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KORM~IYHIVATALA

Budapest Fovaros Kormanyhivatalat vezeto kormanymegbizott

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Masolatkeszitesi szabalyzatarol

1. A jogalkotasrol sz6l6 2010. evi CXXX. t o ~ e n y23. 5 (4) bekezdes i) pontjaban foglalt
jogkoromben e l j a ~ a ,figyelemmel a fovarosi es megyei kormanyhivatalok sze~ezeties
miikodesi szabdlyzatar6l szolo 3912016. (XII. 30.) MvM utasitasban foglaltakra, Budapest
Fovaros Kormanyhivatala Masolatkeszitesi Szabalyzatat jelen utasitas 1. szarnir
mellekletekent adorn ki.
2. Jelen utasitas a kouetetelet koveto napon Iep hatalyba.
3. Jelen utasitas elokesziteseert 6s aktualizAlasaert a Jogi es Koordinacios Foosztaly Sze~ezesi

Osztaly felelos.
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I. FEJEZET

nyomatkepzo

-

ALTALANOS RENDELKEZESEK
A szabalyzat hatalya
1. A Szabalyzat hatalya kiterjed Budapest Fovaros Kormanyhivatala (a tovhbbiakban:
Kormanyhivatal) foosztalyaira, onallo osztdlyaira es fovdrosi keruleti hivatalaira.
2. A Szabalyzat szemelyi hatalya kiterjed a Kormanyhivatal valamennyi foglalkoztatottjara.
3.

Nem terjed ki jelen Szabalyzat hatalya a szolgaltatasszeruen kills6 szemely reszere vegzett
masolatkeszitesre.
A szabalyzat celja
.

.

.

.. .

..
~

4. A Szabalyzat s+rint kell elj8rni.a ~ o i m i n ~ h i l a taltai
a l keszitett
a) ljapiralapli iratr61 hitelesrelektronikus hasolat kkszitese, valamint
b) elektronikus iratrol'hitel6s papiralapu'masolat keszitese eseten.

5. Masolatkeszitesnek minosul a szabalyzat szernpontjabol

'\

a) a beerkezo barmely elektronikus iratrol torteno hiteles mAsolatkeszit6s, beleertve az
ugyfeltol kapott elektronikus irat ugyintezesi celli papiralapli iratta alakitasa,
b) a Kormanyhivatalnal a hivatali munkavegzes soran keletkezo bhrmely elektronikus
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iratr61torten6 hiteles papiralaplj masolat keszitese,
c) a Kormanyhivatalban a hivatali munkavegz6s soran keszult papiralaplj iratr61 torteno
hiteles elektronikus masolatk~szites, beleertve a Kormanyhivatal altal papiralapon
kiadmanyozott iratrol ugyfel reszere tovabbitando hiteles elektronikus formara alakitast,
valamint
d) a Kormanyhivatalba Brkezett papiralapo iratr61 torteno hiteles elektronikus masolat
keszitese, beleertve az erkezett irat elektronikus kapcsolattartasra kotelezettek fele
torteno rnegkuldesehez szukseges masolatkeszitest is.
6. Jelen szabalyzat szerinti hiteles misolatot csak az arra feljogositott szemely (a tovabbiakban:
Masolatkeszito) keszithet.
7.

Hiteles masolat keszitesere feljogositott, vagyis Masolatkeszitonek rnintisul az elektronikus
iratr61 papiralaplj, valamint a papiralaplj iratrol elektronikus masolat keszitesere
a) a kormanymegbizott es a foigazgato valamennyi, az altala vezetett korrnanyhivatali,
illetve
b) keruleti hivatali irat tekinteteben,
b) a keruleti hivatalvezeto es helyettese, az altala vezetett keruleti hivatal iratai
tekinteteben,
c) a Kormanyhivatal Kiadmanyozasi Szabalyzata szerint kiadmanyozasi jogosultsaggal
rendelkezo foglalkoztatottja azon szewezeti egysegben kezelt iratokra vonatkozoan,
amelyben kiadmanyozasi joggal rendelkezik,
d) a 8. pont szerint feljogositott szemely.

8. A kormanymegbizott, az altala kozvetlenul vezetett szewezeti egysegek tekinteteben

valamint a keruleti hivatalvezeto foglalkoztatotti jogviszonyban a110 alkalmazottat - a
kdzvetlen vezetojenek javasiata alapjan
MAsolatk6szit6i jogkorrel febogosithat. A
feljogositasnak nem feltetele a kiadmanyozCi jogkor meglete. A feijogositasban rendelkezni
kell

-

a) a papiralapu iratrol hiteles elektronikus masolat, illetve az elektronikus iratrol hiteles
papiralaplj masolat keszitesenek engedelyezeserol,
b) a rnAsolhato iratkorrol,
c) a febogositas idotartamar61.
9. A Kormanymegbizott altal kozvetlenul vezetett szewezeti egysegek, illetve a Keruleti
Hivatalok a feljogosito rendelkezesekrol az 1. szamlj filggelekben rogzitett adattartalommal
elektronikus nyilvantartast vezetnek.

10. A hiteles masolat kesziteset a Masolatkeszfto munkakori feladatkent latja el. A
masolatkeszites szabaiyok szerinti lefolytatasaert a munkakor ellatasara vonatkozo altalanos
felelossegi szabalyok BnlBnyesek.
11. A MBsolatkeszito felelosseggel tartozik a m8solatkeszitessel erintett irat biztons8g$ert,
sertetlensegeert. Amennyiben nem az ugyintezo kesziti a masolatot, a Masolatk&szito
koteles a mBsolatkeszitest kovetoen mind az eredeti, mind a masolati peidanyt az ugyintezo
reszere visszajuttatni.
12. Arnennyiben a masolatkeszites tobb munkafolyamatban vegezheto el, a feladat
vegrehajtasaban csak olyan szemely vehet reszt, aki rendelkezlk masolatkeszitojogkorrel.
13. A papiralaplj iratrol hiteles elektronikus masolat keszitesenel a II. fejezet szerint kell eljarni.
14. Az elektronikus iratrol hiteles papiralaplj masolat keszitesenel a Ill. fejezet szerint kell eljarni,
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~ r t e l m e z 8rendelkezesek
15. Ezen utasitas alkalmazasaban:
a) Egyseg: Az egy alszamhoz tartoz6 irat a hozzatartozo mellekletekkel egyutt.
b) Kepi megfeleles: az elektronikus masolat azon tulajdonsaga, amely biztositja a
papiralapir dokumentum - joghatas kivaltasa szempontjabol lenyeges - tartalmi
6s forrnai elemeinek megismerhetoseget.
c) Targyi megfeleles: az elektronikus masolat azon tulajdonsaga, amely szerint az a hozza kapcsoi6d6 metaadatokkal egyuttesen - biztositja a papiralapir
dokumentum joghatas kivaltasa szempontjab61 lenyeges tartalrni elemeinek
megismerhetoseget, de nem biztositja a kepi megfelelest.
d) Metaadat: a taroit dokumentumot leiro ismerteto adat.
e) Nagy terjedelem: amit az adott szervezeti egyseg helyi informatikai kornyezete
mar nem tud kezelni a meret miatt.
f) Digitalizilas: a papiralaplj kuldemeny szamitastechnikai eszkozok szamara
feldolgozhato, digitalis informaciova valo atalakitasa (szkennelese) I olyan
eljaras, amely az analog felepitesii informaciot szamitastechnikai eszkozok
szamara feldolgozhato, digitalis informaciova alakitja at.

II. FEJEZET
P A P ~ R A L A PIRAT
~ ~ ATALAK~TASAHITELES ELEKTRONIKUS IRATTA
16. A masolatkeszitesre az elektronikus ugyintezes reszletszabalyairol szo16 45112016. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) 55. es 57. §-aban foglaltak az iranyadoak.
17. A papiralaplj iratrol az 2. szamlj fiiggelekben megadott digitalizalo eszkozokon es
programmal keszitheto digitalizalt, meg hitelesnek nem minosulo elektronikus vdltozat (a
tovabbiakban: digitalizalt irat). Az egy egysegnek tekintett irat egy elektronikus egysegge
(,,fAjllA") digitalizalando. A digitalizaiashoz nem szukseges Masolatkeszito feljogositas. A
digitalizalas soran a papiralaplj iratr61 az 2. szamir figgelekben meghatarozott digitalizalo
eszkonel 300 dpi felbontaslj, szerint fekete-feher, (kiveteles esetben szines) PDF formatumlj
allomanyt kell kesziteni.
18. Nem digitalizalhat6k
a) a minositett iratok,
b) azok a klildemenyek, melyek elektronikus iratta torten6 atalakitasa technikai okb61
nem lehetseges,
c) azon iratok, melyek a cimzett dontese alapjan nem digitalizalhatbk.
19. A masolatkeszites soran a dokumentumok valamennyi oidalat, igy az ures oldalakat is
digitalizalni kell.
20. Bejovo kuldemeny eseten az ugyfelektol, mas szewtol erkezo boritekok cim- 6s hatoldalat is
szkennelni kell. Amennyiben egy boritek tobb kuldemenyt tartalmaz, ljgy a kuldemenyekrol
kulon-kulon kell elektronikus masolatot kesziteni. A boritekot valamennyi kiildemenyhez
digitalizalni kell. Amennyiben a mhszaki feltktelek adottak, a boritekot, illetve a mellekleteket
a hozza tartozo irattai egy fajlba szijkseges digitalizalni.
21. A masolatkeszitest vegzo, az elektronikus masolatot az iratkezelo rendszerben bejovo
kuldemeny eseten az erkeztetesi adatokhoz, helyben keletkezett vagy kimeno irat eseteben
pedig az iktatasi adatokhoz csatolja.
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22. Amennyiben a digitalizalando irat terjedelme technikai okok rniatt egy elektronikus egysegbe
(,,fajIban) nem digitalizalhato, a masolat a digitalizalando irat rbszekre bontasaval is
elkeszitheto.
23. A digitalizalt irat es az eredeti papiralapli irat tartalrnanak egyezeserol a Mhsolatkeszitonek
rneg kell gyozodnie. Az egyezes megallapitasanak feltetele a digitalizalt tartalorn
olvashatosaga.
24. A M~solatkeszito rnegallapitja a papiralapli irat es a digitalizalt irat kepi es tartalrni
rnegfeleleset. A kepi es tartalmi rnegfeleloseg egyedileg 6s oldalankent kerul ellenorzesre
Egyezest igazolo hiteles rnasolat csak az egyezes megallapithatosaga eseten keszitheto.
25. Amennyiben a kepi es tartalrni rnegfeleles nem allapithato rneg, a digitalizalast meg kell
isrnetelni, valamint a kepi es tartalmi megfeleles rnegallapitasara nem alkairnas digitalizalt
iratot torolni kell.
26. Amennyiben a papiralapli iratrol nem keszitheto olyan digitalizalt irat, arnellyel az egyezes
rnegallapithat6, az iratrol a IV. fejezet szerinti kivonat keszitheto.
27. Egyezes eseten a digitalizalt iratot elektronikus ziradekkal kell ellatni. A zaradek
elhelyezheto
a) PDF formaban letrehozott digitalizalt irathoz a formatum altal lehetove tett csatoldsi
lehetoseggel, PDF-hez csatolasra kerul a PDF-ben eloallitott Zaradek, ami az iratra
torteno racsatolassal kezeli a feladatot,
b) egyedi alairo, vagy zaradeko16 programrnal, a program felhasznaloi kezikonyveben
leirtak szerint,
c) elektronikus csatolasi lehetoseg hianyaban a papiralapli irathoz csatolt kiegeszito
iratreszkent. (papiralapli irat es a papiralaplj zaradek egyuttes digitalizalasa es
hitelesitese).
28. A 27. a) es c) pont eseteben a reszletes folyamatleirast az lnforrnatikai Foosztaly
gondoskodik az lntranet feluleten torteno kozzetetelrol.
29. Amennyiben a hitelesseg igazolasara szolga16 zaradek elektronikus csatolasa nem
biztositott, ligy a zhradek kepzesere a kovetkezo eljarast szukseges alkalmazni. El6 kell
kesziteni kulon papiralapli dokumentumon a zaradek szoveget, szerepeltetve rajta a
kovetkezo szbvegr6szt: ,,Ezen lap nern resze az eredeti iratnak, kizbrolag a jogszabalyi
rnegfeleloseghez szukseges zhradekolas rnegjeleniteset szolgalja." A zarad6kol6 lapot
idolegesen utols6 lapkent az irathoz kell csatolni es azzal egyutt, egy elektronikus iratot
16trehozo rnodon digitalizalni. A zaradekolo lap a digitalizdlast kovetoen megsernrnisitheto.
30. A zaradekokra vonatkozo mintak a 3. es 4. szimlj fuggelekekben talalhatoak.
31. A zaradekolt digitalizalt iratot a Masolatkeszitonek hitelesitenie kell a rendelkezesere 9116
elektronikus alairas felhasznalasaval. Hitelesitesre alkairnazhato:
a) Szernelyes, munkatarsi alair6 tanlisitvannyal: a Masolatkeszito az elektronikus
ugyintezesi szolgaltatasok nyljjtasara felhasznalhat6 elektronikus alairashoz es
belyegzohoz kapcsoibdo kovetelrnenyekrol sz616 13712016. (VI. 13.) Korrn. rendelet (a
tovabbiakban: 13712016. (VI. 13.) Korrn. rendelet) szabalyainak rnegfelelo elektronikus
alairasa,
b) Ugyintezoi AVDH szolgaltatas igenybevetelevel: a Masolatkeszito azonositasa alapjan
a Vhr. 113. §-a szerinti azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesites
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szolgaltatassal vegzett hitelesites,
c) Kormanyhivatal szervezeti belyegzojevel: a Masolatkeszito felugyeletevel a
Kormanyhivatal nevere szolo, a 13712016. (VI. 13.) Korrn. rendelet szabalyainak
rnegfelelo elektronikus belyegzo elhelyezese.

32. A hitelesitett zaradekolt digitalizalt iratot az elektronikus ugyintezes es a bizalmi
szolgaltatasok altalanos szabalyairol sz616 2015. evi CCXXII. torveny 34. § (1) bekezdes cb)
alpontja szerinti elektronikus idobelyeggel kell ellatnia a MBsolatkeszitonek.
33. A zhradekolt, hitelesitett, idobelyeggel ellatott digitalizalt irat felel meg a jogszabalyban az
eredeti papiralaplj irattal azonos joghatast kivalto hiteles elektronikus masolatnak.
34. Arnennyiben az eredeti papiralaph iratr61 annak terjedelme rniatt reszekre bontassal, tobb
elektronikus egyseget letrehozva tortent a digitalizalas, minden reszrol kulon hiteles
rnasolatot kell kesziteni. es mindegyik hiteles masolat zaradekaban az eredeti irat
megnevezeset (beazonosit8s8t), a masolt iratresz pontos beazonositasat, a rnasolattal
lefedett terjedelrnet fel kell tuntetni.
35. A hiteles masolatkeszites tenyet, idejet, az irat iktatt~szarnat,es a Masolatkeszito nevet
rogziteni kell az 5.a) es 5.b) szamlj fiiggelekben rogzitett adattartalmh elektronikus
nyilvantartasban. A nyilvantartas vezeteseert azon szervezeti egyseg vezetoje a felelos,
akinek az iratarol tortenik a masolatkeszites. A nyilvantartast az evzarast kovetoen iktatni
szukseges, rninden esetben az iktatoprogramba csatolni kell.
36. A rn~solatk6szitessoran keszulo esetleges munkakozi elektronikus iratokat a hiteles masolat
elkeszultet kovetoen haladektalanul torolni kell. Az iktatoprogramban a hiteles elektronikus
masolatot, illetve a kivonatot be kell csatolni az eredeti iktatoszarnhoz.

Ill. FEJEZET
Elektronikus irat hiteles papiralapu iratta alakitasa

37. A masolatkeszitesre a polgari perrendtartasrol szolo 2016. evi CXXX. torveny 324. § (1)
bekezdese, vaiamint a Vhr. 122. §-aban foglaltak az iranyadoak.
38. Az elektronikus iratrol papiralapli irat a 6. szamu fiuggelekben felsorolt nyornatkepzo
(nyorntato) berendezesen 6s programrnal keszitheto (a tovabbiakban: nyomtatott papiralapli
irat). A nyomtatashoz nem szukseges MBsolatkeszito feljogosit8s.
39. Amennyiben a nyomtatott papiralaplj irat Kormanyhlvatalon kivul is felhasznalasra kerul,
vagy az elektronikus irat folyamatos hozzaferhetosege nem biztosithato, az osszetartozAs
biztositBsAhoza lapok osszet(iz6sBn tul az irathoz tartozast igazolni kell
a) a nyomtatott papiralapir iraton a lapok es oldalak darabszamanak feltijntetesevel,
b) a Masolatkeszito altal minden lap szignalasaval, es a masolatkeszito szerv hivatali
b8lyegzojevel.
40. Amennyiben egy bels6 hasznalatra szant nyomtatott papiralapli irat kulso felhasznalasa valik
szuksegesse, az osszetartozas igazolasat - az eredeti irattal va16 osszevetes alapjan - a
Masolatkeszito utolagosan is elvegezheti.
41. Jelen szabalyzat szerinti hiteles nyomtatott papiralapli masolat csak ervenyes hitelesitessel
rendelkezo elektronikus iratrol keszitheto.
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42. A nyomtatott papiralaplj irat 6s az eredeti elektronikus irat tartalmanak egyezeserol a
Masolatkeszit6nek meg kell gyozodnie. Az egyezes megallapitasanak feltetele a nyomtatott
tartalom olvashat6saga.
43. A Masolatkeszito meghllapitja az eredeti elektronikus irat es a nyomtatott papiralaplj irat kepi
6s tartalmi megfeleleset. A kepi es tartalmi megfeleloseg egyedileg 6s oldalankent kerul
ellenorz6sre. Egyezest igazolo hiteles masolat csak az egyezes megallapithat6saga eseten
keszitheto.
44. Amennyiben a kepi es tartalmi megfeleles nem allapithato meg, a nyomtatast meg kell
ismetelni, valamint a kepi es tartalmi megfeleles megallapitasara nem alkalmas nyomtatott
papiralaplj iratot meg kell semmisiteni.

45. Amennyiben az elektronikus iratrol nem keszitheto olyan nyomtatott papiralaplj irat, amellyel
az egyezes megallapithato,
a) az iratrol a V. alcim szerinti kivonatot kell kesziteni, ennek feltetele, hogy a papiralapir
irat tartalma a Masoiatkeszit6 szamara Brtelmezheto legyen,
b) az irat tartalma a Masolatkeszito szamara nem ertelmezheto, az erre vonatkoz6
megallapitast papiralapir feljegyzesbe kell foglalni az elektronikus irat elerhetosegenek
feltuntet6sevel. Amennyiben a tovabbi feldolgozhatosag ezt igenyli, az ilyen elektronikus
irat adathordozora mentheto es a feljegyzeshez ebben a formaban csatolhato.
46. Egyezes eseten a nyomtatott papiralaplj iratot zaradekkal kell ellatni. A zaradek elhelyezheto

a) kezirassal,
b) zaradekolo belyegzovel, vagy belyegzokkel,
c) a 3. szamlj fuggelekben talalhat6 zaradekolo sablon felhasznalasaval.

47. A zaradekban szerepeltetni kell:

a) ,,Azeredeti elektronikus dokumentummal egyezo szoveget
b) a masolatkeszlt~sidopontjat,
c) a Kormanyhlvatal, a jarasi hivatal Ia keruleti hivatal megnevezeset,
d) a Masolatkeszito nevet, szukseg szerint szervezeti egyseget.
48. Amennyiben a masolat a Kormanyhivatal altal kiadmanyozott elektronikus iratr61 keszijl, ljgy
a zaradeknak az alabbiakat is tartalmaznia kell:

a) az eredeti irat kiadmanyozojanak neve,
b) a ki'admanyozoszervezeti egyseg (osztaly szintig) megnevezese,
c) az eredeti irat alair6sAnak idopontja.
d) az elektronikus belyegzovei hitelesitett elektronikus irat eseteben a belyegzohoz
tartozo tanljsitvany szerinti Ietrehozo megnevezese.
49. A nyomtatott 6s zaradekolt papiralaplj irat egyezese eseten a Mdsolatkeszit6nek a
papiralaplj masolatot szemelyes alairasaval es a masolatk6szito szerv hivatali belyegz6jevel
hitelesitenie kell.

50. A hiteles masolatkeszites tenyet, idejet es a Masolatkeszito nevet, az irat azonosit6szamat
(iktatoszam, erkezteto szdm, egyedi azonosito) rogziteni kell az 5.a) es 5.b szamir
fuggelekben rogzitett adattartalmlj nyilvantartasban. A nyiivantartas vezeteseert azon
szervezeti egyseg vezetoje a felelos, akinek az iratar6i tortenik a masolatkeszites. A
nyilvantartast az evzarast kovetoen iktatni szukseges, minden esetben az iktatoprogramba

csatolni kell,
51. A zaradekolt, hitelesitett nyomtatott papiralaph irat felel meg a jogszabalyban az eredeti
elektronikus irattal azonos joghatast kivalt6 hiteles elektronikus masolatnak.

IV. FEJEZET
PAP~RALAPL~
IRATROL KIVONATOS ELEKTRONIKUS MASOLAT K E S Z ~ E S E

52. Papiralapir iratrol elektronikus tartalmi kivonat akkor keszitendo, ha a papir technikai
jellemzoi (igy kiilonosen merete, atlathatosaga, vagy nagy finomsagh kepi tartalma) miatt
nem biztosithatok a technikai feltetelek a teljes egyezes megallapithat6sagat biztosito
digitalizalt irat elkeszitesere.
53. A kivonat keszitesenel a Vhr. 55. § (3) bekezdese szerint kell eljarni.

V. FEJEZET
ELEKTRONIKUS IRATROL KIVONATOS PAP~RMASOLAT KESZ~TESE
54. Elektronikus iratrol paplralapti tartalmi kivonat akkor keszitendo, ha az elektronikus irat
technikai jellemzoi (igy kulonosen specialis adatszerkezete, megjelenitesi merete, felbontas
igenye) miatt nem biztosithatok a technikai feltetelek a teljes egyezes megallapithat6sagat
biztosit6 nyomtatott irat elkeszitesere.
55. A kivonat keszitesenel a Vhr. 122. § (3) bekezdese szerint kell eljarni.

yilvantartast vezet6

eljogosito rendelkezes iktatoszt~ma

* hatarozatlan is lehet

Masolatkeszitesi Szabalyzat 2. szamlj figgeleke

Masolatk6szitesnel alkalmazhato kormanyhivatali digitalizalasi eszkozok es programok Budapest
Fovaros Kormanyhivatala tulajdonaban, hasznalataban, illetve Bltaia berelt rnultifunkcios eszkozok,
szkennerek 6s gyartoi programjaik, legalabb 300 dpi felbontaslj, szurkearnyalatos vagy (szukseg
szerint) szines PDF formatumlj allomany letrehozasaval torteno digitalizalasra beallitva. A
nyilvantartast az lnformatikai Foosztaly vezeti, es gondoskodik a nyilvantartas napra keszen tartasarol,
tovabba a mindenkori naprakesz nyilvantartas lntranet feluleten torteno kouetetelerol.

MasolatkeszitesiSzabilyzat 3. szamu fiiggeleke
~ARADEK
Az eredeti elektronikus dokumentummal egyezo

.-.
..--Megjegpb [hi]: pl. 6rkMetb
~mlrigyimt~mlmkrendszeri

Masolatkeszito szerv, szervezeti egyseg
lel+ezes4 ....................................
Mdsolatkeszito neve:
Masolat kepi vagy tartalmi
egyezeseert felelos
szemely neve:

Iranyado,rnasplalkeszitesi
rend lelerhetasegej........ ..
Misolatkeszitesi
szabalyzat megnevezese:

Az eredeti irat kiadmanyoz6jhnak neve:

A kiadminyozir szervezeti egysCg megnevezese:
Az eredeti irat aibirisinak idopontja:
Az elektronikus belyegzovel hitelesitett elektronikus irat eseteben a belyegztihoz tartozo
tandsitviny szerlnti Ietrehozo
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Masolatkeszito neve

...

Megjegp6s [h6]: mAralatk6rritb
aIAir6sa, rnelyet a m6solatk6nitbrzerv
hivatall b6lYegzoi6vel hlelesiteni kell
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Masolatkeszites ideje

MasolatkeszitB neve

MasolatkeszitesiSzabalyzat 6. szarnli fuggeleke

Masolatkeszitesnel alkalrnazhat6 kormhnyhivatali nyomatkepzo berendezesek es prograrnok
Budapest Fovaros Kormanyhivatala tulajdonaban, hasznalataban, illetve Bltala berelt multifunkcios
eszkozok, nyomtatok es gyartoi programjaik, monokr6m (fekete-feher), szijrkearnyalatos, vagy
szukseg szerint szines nyorntatasra beallitva. A nyilvantartast az lnforrnatikai Foosztaly vezeti, es
gondoskodik a nyilvantartas napra keszen tartasar61, tovabba a mindenkori naprakesz nyilvantartas
lntranet feluleten torteno kozzetetelerol.

