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Az elektronikus tryintez5s es a bizalmi szolgaltatdsok altalinos szabalyair6l sz616 2015. evi
CCXXII. t6rveny 12. § (1) bekezd5seben foglaltak vegreh殖sa 6rdekeben, Valamint az
elektronikus 。gyintez6s reszletszabalyair61 sz616 451/201 6・ (XI= 9.) Korm. rendelet 55. § (8)

bekezdeseben foglalt felhatalmazds a量a前a Po樹i Polgarmesteri Hivatal jegyz鋳a papiralapd

es elektronikus dokumentumokr6=6rten6 hiteles mdsolatok keszites6t a k6vetkez6k szerint
SZabalyozza :

I. A SZABÅLYZAT C屯LJA, HATÅLYA
l. Polg各ri Polginesteri Hivatal (a tovf的iakban‥ Hivatal) Masolatk6szitesi Szabalyzatanak (a
tov組biakban: Szab各lyzat) celja

dy a Hivatalnal megtalalhat6 papiralap旺atok hiteles elektronikus iratta tdrt5n6 atalakitdsdra,

少a Hivatal altal elektronikusan kiadm各nyozott irat hiteles papiralap。 iratta t餌en6

VOnatkoz6 szabalyok meghatdrozまsa az elektronikus tigyintezes 6s a biza‑mi szolg各ltat各sok
altalinos szab各lyair6l sz616 2015・ 6vi CCXXII. t6rveny (a tovabbiakban: E‑tigyintezesi tv.),
Valamint az elektronikus tigyintezes rさszletszabdyair6l sz616 45 1/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

(a tovabbiakban: E虹) rendelkez6seinek figyelembeveteIうvel.

2. A Szabalyzat hat各lya a Hivatalra es az atala kezelt iratokra (PaPiralap頂s elektronikus) te垂d

ki.

II. ERTELMEZO RENDELKEZ屯sEK
3. A Szabalyzat alkalmaz各s各ban:
a) egyc

b)

ttmZZ/あ̀ガJZerV: aZ E‑tigyintezesi tv. 5l. § (1) bekezdeseben meghatdrozott szervek;

ratkeze16 sz勿れ)er: aZ Iratkezelesi Szabalyzatban meghatarozott infomatikai alkalmaz各s;

C)砕y,i meg/をIe1お・

az Etir. 2. § 5・ POn拒ban meghatdrozott fogalom;

d) mdsolatk6融6 rendszer・・ aZ E血2. § 7. pon直ban meghatarozott fogalom;
りmetaà水江

a k6zfeladatot e11at6

szerveknel alkalmazhat6 iratkez。16si szoftv。rekk。I

SZemben tまmasztott k6vetelmenyekr61 sz616 3/2018. (II. 21.) BM rendelet 3. § 29.
POn揮ban meghatarozott fogalom;
f) p̀擁a毎毒。okumentum・ Papiron r6gzitett minden olyan sz6veg, SZinadatsor, terkep,
tervrajz, V甜at, kep vagy m各s adat・ amely binely eszk6z f拙aszn各lasaval es bamely
e匝r各ssal keletkezett;
g) /arlalmi megβle16s・ aZ Etir. 2. § 1 l. pon拒ban meghatarozott fogalom.

III. HITELES MÅsoLÅTKEsziTEs ALTALÅNOS SZABÅLYAI

4. Csak olyan szemely jogosithat6 fct mdsolat hitelesit6s6re亘i a Hivatallal k6zszolgalati

5. A masolat hitelesit6sere feUogosftott szemelyeket az l. mellcklet hatfrozza meg.
6. A mdsolat hitelesitesere jogosult szemelyekr61 a jegyz即Ietve az irodavezet6 felte蒔zt6se

7. A m各solat hitelesitesere feUogositott szemelyek foglalkoztatasi jogviszonyanak megszthese,
megSZ軸etese eseten a jogosultsagokkal kapcsolatos m6dosftasokat az irodavezet6 soron

kivul kezdem6nyezi a jegyz6nel・2 Amennyiben a hiteles mdsolatk6szitesre fetiogos工tott
SZemelyek k6reben valtozds k6vetkezik be

aZ 6nkominyzat jegyzdye gondoskodik a

SZab各lyzat m6dositas紡1 5s a honlapon tcirten6 cser匂vr6l.

8. Ezen Szabalyzat mindenkor hat各lyos kti16nb6z6 id糾apotait meg kel1 6rizni oly m6don,
hogy az egy adott napon m各solat hitelesitesere feUogositott szemelyek k6re ut6lag binikor

megallapithat6 legyen.
8/A. Papiralap。 dokumentunr6=6rten6 hiteles elektron血s mdsolat els6sorban az iratkeze16
SZOftver

助eles mdsolat 4Gsz礁e

iratkeze16 szoftver

funkc喧nak hasznalataval keszithet6. Amemyiben az

助eles mdsola′塩諦6se ,, funkci句a bamilyen okb6l nem 6rhet6 el

Vagy nem hasznalhat6, akkor a hiteles mfrolat k6szitese a Szabalyzat IV.牢yezeteben

foglaltak szerint t6rtenik.

III/A. A PAPjRALAPU DOKUMENTUMOKR6L AZ IRATKEZEL6 szoFTVER
ALTALI ELEKTRONIKUS UTON T6RTEN6 MÅsoLAT K血szfTEsENEK
SZABÅLYAI
8/B. Az iratkeze16 szoftver altal主,Hiteles m各solat keszit6se・, funkci6 hasznalatahoz a Hiteles

mfrolat keszitさse nev茸men函g 6s az elektronikus alairas ment恥g sztikseges.

8/C. Sztiks6ges kivalasztani a hitelesitend6 iratot es meghatfrozni

hogy a masolat k6pi vagy

tartalmi fomaban felel meg a hitelesitend6 papfralap掴okumentumnak.

8/D. Kepi megfeleles valaszt各sa eset6n legenera臨ra kertil a zaladek, elkeszul az ti pdf亘eme

egy xml‑lel

m函a felhaszn各16 altali eIektronikus hite量esitessel (eVhr工13. §) kerii看

e16allft各sra a hiteles elektronikus m各solat.

8/E. Tartalmi megfeleles eseten a felhaszna16nak meg kell hatまroznia a ta血mi megfeleles

fom狂: Kivonat vagy R6szleges mfrolat

illetve meg kell adnia a ziradek szabadsz6veges

reszeしEzt k6vet6en legeneralasra kerul a zdrad6k・ elkeszul az亘y pd串enne egy xml‑lel,
m軸a f班asznま16 altali elektronikus hitelesitessel (eVhr. 1 1 3. §) kertil e16各llitasra a hiteles

elektronikus masolat (a kivonat vagy a reszleges masolat).

8什Minden hiteles m各solatk6szitesr61 esemenynap16 b匂vgyz6st k6szit az iratkeze16 szoftver az

a) Esem6ny sz6vege (hitelesites m哩t is tartalmazza): Hiteles mdsolat k6szites ‑ Kepi

megfeleles VAGY Hiteles mdsolat keszites ‑ Kivonat vAGY Hiteles mdsolat k6szit6s ‑
Reszleges m各solat
b) Fe量haszna16, Iktat6szi皿6s erkeztet6si azonosit6 az IP cimmel egy批

C) Esemeny adatok: Csatolminy neve, Z紅odek sz6vege

IV. A PAPfRALAP寄DOKUMENTUMOKR6L ELEKTRONIKUS bTON T6RTEN6
MÅsoLAT K血SZi血SENEK SZABÅLYAI
9. A Hivatalnal megtalalhat6 papiralap吊ratot az tigy制kerelmere vagy mas egyunm撮od6
SZerv ilyen iriny。 kerelme alapjin a lO. pontban foglalt kiv6tellel hiteles elektronikus
mdsolatta kell ataIakitani (a tov各bbiakban: digitaliza慮s).

1 0. Nem digitalizalhat6k
a) a min6sitett iratok,
b) azok a kuldem6nyek

melyek elektronikus iratta t6rt6n6 atalakitdsa technikai okb6l nem

lehetseges.
1 1. A papfralap。 dokumentumhoz ‑ utOIs6 oldalk6nt鵜a hitelesitesi zalad6k sz6veget tartalmaz6
Papir alap。 dokumentumot (a toval)biakban: hitelesftesi zdrad6k) kell csatolni. A hitelesitesi

Zarad6k tartalmat a 2. melleklet tartalmazza kepi vagy tartalmi megfelelc5s eseten.

12. A papiralap。 dok皿entunr61 6s a hitelesit5si zhad6kr6l egyben, SZkenner, IapoIvas63

Segits6gevel, legalabb 300*300 dpi4

felbont各s。, SZines5, PDF6 fomatum。 allomanyt ke11

k6szfteni7.

1 3. Amemyiben lehets6ges

akkor olyan elektronikus mdsolatot ke11 kesziteni, amely a papiralap。

dokunentum teUes tartalmat tartalmazza, biztositja a k6pi megfelelさst.

14. Reszleges mdsolat vagy elektronikus kivonat (tovabbiakban egy批tartalmi megfeleles) csak

kiv6telesen indokolt esetben keszithet6, ebben az esetben:
a) reszleges mdsolat eset6n a hitelesitesi ziradekban r6gziteni kell, hogy a mdsolat a
digltaliz各l各s alapjful szolga16 papiralap。 dokumentumot meIy resz6ben tartalmazza,

b) elektronikus kivonat eset6n a hitelesit6si zdradekban r6gziteni kell, hogy a k6szitett
elektronikus kivonat a papiralap。 dokumentumot mely reszeben, a dokumentunba foglalt

infomaci 6tartalmat mil yen korlatozdsokkal tartalmazza.

1 5. Ha technikai okok miatt (tul nagy fapmeret) egy dokumentum csak t6bb farba szkemelhet6,
a hitelesftesi z各rad6kot valamemyi a11om各nynak tartalmaznia kell. Ebben az esetben a

hitelesitesi zまrad6kra ra kell vezetn巾ogy az adott anom急ny a dokumentum mely r6sz6t

16. Amemyiben a hitelesitend6 iratcsomag t6bb iratot tartalmaz, 。gy az iratokr6I ku16nr姐16n

kel看a hiteles elektronikus mdsolatot e!kesziteni.

17. Az鴨y捌vagy az egy軸mf琉d6 szerv ilyen irany吊6relm6nek beerkez5se eseten ‑ a lO.

POnt SZerinti iratokat kiveve ‑ aZ elektronikus mdsolat hitelesites6re fapogositott szemely a
12. pont szerinti szkemelest k6vet6en meg糾ap旬o a papiralap。 dokumentun es az

elektronikus masolat k6pi vagy tartalmi megfele16set.
18. A masolatkeszit6s sikeres, ha az eredeti papfralap。 dokumentum 6s az elektronikus mdsolat

k6pi vagy tartalmi megfelelese meg糾apfthat6.

19. Amemyiben a kepi vagy tartalmi megfeleles nem allapithat6 meg, a mfrolatk6szitest meg
kell ismetelni・ Valamint a k6pi vagy tartalmi megfeleles mega11apitdsara nem alkalmas

elektronikus dokumentumot t6r61ni kell.

20. A kepi vagy tartalmi megfele16s megallapitdsat k6vet6en az elektronikus mdsolat
hitelesitesere feUogositott munkat各rs:
a) az EtiI∴ 55・ § (4) bekezd6seben foglaltaknak megfele16 szemelyre sz616 elektronikus

al新r各sival vagy
b) az E血55. § (4) bekezdeseben foglaltaknak megfele16 elektronikus belyegz6vel vagy
C) az iratkeze16 szoftverb61 e16rhet6

Etir. 1 13. § szakaszatran szabalyozott azonositasra

Vi sszavezetett dokumentumhiteles It6si szolgaltatas sal
hitelesiti a mfrolatot. Az iratkeze16 szoftverbe az fgy e16a11ftott

eltarolni.

hitelesItett糾ominyt kell
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PapiraIap吊ratr61 k6szitett elektronikus masoIat

r6szleges masoIat vagy eIektronikus

kivonat

K6pi megfeIe16s eset6n:

‡埋旦土星軸
Az crè加i papれolc助dokume肋mmal egyez6 hiteles mdsolat

Mfrolatk6szIt6 szervezet: (a polgamesteri hivatal neve / szervezeti egyseg megnevezese)
Mdsolat hilelesites6t vegz6 szemely neve: (a hitelesftest v6gz6 szemely neve)
Masolatk6szites id6pon寄a: (窺う.hh.nn.)
Masolatkeszitesi szabdyzat megnevezese: (…・ Polg各mesteri Hivatalinak Mfrolatkeszit6si

Szabalyzata)

Masolatkeszitesi szabalyzat verzi6szama:
Mdsolatkeszftesi rend elerhet6sege (az a pontos honl̀卵枕ahol姉Zabみzat e妨he16):

TartaImi megfeIeIes eset6n (r6szleges mdso!at):
HITELES主TEs工ZÅRADEK
R6szleges mdso旬ame少a mdsolalk6sz施。l̀擁Z

l szo[gdlc; p̀擁al(擁。okz/mentZ/mOt aZ

aldbb iak s'Zerint rc;szben /arlalmazza. 9

Mdsolatk6szit6 szervezet: (a polginesteri hivatal neve / szervezeti egys5g megnevez6se)
Mdsolat hitelesit6sさt v6gz6 szem61y neve: (a hitelesitest vegz6 szemely neve)

M各solatkeszites id6pon寄a: (e誰.hh.nn.)
Masolatk6szftesi szabdyzat megnevez6se: (. … Polginesteri Hivatalanak Masolatkeszitesi

Szabalyzata)
Masolatkeszit6si szabalyzat verzi6sz丘ma:

Masolatk6szftesi rend elerhet6s6ge (az a pon′o高onl̀xp /海ahol a JZab魚考al cIGrhet(り:

驚i驚驚ii畿:ii葦ii iiiiii i ii i, し

TaIlalmi megfele16§ eSet6n (elektronikus kivonat):

壁土旦豊里亘亘理̲星垂塗垂堅
Az eIeんtronlkus 4ivonal aめんme励mbajZ)glall ;nゆrmdciblartalmat az aldbbi
korld/OZdsokたal /artalmazza. / l

Mdsolatk6szit6 szervezet: (a polgamesteri hivatal neve / szervezeti egyseg megnevezese)
Mfrolat hitelesit6set vさgz6 szem61y neve: (a hiteIesit6st vegz6 szemely neve)

Mまsolatkeszites id6pon直(誰e皿.m.)
Mdsolatkeszitesi szab各lyzat megnevezese: (… Polgarmesteri Hivatalinak Mdsolatkeszi↓esi

Szabalyzata)
Mdsolatkeszitesi szabalyzat verzi6sz各ma:
Mfrolatkeszit6si rend elerhet6sege (c# a pon10S honl̀ap

inんahol a szab砂zat elGrhet6 /eゆ

3. me萱16k!et
Elektronikus irat hiteles papiralap証rat̀ねlakitasa eset6n a z紅ad6k tarta量ma

HITELESiT亘SI ZÅRADEK
Az elektronikus ・ねkαmenlumbanjZ)glaltak厄ol c妙ez6 /artalmh jral.

Iktat6szam13 :

Az eredeti elektronikus iratot kiadminyoz6 szem61y neve:

Az eredeti elektronikus iratot kibocsat6 szerv neve:
Az eredeti elektronikus irat elektronikus al誼ds id6pon直

Az eredeti elektronikus iraton szerep16 elektronikus b61yegz6 1etrehoz色庫meghat各roz6 adat:

VAGY
Az eredeti elektronikus iraton szerep16 azonositdsra visszavezetett dokumentumhitelesites
altal ki各11itott igazol各son 16v6 elektronikus belyegz6 1etrehozC雌t meghataloz6 adat: 14
Papiralap。 masolat keltez6se‥ (teleptiles neve,鐙e.hh.nn.)
Masolatk全sz[t6 szervezet‥ (a polgamesteri hivatal neve / szervezeti egys6g megnevez6se)
M各solat hitelesites6t vegz6 szem61y al轟r各sa.

Mdsolat hitelesiteset vegz6 szemely neve: (a hitelesit6st vegz6 szem61y neve)
Masolat hitelesites5t vegz6 szemely belyegz6lenyomata:

