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6ltat6sok 6ltal6nos szab|,IyairoI szolo 2015. evi
v6grehajtiisa 6rdek6ben, valamint az elektronikus

9.) Kou $ (8) b
ir V6ros Hivatal

szer.int szabiiyozza.: hiteles it6s6t a

I" A SZAB ALYZAT CrcLIA, HATAL

1' Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros J?olg6nnesteri Hivatala (a toviibbiakban: Hivatal)M6solatk6szitlsiszabillyzatfinak(atov6bblakban:szabfiyir.at)c6l ja

a) a Hivataln6l megtalflh ato papiralapir iratok hiteles elektroniku s iratt(tt<jrten6 6tarakit6s6ra,valamint

b) a Hivatal SItaI elektronikusan kiadm6nyozott irat hiteles papiralapu irattft tort6n6|talakitilsitra

ffi,T* ,ugyintazes 
6s a bizalmi szolg6ltatrisok

vatamint :iI (" tov6bbiakban: E-iigyinr6z6si tv.),

(a tovabb b.r6t"1t;;li 
4s1t2016. (XII. 1e.) Korm. rendelet

.^1.,^: a Hivataha, szem6lyi hatiiya a Hivatallal kozszolgilatiJogvrsz e 6s rigykezel6kre (tovdLbbiakban egytitt: koztisz-tvis elb), lfugythat|lya elektronikus m6solat, valamint az elektronikus iratr6l hitelespapiralapir m6solat kdszit6s6re teried ki.

II. ERTEL I!4EZ6 RENDEL,KEZESEK

2. A Szab6,lyzat alkalmazfs6ban:

1. $ (1) bekezdds6ben rneghat6rozott szervek;
rneghatSr o zott informat lkai alkalmazts ;
trozott fogalom;

ntj 6b an tneghatfrozott fo galom ;

alkalmazhat6uatkezeldsiszoft verekkelszemben
titmasztott kovetelm6nyekr6l szolo 312018. (II. 21.) IIM rendelet 3. $ 29. pontj6ban
me ghatfr o zo tt fo g al o m ;

0 papfralapil doku,mentum; papiron rogzitett minden olyan szciveg, szamadatsor, t6r.k6p,tewtajz, vizlat, k6p vagy m6s adat, amely bdnnely es'zkoz felhiszn6l6s6val 6s b1nneiy
elj 6r6ssa1 keletkezett;

g) tartalmi megfblelds; az Eir.2. g 1 1. pontjfban megrtathrozott fogalorn.



a
J.

4.

5

6.

III. HITELES MASOLATKESZITNS AIT,II,ANOS SZABALYAI

Csak olyan szem6ly jogosithat6 fel m6solat hitelesit6sere, aki a Hivatallal kozszolgfiatijogviszonyban 6ll.

A m6solat hitelesit6s6re feljogositott szem llyeker az 1. mell6klet hat1rozza meg. Aztrodavezet6k t6voll6t6ben az 1. mell6kletben megjelcilt ir:odavezet6-helyettesek, igyint1zbkjogosultak az itodavezet6 helyettesitds6re az I. mellekletben megjelolt sorrendben.

A mrisolat hitelesit6s6re jogosult szem6lyekrol a jegyz(5 az irodavezet6 felterjesztese alapj1n
d<int.

A m6solat hitelesit6s6re feljogositott szem6lyek foglalkoztaLfsijogviszony6nak megszrin6se,
ro I ato s m6 do sit6s okat az ir o dav ezet6 soron kivtil

les m6solatk6szitdsre feljogositott szem6lyek
ndoskodik a szabillyz;at m6dositris6r6l 6s a

a.t mindenkor hat6lyos kiilonboz6 ido6llapotait meg kell orizni oly m6don, hogy
napon m6solat hitelesit6s6re feljogositott szemelyek kore ut6lag b6mikor
legyen.

rv. A PAPIRALAPU DOKUMENTUMoKROL ELEKTIRoNIKUS uroN ronrnNo
MASoLAT KESZITESENEK SZA]BALYAI

8. A m6solatk6szil.6sre azBir.55. 6s 57. g-6ban foglaltak azfuhnyad,oak.

9' A Hivataln|lmegtalllhato papitalapri iratot azigyfelk6relm6re vagy mds egyiittmrikod6 szerv
ilyen ir6nyri kdrelme alapjin a 10. pontban foglalt kiv6tellel hiteles elektronikus m6solattd kell
irtalakitani ( a to v6bb i akb an : di gitali zdlas) .

1 0. Nem digitalizillhat6k
a) a minositett iratok,
b) azok a krildem6nyek, melyek elektronikus iratt6 tortdno ftalakithsa technikai okb61 nem

lehets69es.

1 1' A papiralapir dokumentumhoz - utols6 oldalk6nt - a hitelesi tesi zdradek szoveg6t tartalmazo
papit alapf dokumentumot (a tov6bbiakban: hitelesit6si zdrad,6k) kell csatolni. A hitelesit6si
zitaddk tafialmht a 2. melleklet tartalmazzakepi vagy taftalmi megfelel6s eset6n.

12' A papiralapir dokumentumr6l 6s a hitelesit6si zfuadekt61 egyben, szkenner segits6g6vel,
legal6bb 300*300 dpi, felbont6sf, szines, PDF form6tumir 6tlom6nyt Lell k6sziteni.

13' A m6solatk6szit6nek meg kell gyitz6dnie a digitalizilIt irat 6s az ered.eti papiralapi irat
tartalm6nak egyezlslrSl Az egyezes meg6llapit6s6nak felt6tele a digitalizhlt tartalom
olvashat6sAsa.

7.



T4

15.

16

1{men'yiben a. k6pi 6s tartarrni megfelerds nern 6rlapithat6 meg,
ism6telni, valamint a k6pi 6s tartalmi megfereles meg6rlapit6s6ra
iratot torolni keli.

a digrtalizttl6st meg kell
nem alkalm as drgitalizillt

Amennyiben lehets6ges, akkor olyan elektronikus m6solatot hell k6sziteni, amely apapiralapi
do kum entum t elj e s tartal m6t tafi armazz a, bizto sitj a a k6ptm e g fel e I 6s t.

Reszleges m6solat vagy elektronikus kivonat (tovdbbiakban egyirtt: tarlalmi rnegfelel6s) esakkiv6telesen indokolt esetben k6szithet6:
a) r6szleges m6solat eset6n a hitelesit6 si ziradlkban rcgziteni kell, hogy a m6solat adigitalizales alapj6ul szolgitlo papiralapudokumentumot mely r6sz6ben tartalmazza,b) elektronikus kivonat eset6n a hitelesit6 si zitrad,ekbart ro[ziteni kell, hogy a keszitett

elektronikus kivonat a papiralapri dokumentumot mely r6szeben, a dokumentumba foglalt
inform6ci6tartalmatmilyenkorl6toz6sol<kaltartalmazza.

17' Ha tec (tul nagy kumentum csak tcibb fajlba szkennelhet6, a
hitelesztrade ^I:#'; 

6ny aHixil:ffi'J;i;x:;i':^nahnet.'sit6si
1 8 ' Amennyiben a .hitelesitendd iratesomag tobb ffatot tartalma:2, igy az iratokr6l kiilon-kiilon kell

a hiteles elektronikus m6solatot elk6sziteni.

19' Az rigyf6l vagy az egytittmriktjd6 szerv ilyen ir6ny(r kdrelmdnek be6rkez6se eseten - a 10. pont
szerinti iratokat kiv6ve - az elektronikus m6solat hitelesitds6re feljogositott sze,m6ly a 12. pont
szerinti szkennel6st kovetoen m eg|llapitja apapiralapu dokr.rLmentum 6s az elektronikus m6solat
k6pi vagy tartalmi megfelel6s6t.

20' A m6solatk6szit6s sikeres,ha az eredeti papftalapu dokurnentum 6s az elektronikus m6solat
k6pi vagy tartalmi megfel el 6s e me 9611 ap ithatd .

2l' A mdsolatk6szit6s sorhn k6sziil6 esetleges munkakozi elektronikus iratokat a hiteles miisolat
elk6sztilt6t kovet5en halad6ktalanul torolni kell.

22' A k6pi vagy tartalmi megfelelds megilllapittts6t kcjvetoen az elektronikus m6solat hitelesit6sere
felj o go sitott munkat6rs :

a) az Edr' 55. $ (4) bekezd6s6ben foglaltaknak nregfelelo szemdlyre s2616 elektronikus
al6irds6valvagy

b) azEijr.55. $ (4) bekezd6s6ben foglaltaknak megfelelo elektronikus bdlyegzovel vagyc) az iratl<ezelo szoftverb6l el6rheto, Erir. 113. $ szakaszfhan szabtiyozott azonosit6sra
visszavezetett dokumentumhitelesit6si szolg6ltat6ssal

hitelesfti a m6solatot. Az iratkezelo szoftverbe az igy eloilIlitott, hitelesitett 6llom6nyt kell
eltrirolni.



V . AZ ELEKTRONIKUSAN KIADMANYOZOTT DO]KUMENTUMRoL HITELESpApiR ALA*U uAs ora r rnszirnsnlNnr-rininJi

23'A m6solatk6sziteste apolghri perrendtarl6sr6l sz6l6 2016.6vi CXXX. torveny 324. g (1)
bekezd6se, valamint azBir. 122. g-dbanfoglaltak az irfnyad6ak.

24' Hivatal altal elektronikusan kiadm6nyozott iratrol az igyfel k6relm6re - ha az nem az E-
rigyintez6si tv. szerinti egyiittmrikodo szerv, nem kotelezett elektronikus iigyint6z6s re 6s azt
nem is vfilalta- hiteles papir alapim6solatot kell k6sziteni.

25' A tobb oldalb6l 6116 nyomtatott papiralapri irat oldalainak osszetar1toz6s6t a nyomtat5st
kcjvet6en biztositani kell. Az osszetartoz6s biztosit6sahoz a lapok osszetriz6s6n t11l az irathoz
tarlozilst igazolni kell olyan m6don, hogy a nyomtatott papiralapri irat els6 oldalln fel kelltiintetni az oldalak szftmfi, a m6solatk6szitonek minden otaatt szign6lnia kell.

26' Am6solatk6szitbnekmeg kell gylzodniea nyomtato ttpapiralapir irat 6s az ercdetielektronikus
irat tartalmhnak egyez6s6r6l. Az egyezls meg6llapiiasSnak lelt6tele a nyomtatott tartalom
olvashat6s6ga.

2l ' A mSsolatk6szit6 megilllapitja az erederr elektronikus irat d;s a nyomtatottpapiralapri irat k6pi
6s tartalmi megfelel6s6t. A k6pi 6s 1rrrtalmi megfelelos6get egyedileg 6s oldalank6nt kell
ellenorizni. Egyezlst igazolo hiteles m6solat csak az 

"gy"6r- 
megallapith atosilga eset6n

k6szithet6.

28' Amennyiben a k6pi 6s tartalmi megfelel6s nem 6llapithat6 meg, a nyomtat6st meg kell
ism6telni, valarnint a k6pi 6s tartalmi megflelel6s meg6llapitds6ra nem ulkul-u. nyoiltutott
papiralapri iratot meg kell semmisiteni.

29' Az elektronikusan kiadmdnyozott iratr6l keszitett papiralapri mdsolatot az I. mellekletben
meghat|tozott, m6solat hitelesit6s6re feljogositott szem6lyekhitelesithetik.

30' A hitelesit6s az elektronikusan kiadm6nyo zott irat kinyomtato tt p6ld6ny6nak zfuadekol6s6val
tort6nik. A zdrad5k szoveg6t a 3. mell6kl etharfrozzu oi"g.

31' A z6rad6kol6s az utols6 oldalra kezzel iwa vagy krilon hitelesit6si zirad.ekhozzfrcsatolis6val
vagy azfradek szciveg6nek megfelel6 tartalmri belyegzohasznitlatflal is elv6gezhet6.

32' Amennylben az elektronikus iratr6l nem k6szitheto olyan nyomtatott papiralapuirat, amellyel
az egyezes meg6llapithat6, akkor aztatrolkivonatot kell k6sziteni.

33' Elektronikus iratr6l papiralapi tartalmi kivonat akkor k6szitend6 , ha az elektronikus irat
technikai jellemzoi (igy kiilonosen speci6lis adatszerkezete, megjelenit6si m6rete, felbont6s
ig6nye) miatt nem biztosithat6k a technikai felt6telek a teljes Jgyezls meg6llapith atosfry1t
biztosit6 nyomtatott irat elk6szit6s6re. A kivonat k6szit6s6n6l ai pur. 122.$ (3) bekezd6se
szerint kell elj6rni.
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VI. ZARO RENDELKEZESEK

Ez a S zab 6Iy zat 2020 . j irniu s L napj 6n I6p hatillyb a.

EzenSzabilIyzatrendelkez6seit ahat6Iybal6p6s6t kovet6en indult iigyekben kell alkalmazni.

mindenkor hat6lyo s v dlto zatfitnyilv6no san, elektronikus fton, S al g6tarj 6n
onkorm6nyzata hivatalos honlapj6n kozz6 kell tenni. A kozz6t6te1r61 a

Ezen Szabtiyzatban foglalt el6ir6sok valamennyi foglalkoztatottal va16 megismertet6se az
egyes szewezeti egys6gek vezet6inek feladata.

Salg6tarj6n, 2020. rn6jus 3 1.

Katalin



1. mell6klet

A mfsolat hitelesit6s6re feljogositott szem6lyek

Ssz. M6solathitelesft6si
jogosultsSggal rendelkez6

szem6ly neve

Szervezeti egys6g
megnevez6se

Beosztfsa Jogosults6g
kezdete

(6666.hh.nn.)

JogosultsSg v6ge
(6666.hh.nn.)

dr. Romh6nyi Katalin Jegyzo jegyzo 2020.06.01. hatdrozatlan

dr. Varga Tam6s aljegyz6 aljegyzo 2020.06.01. hal6rozatlan

Gcircicsn6 God6 Orsolya Hum6nszolg6ltat5si 6s

Szervez6si Iroda
irodavezet6 2020.06.01. hat6rozatlan

dr. Kasz6s Lilszlo Hum6nszolg6ltat6si 6s

Szervez6si Iroda
irodavezet6-

helyettes
2020.06.0L hat6rozallan

Araczki L6szl6 Ad6hat6s6gi Iroda kodavezet6 2020.06.01 hat6rozallan

Gytirkyn6 Antal Erika Ad6hat6s5ei Iroda iJ'gy'rnt6zb 2020.06.01 hat6rozatlan

dr. Tajti Anita Hat6s6gi Iroda irodavezet6 2020.06.0t. halirozallan

T6th Szabolcs Hat6s6gi Iroda ijgyint1zl 2020.06.01 hat6rozallan

Egyed Andr6sn6 Kozgazdasilgi Iroda irodavezet5 2020.06.01 hal6rozallan

Karnis Enka Kozgazdasilgi Iroda irodavezeto-
helyettes

2020.06.01 hat|rozallan

Gregus P6ter V6rosfejleszt6si Iroda irodavezet6 2020.06.01 hat6rozatlan

Moln6r P6ter V6rosfejleszt6si Iroda irodavezeto-
helyettes

2020.06.01 hatdrozallan

Szatmilry Zsolt V6rosrizemeltetesi Iroda jrodavezet6 2020.06.01 hatArozatlan

Szluka P6l V6rosiizemeltetesi Iroda tigyint6zo 2020.06.01 hat6rozatlan

Kurucz Istvdnn6 VSrosiizemeltet6si lroda ;jgyintlzo 2020.06.01 hatSrozalTan



Papfralapri iratr6l k6szitett elektronikus mdsolat,
r6szleges m:{solat vagy elektronikus kivonat

K6pi megfelel6s eset6n:

HITELESITESI ZARADEI(

Az eredeti paplralapil dokumentummar egyez6 hiteres ntdsorat.

Iktat6sz6mi:
M6solatkdszito szervezet: Salg6tarj6n Megyei Jogri vl*os polg6nnesteri

.........Iroda
M6solat hitelesit6s6tvegzo szem6ly neve: (a hitelesit6st v|gtzo szem6ly neve)
M6solatk6szitds id6po ntja: (666e.hh. nn. )M6solatk6szit6si e: Salg6tarj6n Megyei Jogri V6r.os
Hivatal6nak M6so
M6solatk6szit6si s

M6s o latk6s zitesi r end e16rhet6 s 6ge : www. s al gotarj an. hu

2. mell6klet

Hivatala I

Polg6rmesteri

Tartalmi megfelel6s eset6n (r6szleges rnrisolat):

HITELESITESI ZARADEK!

Rdszleges mdsolat, amely a mdsolatkdszftds alapjaul szolgdl| papiralapti dokumentumot
al dbb i ak s zerint r ds zb en tartalmazza ; 

2

Iktat6szdm3:
M6solatk6szit6 szewezet: Salg6tarj6n Megyei Jogir Vdros polg6rmesteri Hivatala

.........Iroda
hitelesit6st vdgzn szem6ly neve)

Salg6tarj6n Megyei Jogir V6ros polg6nnesteri

M6solatk6szit6si rend el6rhet6 s6ge : www. sal gotarj an.hu

M6solat hitelesit6s6tvegzo szem6ly neve: (a
M6solatk6szit6s id6pontj a: (6666.hh.nn. )
M6solatk6s zitlsi szab 6ly zaL megnevez6se :

Hivatal 6nak M6s o I atkds zitesi S zab flv zata
M6s o1 atkds zitlsi szab ftly zat v er zio sz6ma:

1 Ennek hi6ny6ban 
'tkeztetoszilmvagy 

az eredeti irat b6rmely olyan azonos ito szirma, amely alapj;n a z;radeke szitett2 
dsolat3 asorar 6lynek kell rogzitenie.
Yagy szdrna, amely alapj6n a z6rad6k

egydrtelmrien az eredeti iratr6l k6szitett elektronikus mdsolathoz kapcsolhat6.



Tartalmi megfelel6s eset6n (elektronikus kivonat):

HITELESITESI ZARADEK

Az elelctronikus kivonat a dokumentumbafoglalt informdci1tartalmat az aldbbi
kor I dt o z ds okkal tart almazza ; 

4

Iktat6sziims:
M6solatk6szit6 szewezet'. Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Polgrlmesteri Hivatala /

..Iroda
M6solat hitelesit6s6t vegzo szem6ly neve: (a hitelesit6st v6gz6 szem6ly neve)
M6so1atk6szit6s id6po ntja: (666E.trh.nn.)
Mdsolatk6szitlsi szabSlyzat megnevez6se: Salg6tarj5n Megyei Jogu V6ros polg6rmesteri
Hivatalrinak Mrisolatk6s zitlsi Szab6lyzata
M6solatk6s zitlsi szab 6Iy zat v erui6 szhma..
M6solatk6szit6si rend el6rhet6s6ge: www. salgotarjan.hu

a A ketttispont utrini szoveget a mSsolat zilradlkoTfusilt, hitelesit6s6t v1gz6 szem6lynek kell ri)gzitenie.
s Ennek hi6nySban 6rkeztet6szhm vagy az eredeti irat b6rmely olyan azonos it6 sz6ma, amely alapj6n a zhradlk
egy6rlelmrien az eredeti iratr6l k6szitett elektronikus m6solathoz kaocsolhat6.



3. melldklet

Elektronikus irat hiteles papiralapf irattdt alakftrisa esetrin a zltradlktartalma

HITELESITESI ZARADEK

Az e lektr onikus dokumentumb an fo glal takkat e gye zd tartalm,il ir at.

Iktatoszhm6:
Az eredeti elekt'onikus iratot kiadm6nyoz6 szem6ly neve:
Az eredeti elektronikus iratot kibocs6t6 szerv neve:
Az eredeti elektronikus irat elektronikus al6ir6s idopontja:

VAGY

Az eredeti elektronikus iraton szereplo azonosit6sr avisszavezetett dokumentumhitelesit6s 6ltalki6llitott igazol6son 16v6 elektronikus bllyegzo l6ftehoz6j6t meghat6roz6 ad.at:l

P apiralapir m6so lat keltez6se : (te1epiil6s neve, 6666.hh.nn. )
M6solatk6szitci szewezet: Salg6tarj6n Megyei Jogri Vliros polg6rmesteri Hivatala /

,.,......Iroda
M6s o 1 at hitelesitds 6t v e gzo szem6ly aliir 6s a:
M6solat hitelesit6s6I-vegzo szem6ly neve: (a hitelesitdst vegir,6 szem6ly neve)
M6s o I at hitel esitds 6 t v e 9z6 szem6ly b ely egzolenyomata :

6 Ennek hi6ny6ban etkeztetoszLmvagy azeredeti irat b6nnely olyan azonos it6 szirna,amely alapj6n a z;radek
egy6rtelmrien az ercdeti iratr6l k6szitett elektronikus rn5solathoz kapcsolhat6.
7 valamelyik a hdrom kdz.i,l, attol fligg6en, hogy azeredeti irutot uta^i.as ilvagyb6lyegz6vel vagy AVDH-val
hitelesitett6k.



Tartalmi megfelel6s eset6n (papfralapri kivonat) :

HITELESITESI ZARADEK

kivonat a dokumentumbafoglalt informdci1tartalmat az aldbbi korldtozdsokkal

Iktat6sz6me:
M6solatk6szit6 szewezet: Salg6tarjSn Megyei Jogu V6ros Polg6rmesteri Hivatala I

...Iroda
MSsolat hitelesit6s6tvlgzo szem6ly neve: (a hitelesit6st v6gzo szem6ly neve)
Mdsolatk6szit6s id6po ntja: (6666.hh.nn. )
M6solatk6szit6si szabflyzat megnevez6se: Salg6tarj6n Megyei Jogu V6ros polgirmesteri
Hivat al 6nak M5s o I atk6 s zite si S zab 6ly zata
M5s o 1 atk6 s zit6si szab 6ly zat v er zi6 sz6ma:
Mds olatk6s zitlsi r end el6rhet6 s 6ge : www. s al gotarj an.hu

8 A kett6spont ut6ni szciveget a m6solat z6rad6ko15s5t, hitelesit6s6t v6gz6 szemllynek kell rogzitenie.
s Ennek hifunyhban lrkeztetlszlm vagy az eredeti iratbhrmely olyan azonos it6 szhma, anely-alapjhn a zhradlk
egy6rtelmiien az eredeti tratr6lklszitett elektronikus misolathoz kapcsolhat6.


