Hagyatdki
iisyintez6

33 R€pes J6zsel' Hat6segi
Igazgat6sig

Igazgatisi Osztrly

Hagyatdki
iigyinle26

2020.1t .20

ffi
sGs

Bsdapert ll. kertleti Polgiirmerteri Hivatal 1o2 4 Budapest, Me(hwart ligetl

I

2020.11.20.

25.

Ktimyezetv€delmi
tgyin6z6
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Budapen ll, keroleti Polg6rm€n€ri Hivatal

Jeqfr6

Telefon: 346'5428

F.r 346-5409
Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

rf

Ssz. Misolathitelesit6si
j ogosultsiggal

rcndelkez6
szem6ly [eve

Szcrvezeti e$r's6g
megnevez6se

Misolatk6szit6
bcosztdsa

Misolatk6szit6si
jogosultsrg

kezdete
(6666.hh.nn.)

Mdsolatk6szil6si
jogosultsig v6ge

(6ee6.hh.nn.)

34 Barthrnd Hetzl
Tiinde

Hat6sdgi
lgazgatbs{g

Igazgat6si Osztdly

Ipar es

kereskedelmi
tigyintd26

2020.fi.20.

35 Magas Gabor Hat6sAgi
Igazgat6sdg

tgazgatrsi Osz&ily

Ipar ds

kereskedelmi
iigyinte26

2020.11.20

dr. Pelkovics
Nikoletla

Hat6sagi
lgazgat6$4,9

lsazqatiLsi Osrely

Osztrlyvezet6 2020.1t.20

Maczelka
Zsuzsanna

Hum6nszolgilradsi
Igazgat6seg

ElladsiOszlily

Szoci6lpolitikai
iigyintdz6

2020.11.20.

Kdri Katalin Humenszolgeltatesi
Iga4atbseg

Elldtdsi Oslily

Szocirilpolitikai
iigyintdz-6

2020.t1.20.

Kohlrusz Krist6f I{uminszolgrltatrsi
lgazgat6s'g

Ellrr6si Osztaly

Szociilpolitikai
iigyint6z6

2020.11.20.

Nagy R6bert Humanszolgaltatdsi
Igazgat6srg

Ell6tisi Osa6ly

Szoci6lpolitikai
iigyintdz6

2020.11.20

41. Iribik Cabriella Humrinszolgdltatdsi
Igazgat6sAg

Ellitisi Osz6ly

C)szelwezetri

Rdp6sn€ Dobi
Marietta

Hat6sigi
Igazgal6sag

Kttmyezetvedekni
Oszlily

Hat6se-ci

iigyintd26
2021.I 1.08

43 l,udrinyiCsaba
l-6szl6

Sug6 Edit

Hal6s6gi
Igazgat6s.Ag

Kdmyezelvddelmi
Oszt ily

Kiimycz-etvddelmi
iigyintiz6

2021.11.08.

44 Hat6s6gi
Igazgat6sag

Igazgatiisi Osztrily

Hagyatdki
tigyintdzti

2021.11.23.

45 Gengeliczki Agnes Hat6sagi
tgazgat6sag

Igazgattsi Osztely

Hagyatdki
ugyintdz6

sGs
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Budapest ll. kertileti Polgarmest€ri Hivatal
J€9r:6

Telefon: 346-S428
Fax:346-5409

Szalai.Tibor@masodikk€ru|€t.hu

Ssz. Misolathitelesitdsi
jogosultsiggal

rendelkez6
szcmdl)' neve

Szervezeti e5/s6g
megnevez{se

Mdsolatk6szit6
bGoszt6sa

Mdsolrtkeszit6si
jogosult3ig

kezdete
(6666.hh.rn.)

Mdsolatk6szit6si
jogosultsig v6gc

(6666.hh.nn.)

46. dr. Baki Zsuzsanna Hat6s6gi
lgazgat6sag

lgazgat{si Osaeb

Birtokvedelmi
ngyintizd

2021.11.23.

,l
SGS
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Bud.pert ll. keriileti Polg6rm€steri Hivatal

Jeqyz6

Teleton: 345-5428

Fax: j45.54o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

2. mell6klet

K6pi megfelel6s eset€n:

HITELESiTESI ZARADEK

Az eredeti papilqlapi dokumentummal egtezd hiteles ruisolat

Ikrat6szAm:
MasolatkCszlt6 szervezet: Budapest II. keriileti Polgdimesteri Hivatal
Miisolat hiteleslteset vigzii szemdly neve:
Mdsolatkeszit€s id6pontja:
MAsolatkdszitdsi szab6lyzat megnevezese: Budapest Il. kertlleti Polgrirmesteri Hivatal6nak
Mlisola&dszitdsi Szabelyzara
Mrisolatkiszit6si szabilyzat v elzi6szAma:- 1.6
Mdsolatkiszitdsi rend eldrhetdsdge www,masodikkerulet.hu

Tartalmi megfelelcs esct6n (rdszleges Bfuolat):

HITELESiTESI ZARADEK

Riszleges mdsolat, amely a mdsolatlaiszitis alapjdul salglli pupiralap dokument mo! az
alAbbiak sze nt ri$zben lo almazzat

Iktat6szim:
M,solatkdszito szervezet: Budapest Il. keruleti Polg6rmesteri Hivatal
Mdsolat hitelesildset vdgz6 szemdly neve:
Mesolatkdszitds idopontja :

Mdsolatkdszitdsi szab6lyzat megnevezdse: Budapest It, ker0leti Polgrmesteri Hivatalinak
Mesohtkdszitisi SzabAlyzata
MAsolatkCszitdsi szab aly zat v erzi6szama'. 1.6
M6solatkdszitdsi rend eldrhet6sege: www.masodikkerulet.hu

ffi

Papiralapi iratr6l kkzitett elektronikus m6solat, rdszleges mesolat vagi elektronikus
kivonrt

Budapestli. kerijleti Polg;rmesteri Hivatal ro24 BudapesL Mechwartligetl



Budapest ll. kertleti Polgirmeireri Hiv.tal
Jegyz6

Telefon: j46-5428

Fax:346-S4o9

szal.i.Tibor@masodikkerulet.hu

Tartalmi megfelel6s eset€n (elektrorikus kivonat):

HITELESiTESI ZARADEK

Az elektronikus ki|onl a dokumentumba foglalt inforndcidt.lrtalm.tt qz oldbbi
kor I i t oz tis o kka I t ar t.! lmazza :

lktatoszim:
Mdsolatkdszit6 szervezet: Budapest I[. keriileti Polgdmeste.i Hivatal
Masoht hitelesitdsdt vdgz6 szemely neve:
MAsoh*iszitds id6pontja:
MfuolatkCszitdsi szabalyzal megnevezdse: Budapest It. keruleti Polgdrmesteri Hivatalanak
M6solatk6szit6si Szab{lyzata
Mesolatkdszitesi szaMlyz l verzicszinna:. 1.6
Mrisolatkdszit6si rend el6rhet6sdge: r'u,w.masodikkerulet.hu

Budapest ll. k€rijleti Polg6rmesteri Hiv.tal 1or4 Budapest, Me.hwartligetl.ffi- s8s



Budspest ll. I.riil€ti Polg6rmesteri Hiv6t.l
Je9yz6

Tel€fon: 346.54r8
Fax:345-5409

Sz.lai.Tibor@masodikkeruler.hu

/j)

3. mcll6klet

Elektroniku! int hitelB peplnlepE intt{ d.kltilr esctdr E zirrddk trrtdms

slrpmsirEsl zAnnoEr

Az elehronikus dokumenlunbon foglaltaktal egez6 tortalmi irat.

lktal6szim;
Az eredeti elektronikus iratot kiadm6nyoz6 szemdly nevc:
Az eredeti elektronikus iratot kibocset6 szerv neve:
Az eredeti elektonikus irat elekrronikus aldirds id6ponrja:
Papinlapi mdsolat keltczese:
M6solatkdszit6 szervezct:
Md6olat hirelesiGsdr vdgz6 sz€mdly aldirAsa:
Mdsolal hirelesirdsdl v€gz6 szemdly neve:
Mdsolat hitelesltdsdr vtgzn szemaly Vlyegz lenyomara;

Bud.p€n ll. k.riileti Polgirm€neri Hiv.t.t rc:4 Audapest, Me.hwart liget1 r5h5. oldal



Budapest ll. keriileti Polqerm.steri Hivatal

!egyza

Telefon: j46-5428

Fax:346'5409

Szalai.Tibor@masodikkerulet.h!,

U262-14D02r.
JEGY2,6I INTfZKEDfS

Budapest ll. keriileti Polgirmesteri l{ivatal
M6solatk6szlt6si szabilyzata

,,-i.l,rr ll. i. r,.

2021 r{()v I g

i L6a- )
.,1,

MeIe{er......f-....db
AJ.'dc

A- A, tqkdJ*'

ffit

A szsbdlyzat alspadatai

Szabalyzal megnevezisc Mesolatkdszitesi SzabAlyzat

A sabAlyzatot kiad6 szerv
megnevezise

Budapest Il. kertileti PolgArmesteri Hivatal

1.6

Kiad6s d5ruma 2021. november 22.

Hatelyosseg kezdete 2021. novc'nbcr 23.

sGs

Budapest ll. kerijleti Polg6rmen€ri Hivatal 1o24 Budapest,lvle(hwa( liget r.



ard.pect ll. kertl€ti Polgarmeneri Hivat.l
Jegyza

Teleton: t46-5428
Fax:146-54o9

Szalai.Tibor@m.sodikkerulet.hu

Az elektronikus tigyintdzis ds a bizalmi smlg6ltatrisok alralAnos szabrilyair6l sz6l6 2015. 6vi
CCXXII. ttirviny 12. g (l) bekezddsdben foglaltak vdgrehajtrisa drdekCben, valamint az
elektronikus tigyint6z6s dszletszab6lyair6l s zbl6 45112016. (Xll.l9.) Korm. rendelet 55. g (8)
bekezd6sdben foglalt felhatalmazrs alapjAn, Budapest Il. keflileti Polg{rmesteri Hivatalban a
papiralapt ds elektronikus dokumentumokr6l tortdnd hileles masohtok kiszit6serdl sz6l6
szabdlyzatot az aldbbiak sze nr adom ki:

I. A SZABALYZAT CTIJA, HATALYA

l. Budapest II. keroleti Polgdmesteri Hivatal (a tov6bbiakban: Hivatal) Mdsolatkdszit€si
Szab6lyzatdnak (a tov6bbiakban: Szab5lyzat) cdlja

a) a Hivatalndl megtalAlhat6 papiralapri iratok hiteles elekhonikus iranA 6nin6
atalakitds",ira, \,alamint

6,) a Hivatal 6ltal elektronikusan kiadmiinyozott irat hiteles papiralapi irattii titrtin6
etalakitdsd{8

vonatkoz6 szab6lyok meghatdrozAsa az eleklronikus iigyintdzes €s a bizalmi szolgriltatisok
altalAnos szabalyair6l sz6l6 2015.6vi CCXXU. ratrvdny (a rovdbbiakban: E-tigyinrezdsi tv.),
valamint az elektonikus iigyint€zds reszletszab6lyair6l sz6l6 451/2016. (XII. 19.) KoIm.
rendelet (a tovdbbiakban: Eiir.) rendelkez6seinek fi gyelembevdtel€vel.

II. TRTELMEz6 RENT,ELKEZIsEK

3. A Szabelyzar alkalmazAsAban:
a) digitalizdlds: olyan elj6nis, amely az anal6g felCpitisii informrci6r szrmitdsrechnikai

eszkdzdk szimdra feldolgozhat6, digitalis informrci6v, alakitja 6t; ; [Etir.2. $ l.]
b) egiiflrnikodd szen|. az E-iigyint&.isi tv. 51. g (l) bekezdisdben meghatArozott

szenek:
c) iratkezeldsi szoJive/i az iralkezel6si alapfolyamatot tamogar6 olyan informatikai

alkalmaTris, amely alapfunkci6jet tekintve az imtkezel6si mfivelerekel vagy azok egy
rdszdnek vdgrehajt6sat tilrnogatja, ftggelleniil att6l, hogy ezek melletr egydb
funkci6kat is ell6t;

d) kipi ntegtelelis: az elektronikus masolat azon tulajdonsSga, amely bizlosilja a
papiralapf dokumentum - joghalds kivdltrisa szempontjdb6l ldnyeges - tartalmi es
formai elemeinek megismerhet6sdgit; [Eiir. 2. S 5.]

e) ndsolatkiszlt4 rendszer: a mdsolatkdszit€s sofiin alkalmazolt hardver. szoftvet-
yalamint ezek egyiittese: lEiir. 2. $ 7.]

11 Budapest ll. keriileti Polg6rmeneri Hivatallo24 Budapest, Me(hwa( lig€t 1. 15/r. oldal

2. A Szab{lyzatbatillya a HivataFa Cs az iltala kezelt iratokm (papiralapt ds elekaonikus)
terjed ki.

sGs



Bud.p€n ll. kertleti PolgeftEneri Havatal

).9y.6
Telefoo: 346-5{t8
Fax; 346-5409
5zal6a.Tibor@masodikk€rut€t.hu

t y:.!!!!,, az in&ezeldsi folyamat sor6n kezelr ds nyilvenranon adaror leir6 adal;
[32018. (ll. 21.) BM rendelet 3. g 29.]

g) papirahpi dofumentun: papircn t'gzitett mindeD olyan sztiveg, szemadatsor, r6rkdp.
tervrajl yild& kep yagy mi{s adat, amely bfumely eszkdz felhaizntildsdval Cs birmeiv
eljtu6ssal keletkezerl;

h) torlalmi meglfelelisr az elekronikus mdsolat azon tulajdons6ga, amely szerint az _ a
ho"zi kalcsol6d6 melaadatokkal egy0flesen - biaosirja a pafiralapt iokumentum -
a joghatris kivrllrisa szempontj6bol ldnyeges - tartalmi ilemelnek megismerhet6segdt,
de nem biztositja a kdpi megfelelCsq. [Eur. 2. g I l.]

4

IIL HITELES MASOLATKESZiTfS ALTALANOS SZABALY{

Csak olyan szemdly jogosirhato fel m{solat hitelesitesdrc, aki a Hivarallal kdzszolgdlati
jogviszonybaa All.

A mdsolat hitelesitesdre feljogositon szemdly€ket az I . melleklet batArozza meg,

A mdsolat hitelesitd#re jogosuh szemClyekr6l a jegnl az igaz4at6 feherjesadse alapjrin
diint.

7. A mrisolat hirelesirisere feljogositon szemClyek foglalkoztatdsi jogviszonydnak
megsztnCse, megsziintet6se esetin I jogosultsdgokkal kapcsolaros m6dositdsoiat az
igazgat6 sorcn kiviil kezdem6ryei a j4yz6rd. Amennyiben a hiteles mdsolatkdszitCsre
feljogo:itott szem€tyek kdrdben vdltozis kdvetkezik be, az dnkormriLnyzat jegyz6je
gondoskodik a szabdlyzat m ositdsAr6l ds a honlapon t6rt€n6 cserdjdr6l.

8. Ezen Szabdlyzat mindenkor harAlyos ktil6nbdz6 id6elhporait meg kell 6rizni oly modon,
hogy.z egy adotr oapon mAcoht hitelesitCsdre feljogositon wemdlyek kOie ut6lag
brirmikor megrillapithat6 legyen.

9. Papirdlapf dokumentumrol t6ndn6 hiteles elektronikus misolat els6sorban az
ira&ezeldsi szoffver ,,Hiteles mAsobt kAszfuese,, funkcirijrfurak hasznriLlafival kdszlthet6.
Amennyiben az ira&ezelesi szofrver ,,Hiteles ,h.isolat keszitise,' funkcidja brirmilyen
okbol nem irhet6 el vagy nem haszo6lhat6, akkor a hiteles mesolat kdvitise a
Szabrilyzat V. fejezetiben foglakak szerint tdn€nik.

rV. A PAPiRALAPU DOKUMENTUMOKRoL AZ IRATKf,ZDLESI SZOFTVER
AI.ru,r rlnrrnoNrKus uroN roRrtnd ruisoil,r ifsiir-ts-t&{-

SZABALYAI

10. Az iratkezeldsi szofrver dltali ,,lliteles masolat kiszitdse" funkci6 hasznelatehoz a
lliteles mrisolat kiszitese levri menujog is 

^z 
elektronikus al6ir6s meniijog szilksdges.

5

6

,'l
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Telefonr lt6-5428
Fax:345-5409

szalai.Tibor@matodikk€ru1€l.hu

Szuksiges kivelasrani a hitclesitendti iratot Cs meghat6rozni, hogy a m66olal kdpi vagy

bnalmi formeban felel meg a hitelesitend6 papiralapl dokumentumnak

Kepi megfelelis v6lasztdsa esetCn legenerAl6sra kefi a ziladCk, elkdszul az rtj pdf'

benne egy xml-lel, majd a felhaszndl6 Altali elektronikus hitelesiGssel (Etir. I I 3 . $) kertil

eliidllltasra a hiteles elektronikus m{solat,

Tartalmi megfelelds esetdn a felhaszndl6nak meg kell hatiroznia a tartalmi megfclelds

formajdt: Kivomt vagy Reszl€8es m6solat, illetve meg kell adnia a 7At^dek

szab;szdveges reszit. E kdver6en lcgenerdl{sra keriil a ziraddk. elkdszul az [j pdl'

benne egy xml-l€I, majd a fethasznril6 dluli elektronikus hitelesitessel (Elir. I 13. $) keriil

el6dllitisra a hiteles elekrronikus m6solat (a kivonat vagy a ldsdeges mdsolal).

14. Minden hiteles misotark€szitCsr6l esemdnynapl6 bejegfdst kdszit az iratkezel6 szoftver

az aldbbiak szerint:
a) Esemdny s"ivege (hitelesitds m6djdt is tsttalmaza): Hiteles m6solat kdszitds ' Kdpi

megf€lelds VAGY Hiteles mAsol8t kCszitds - Kivonat VAGY Hiteles mesoht

kdszitCs - Rdsdeges m6solat
b) Felhasail6, Iktat6sz6m ds d*eaetdsi szonosit6 az lP cimmel egy n
c) Esemdny adatok: CsatolmAny neve, Z4raddk szdvege

V- A PAPiRALAPU DOKUMENTUMOKROL ELEKTRONIKUS OTON TORT6N6
MAsoLAr KtsziTtsENEK SZABALYAI

15. A Hivatalnri,l megtahilhat6 papiralapri iratot az iigfdl kdreln€re vagy mds

cgy0th[kdd6 szerv ilyen irlnyfi kCrelme alapjAn a 16. Ponlban foglah kivitellel hiteles

elektronikus mrsolattA kell dlalakitani (a tovAbbiakban: digitaliza ris).

16. Ncmdigitalizilhat6k
a) a mindsitett iEtok.
b) azok a k{ildemdnyek, melyck elcklronikus irani 16 €n6 adakitdsa technikai okbol

nem lehesdges.

17. A papiralapt dokumentumhoz - urols6 oldalk€nt - a hitelesitdsi airaddk sztivegdl

tartalmaz6 papir alapt dokmentumot (a tovtbbiakban: hitelesitdsi zdrad6k) kell

csatolni. A hitelesitdsi zlraddk tartalm6t a 2. melliklet taialmazza kipi vagy tartalmi

megfelel6s eset€n.

18. A papiralapu dokumentumr6l Cs a hitelcsitdsi zarad6kr6l egyben, szkenncr segltsdgevel-

legalcbb 150*150 dpi, Glbo asi. szorkermyalalos, PDF formatumi elloman)'t kell
kdsziteni.

19. Amennyiben lehetseges, akkor olyan eleklronikus masolatot kell kdsziteni, amely a
papiralapi dokumentum teljes tanalmet tanalmaT-za, biaositja a kdpi megfelelist.

r-.1
stis

Budapcst ll. klrtleti Polgiirmesteri Hiv.t.l 1oi4 Budapesl Mechw6( liget1 15/4. oldal
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Budapen li. kertldi Polgiirmesteri Hivital
lesy,5

20. R€szleges miisolat vagy elektronikus kivonat (tovdbbiakban egyiin: tartalmi megfeleles)
csak kivdtelesen indokolt esetben kdszithetti, ebben az esetben:
a) rdszleges maLsolat esetdn a hitelesitisi aaradikban rogziteni kell, hogy a mesolat a

digitalizilas alapjriul szolgil6 papiralapt dokumentumot mely r€szeben
tafl^lmozza.

b) elektronikus kivonat esetdn a hitelesit€si zirad€kban logziteni kell, hogy a kdszitett
eleklronikus kivonat a papiralapi dokumentumot mely r6szdben, a dokumentumba
foglalt inforrxici6tartalmat milyen korl6tozds okkal tatzlmazza.

21. Ila technikai okok miatt (til nagy fajhdrot) egy dokumentum csak tdbb fejlba
szkennelhet6, a hitelesilesi zimdikot valamennyi 6llomfurynak tartalmaznia kell. Ebben
az esetben a hitelesitesi a4radikra 16 kell vezetni, hogy az adott illomiiny a dokume um
mely reszdt tartalmazza.

22. Amennyiben a hitelesitend6 iratcsomag tdbb iratot tartalmaz. rigy az irarokr6l kiil6n-
ktilitn kell a hiteles elektronikus mi4solatot elkdsziteni.

23. Az tgfel vagy az egyiilmiikiidd szen, ilyen ininyri kdrelmdnek bedrkezese eseten - a
16. pont szerinti iratokat kivive - az elekuonikus mdsolat hitelesitCserc feljogosiroft
szemdly a I 8. pont szerinti szkenneldst kdvettien megallapitja a papimlapf dokumentum
ds az elektronikus miisolat kdpi vagy tarklmi megfelelds€t.

24. A masolatkdszites sikeres, ha az eredeti papiralapri dokumentum ds az elektronikus
masohl kdpi vagy tartalmi megfeleldse megellapithat6.

25. Amennyiben a kdpi vagy tartalmi megfelelds nem allapilhat6 meg, a masolatkdszitdsl
meg kell ism6telni, yalamint a kCpi vagy tartalmi megfelelds meg6llapitisrira nem
alkalmas elektronikus dokumentumot ttirdlni kell.

26. A kipi vagy tartalmi megfelelCs meg6llapit s6t k6vet6en az elektonikus mAsoht
hitelesitisere feljogositott munkalrirs:
a) az Eiir. 55. $ (4) bekezdds6ben foglahaknak megfelel6 szem€lyre sz6l6

elektonikus alainisiival vagy
b) az Eiir.55. $ (4) bekezd€sdb€n foglaltaknak megfelel6 elektronikus belyegz6vel

va&v
c) az iratkezelfi szoffverbdl elCrhet6, Eiir. ll3. $ szakasziban szabilyozan

azonosilisra visszavezetett dokumentumhitelesitisi szolgSltat6ssal
hitelesiti a mesohtot. Az iratkezel6 szoftverbe az igy eltirillitott, hitelesilett dllomanlt kell
eltirolni.

c)
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VI. AZ ELEKTRONIKUSAN KIADMANYOZOTT DOKUMENTUMROL TIITELf,S
pApiR ALApr'i MASoLAT KfsziTtstxux nnxu.rR

27. A Hivalal 6ltal elektronikusal kiadm6nyozott iratr6l az iigyfil kdrelmdre - ha az nem az
E-tigyintdz6si tv. szerinti egyiittrniik6d6 szerv, nem kotelezett elektronikus iigyintez€sre
es azt nem is vellalta - hiteles papir alapt m6solatot kell kisziteni.

28. Az elektronikusan kiadm6nyozott irattl k6szitett papiralapi mesolatot az L
melldkletben meghatirozott, m{solat hilelesit6sere feljogositott szemelyek
hitelesithetik.

29. A hitelesitds az elektronikusan kiadmdnyozott ilat kinyomtatott p€lddnydnak

ztadekolAsdval tiirtdnik- A ziraddk szdvegdt a 3. melldklet hatarozza meg.

30. A zirad6kola6 az utols6 oldalra k|zzel irva vagy kiildn hitelesit6si ziraddk
hozzicsatolaseval vagy a zirad6k sztivegdnek megfelel6 tartalmt belyegzd
hasznilat6val is elvigezhet6.

VII. ZAR6 RENDELKEZESEK

3l Ez a Szab lyzat 2021. november 23. napj6t6l hal6lyos.
Hatdlyba ldp€sevel egyidejiileg a lD62-l3DO2l- szirnn Jeglz6i int€zkedis hat6lyAt
veszti.

32. Ezf,n Szab'lyzat rendelkez€seit a hatilyba lip€sdt kovetden indult iigyekben kell
alkalmazni.

33 Ezt a SzabAlyzatot €s mindenkor hatilyos viltozatat nyilvilnosan, elektronikus tton, a(z)
Budapest F6vtuos II. Keroleti dnkormdnyzat hiyatalos honlapj6n ktizzd kell tenni. A
kdzzdretelr6l a jegyz6 gondoskodik.

34. Ezen Szab lyz.atban foglalt el6irasok valamennyi foglalkoztatottal val6 mcgismertetdse
az egyes szeNez-eti egysigek vez,et6inek feladata.

Budapest, 2021. november 22

dr Tibor

te r'o

ffi'' scs
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1. mell6klct

A misolat hilelesitdsdrc fcljogositott szem6lyek

Ssz. M{solathitelesil6si
jogosultsdggal

rendelkez6
szemdly trevc

Szen ezeti e$rs6g
megnevezdse

Misolatk6szit6
beosztisa

Mlsolatk6szitesi
jogosultsig

kczdete
(6€66.hh.on.)

Mdsolslkdszit6si
jogosultsdg v6ge

(6666.hh.nn,)

l Orosz Vikt6ria Epitett
Kdrnyezerdrt

Felel6s
lgazgat6sag,

Teleptlliskdpi
Beielentdsi Oszt6ly

TitkiIsagi
koordinetor

2020.07.24.

2 Nagy M6nika Epitett
Ktirnyezet€rt

Felel6s
Igazgat6srig,

Telepiildskdpi
Bejelent6si Oszl y

Telep0l6sk6p-
videlmi

ugyinte26

S7-omoldLnyi Kocsis
Beatrix Eva

Epitett
KtimyezeGrt

Felel6s
Igazgat6sag,

Telepuldskdpi
Beielentisi Osztely

Telepiil6skdp-
vedelmi

tigyintdzit

2020.07.24

4 Nemcsics Ildik6 Epitett
Kdrnyezetdrt

Felel6s
Igazgat6s6g,

Telepiil€skdpi
Beielentdsi Osr6ly

Oszt6lwezetii 2020.0'7.24

5 Ilrdei Gvula Epitett
Kiimyezetdrt

lreleliis
Igaz gat6seg,

Telcpiil6srendezesi
Osztely

Osztilvvezet6 2020.07.24

Trummer Tam6s Epirett
Kdmyezetirt

Felel6s lgazeat6sag

lgazgat' 2020.07.24.

11
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Fax:145-5409

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. M{solathitelcsit6si
jogo$ultsdggal

rendelkez6
lzemcly neve

Szen'ezeti cg.ys6g

megnevcz6se
Misolatk6szit6

beosztisa
Misolatkoszit6si

jogosultsig
k€zdete

(6666.hh.nn.)

Misolstkdszit6si
jogosultsig v6ge

(6666.hh.nn.)

7 Ronyeczn6 Ill6s
MAia Tsnzsanna

Epitett
KOmyezetdn

Felel6s
Igazgal6sag,

Teleptildskdpi
Vdlemdnyezdsi ds
Kdtelelsi Oszrlily

Osztil\.\,ezet6 2020.07.24

8 Szanyi Krisztina Epitetr
Kdmyezetdrt

Felel6s
Igazgat6s6g

Teleptil€skdpi
Bejelentdsi Osztaly

Telepiil6skdp-
vddelmi

tigyint6z6

2020.11.20 2021.11.19.

9 Nagy Zs6fia Epitett
Kiinyezetirt

Felel<is

lgazgat6sAg,
Telepiildskdpi

Beielenrdsi Oszr6ly

Teleptildsk6p-
vddelmi

ilgyint6z6

2020.t t.20

Epite$
K0myezetdrt

Felel6s
lgazgat6sdg,

Telepiildskdpi
Bejelentisi Osztely

Telepiildskip-
vddelmi

iigyindz6

2020.11.20

t1. L6szl6 Erzsebct Epitett
Kdmyezet6rt

Felel6s
Igaz gat6s6g,

Teleptil6sk6pi
Beielentdsi Osztily

PAlyizati
ugyintiz6

2020.11.20.

12. Yarga TnhAn Epiren
Kdrnyezetdrt

Felel6s
Igazgadseg,

Teleptildsk€pi
Beielentdsi Oszrdly

P6lydzati
i.igyinldz6

2020.1t.20.

.@
scs

15/8. oldal

'r!

10. Pamuk Zsolt I
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Telefon i 346-5428
Fax:j46'54o9

Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

f'*)

Ssz. Mdsolathitelesit6si
jogosultsiggal

rcndelkez6
szcmtly nevc

Szervezeti c$i s6g

megnevez6se
Mdsolatk6szit6

bcoszt{sa
Misolatk6szitdsi

jogosultsrig
kezdete

(6666.hh.nn.)

M {solalk6szit6si
iogosulasig vOgc

(6666.hh.nn.)

Bajza Krisrina Epiren
Ktimyezetdrt

Felel6s
tgazg;atoseg,

Telepiil€sk€pi
V6lem€nyezisi Cs

Kdtelezesi Oszdly

Adminisztrdtor 2020.|.20

I4 Iv:in [.]mcse Epitett
Kdmyezetdrt

Feleliis
Igaz gat6sAg.

Telepiil€skdpi
V6lemdnyelsi 6s

Katl.elezdsi Oszuily

Telepiileskdp-
vddelmi

iigyintdz6

2020.11.20

15. Vizind dr.
Magyarosi Szilvia

Hat6srigi
lgazgat6s69

Aljegyz6-
lgazgat6

2020.11.20.

16. dr. Silye Tamris legy^i
Igazgat6sAg

Igazgat6 2020.11.20.

l'7 Fonai Lajosnd legyzbi
tgazgat6nig

Kdzponti lkhr6

Osz1Alyvezet6 2020.11.20.

l8 And6czi-Balogh
Zsuzsanna

Polg6rmesteri
Ti*drs.ig

Titk6rs69vezet6 2020.1r.20.

t9 Kalocsai Timca Vdrosiizemehetdsi
Igazgat6sag

Igazgat6

Feh6r Csilla Vrircstizemeltetdsi
Igazgat6sdg

ParkoLisi
UgyfdlszolgAlat

Adminiszr;tor 2020.rr.20.

Pilinkds Szabolcs Verosiizemeltetdsi
Igazgat6seg

Pa*oEsi Osztdly

2020.11.20 2021.10.08

22 Alinren Gabriella Hat6sdgi
Igazgadseg

Kdmyezrtvddelmi
Oszt.aly

OsrAllr'ezetdi
referens

2020.t t.20.

sGs

13.

2020.11.20.

20.

21. P€nzigyi
tigyinrdz6

Budap€st ll. ke.irleti Polgarmesteri Havaial 1024 Budapest, Mechwart ljgetl. 1g/9. oldal
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tegyz6
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Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Ssz. Misolathitelesit6si
jogosultsiggal

rendelkez6
szem6lv neve

Szcrvezeti erys6g
megnevcz6se

Mlsolatkdszit6
beosztrsa

Misolatk6szit6si
jogosultsig

kezdetc
(6666.hh.nn.)

Misolatk6szit6si
jogosults{g Y6ge

(66a6.hh.nn.)

23 Dul Andrea Hat6sdgi
lgazgat6s6g

Ktimyezetvddelmi
Osa6ly

Ktimyezetv6delmi
tigyint6z6

2020.\1.20 2021.02.28.

24 Vucskics Alinka Hat6sigi
Igazgat6s6g

Komyezetvddelmi
Osztily

Ktimyezetvidelmi
ngyinnezb

2020.11.20. 202t.04.23

Csuhaj L6szl6 Hat6sigi
lgazgar6sig

Kdmyez.etvddelmi
Osa{y

K6myezetvddelmi
iigyintdztt

2020.11.20.

26. Kiss Tamas Attila Hal6sagi
Igazgal6s6g

Kdmyezetv€delmi
OsaAIy

2020.|.20

27. Hal6sAgi
Igazgat6sdg

Kdmyezetvddelmi
Oszt^ily

Osztalw ezet6 2020.t1.20.

Celdnyin6 dr.
Kefldsz Melinda

Hat6sAgi
lgazgatdsag

Isazgadsi Osdely

Birtokvddelmi
ugyintdz6

29. dr. Lehoczkv Ivrin Halosrigi
Igazgat6sAg

lgazgatisi C)sztily

Birlok\,6delmi
ilgyinldzii

2021.04.09.

30. Boros Adrienn Hat6s{gi
tgazgat6sag

Igazgat6si Osztily

Hagyat6ki
iigyintC26

31. Hat6segi
tgazgat6sag

Igazgatlsi Osa6ly

Hagyal€ki
tigyint6z6

2020.11.20.

Hat6segi
Igazgat6s6g

Igaz-gatesi Osztely

Hagyat€ki
iigyintdz6

2020.)1.20

R6pes J6zsel' Hat6s6gi
Igazgar6seg

lsazsat{si Osrely

llag)atiki
tigyint626

2020.11 .20

11
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25.

Kdmyezelvddelmi
tigyintdz6

Pogany Norbert

28. 2020.t1.20.

| 

2020.r 
'.20

2020.1t.20.

Mikus Andres

I

32. Gillich Anik6



B'.dap€n ll. kertleti Polgarm€neri Hivatal

regyza

Telefon: 146'5428

Fax:146-54o9

Szalai.Tibor@masodikker!,let.hu

Mdsolathitelesit6si
jogosultsiggal

rendelkez6
szemEly ncve

Szcrvezeti erysog
megnevez6se

M6solatk6szit6si
jogosultsdg

kezdete
(6666.hh.rn.)

Misolatk6szit6si
jogosultsig v€gc

(6666.hh.nn.)

34 Baflhend Hetzl
Tiirde

Hat6s{gi
lgazgat6seg

Icazcatasi Osztaly

Ipar 6s

kereskedelmi
iigyintdz6

2020.11.20.

35 Magas Gabor Hat6sagi
Igazgat6seg

Igazgardsi Osztaly

Ipar €s

kereskedelmi
ilgyintdzii

2020.1t.20.

dr. Petkovics
Nikoletta

Hat6s.Agi

tgazgat6s69
lgazgalitsi Osd{ly

Oszt6lwezel6 2020.11.20

37 HumAnszol96ltat isi
Igazgat6seg

Ellatrsi Osztiily

Szoci6lpolitikai
tigyintdz6

2020.11.20

38 K6ri Katalin Huminszolgdltat6si
Igazgal6s6g

Elldti,si Osdely

Szocirilpolitikai
tigyintizrj

2020.11 .20.

Kohlrusz Krist6f HumriLnsmlgdltatAsi
l9azgia6seg

Ell6t isi Oszt6ly

Szoci6lpolitikai
ngyintezi:

2020.t 1.20.

40 Nag)'I{1)bcrt Humrinszolgriltalisi
Igazgat6seg

Ell6risi OsaAly

Szoci6lpolitikai
iigyintdzii

2020.1.20.

I'ribik Gabriella Humli|Ilszolg6ltatAsi
lgazgat6s6g

Ellrt6si Osztdly

Osa6lyrez-etii 2020.1t.20.

Rdprisn€ Dobi
Ma ena

Hat6segi
Igazgat6sag

Ktimyezetv€delmi
Osztdly

Hat6segi
tigyint6zti

43 Hat6srigi
Igazgat6s.ig

Kdmyezetv€delmi
Oszt.ily

Kttmyezetv6de lmi
tgyintdz6

2021.1 1.08

44 Sug6 Edit Hat6sAgi
Igazgatosag

lgazgatasi Osztr{ly

Hagyat6ki
tigyinti26

45 Cengeliczki Agncs Hat6s{gi
Igaz-gat6sag

lgazgarrsi Oszlily

Hagyatdki
tigyintdzii

2021 .t 1 .23

r)
sGs

Budapen ll. kertleti PolEirmesteri Hiv.t.l ro24 Budapest, Mechwart liqetl 1sl11. oldal

I

Ssz. M6solatk6szit6
beosztdsa

36.

Maczelka
Zsuzsanna

39.

41.

42. 2021,I 1.08.

l,ud6nyi Csaba
l;iszl6

2021.11.23.
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Ssz. Mrsolathitelesitdsi
jogosultsiggal

rendelkez6
szemtly Deve

Szen ezeti e$'s6g
megnevez6se

Mdsolatk6szilti
beosztise

Misolatk6szltdsi
jogosultsdg

kezdete
(6666.hh.nn.)

Mrsolatkdszit6si
jogosults{g v6ge

(6666.hh.nn.)

46 dr. Baki Zsuzsanna Hat6sAgi
Igazgar6sdg

lgazgatAsi Oszdly

Birtokvddelmi
iigyintiz6

202t.11.23.

fi
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2. mell6klet

Papiralapi iratrdl kdszitett elektronikus misoht, r6szleges mlsolst va$/ elektronikus
kivon{l

K6pi megfelel6s eset6n:

HITELESITESI ZARADEK

Az eredeti papirulap dokumentummal egtezd hileles mdsolat.

Iktat6szim:
M6solalk6szit6 szervezet: Budapest II. keruleti Polgirrnesreri Hivatal
Mri6olat hitelesitds6t vdgzti szemely neve:
Masolatkdszltes id6pontja:
M6solatk€szitdsi szabayzat megnevezdse: Budapest ll. keriileti Polgemesteri Hivatalinak
M6solatkdszitesi SzabAlyzala
Mrisolatkdszirdsi szab Aly zzt v erzi6szi$nat. 1.6

Mdsolatkdszitisi rend eldrhettisdge wru.masodikkerulet.hu

Tartalui megfelel6s esetGtr (reszleges m{sol8t):

HITELESiTESI ZARADEK

Rdszleges mdsolal, smel, a mdsolatkiszittis alapjdul szolgil' papirolapi dokumentumot az
aldbbiak szerint rdyhen tartalmazzatl

Iktat6szim:
Miisolatkdszit6 szervezet: Budapest ll. keriileti Polgfumesteri Hivatal
Mrsolat hitelesitdsdt vdgz6 szem6ly neve:
Masolatkdszitds iddpontja :

Mdsolatkiszitdsi szabilyzat megtetezese: Budapest lI. keriileii Polg6rmesteri Hivatalinak
M6solatkiszitdsi Szab5lyzata
M6solatkdszitdsi szab 6ly zat v erzi szirna]- 1,6
MAsolatkdszitdsi rend el€rhetdsdge: wuw.masodikkerulet.hu

ffi
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Budapest ll. kernleti Polg6rmen€ri Hivatal

Jeqyz6

Telefon: 346-542a
Fax;346'5409

Szalai.Tibor@marodikkerulet.hu

Tartalmi megfelel6s esetdn (elektronikls kivonat):

HITELESJT6SI ZARADEK

Az elektronikus kivonat o dokumenlumba foglah ihfomAci'tartalmal dz aldbbi
kor I d toztisokkal I arlalmozza :

Iktat6szim:
Masolatkiszit6 szervezel: Budapest Il. kertileti Polgiimesteri Hivatal
MAsolat hitelesftesCt vdgz6 szemdly neve:
Masoh&iszites id6pontja:
Mrsolatkdszitesi szab6lyzat megnevezdse: Bu&pest II. keriileti Polgfumesteri Hivataliinak
Mrsolatkdszitdsi Szab6lyzata
Mdsolatkdszitdsi szaMly z l v erzi6szirna. 1.6
Masohtkeszitdsi rend elCrhet6sege: wrrw.masodikkerulet.hu

f*-l
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Fax: 346-5409
Szalai.Iibor@masodikker0let.hu

3. mell6klet

Elektronikus irat hiteles papirtlspt ir.tti alakitila esetGn a z6rad6k tartalma

HITELESiTESI ZARADEK

Az elektronikus dohumentunban foglahakkal egtezd tartalmt irat.

Iktat6szdm:
Az eredeti elektronikus iratot kiadm6nyoai szemdly neve:
Az eredeti elektronikus iratot kibocsiit6 s2,erv neve:
Az eredeti eleklronikus iral elektlonikus aliir{s id6pontja:
Papiralapri mrisolat keltezdse:
M6solatkeszitd szervezet:
Masolat hitelesitds€t vdgz6 szemdly aliiriisa:
MAsolat hitelesitdsdt v6gz6 szemdly neve:
MAsolat hitelesitdsdt vdgzi5 szem'ly bdlyegz6lenyomata:

ffr
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