
Okirat száma: II/1039-1/2022/PKF 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a szakképzésről szóló 
2019. évi LXXX. törvény 22. § (6) bekezdése alapján a Budapest Gazdasági Szakképzési 
Centrum alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

1.1.2. rövidített neve: Budapesti Gazdasági SZC 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Budapest Center of Economic Vocational Training 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 65. 

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Budapesti Gazdasági SZC Békésy György 
Technikum 

1174 Budapest, Széchenyi utca 9-11. 

1.1  
1173 Budapest, Békésy György tér 
125381/7 hrsz. 

2 
Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi 
Technikum 

1074 Budapest, Dohány utca 65. 

3 
Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely 
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 

1047 Budapest, Baross utca 72. 

4 
Budapesti Gazdasági SZC Csete Balázs 
Technikum 

1215 Budapest, Csete Balázs utca 6-8. 

5 
Budapesti Gazdasági SZC Dobos C. József 
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző 
Iskola 

1134 Budapest, Huba utca 7. 

6 
Budapesti Gazdasági SZC Giorgio Perlasca 
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző 
Iskola 

1106 Budapest, Maglódi út 8. 

7 
Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János 
Technikum 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. 
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8 
Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 

1011 Budapest, Ponty utca 3. 

9 
Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc 
Technikum 

1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 

10 
Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 

1139 Budapest, Váci út 89. 

11 
Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly 
Közgazdasági Technikum 

1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23. 

12 
Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti 
Technikum 

1201 Budapest, Vörösmarty utca 30. 

13 
Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci 
Technikum 

1184 Budapest, Hengersor utca 34. 

14 
Budapesti Gazdasági SZC Szász Ferenc 
Kereskedelmi Technikum és Szakképző 
Iskola 

1087 Budapest, Szörény utca 2-4. 

15 
Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István 
Kereskedelmi Technikum 

1088 Budapest, Vas utca 9-11. 

15.1  1088 Budapest, Vas utca 15/b. 

16 
Budapesti Gazdasági SZC Szent István 
Technikum és Kollégium 

1095 Budapest, Mester utca 56-58. 

17 
Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka 
Közgazdasági Technikum 

1095 Budapest, Mester utca 23. 

18 
Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi 
Technikum és Szakképző Iskola 

1064 Budapest, Szondi utca 41. 

19 
Budapesti Gazdasági SZC Varga István 
Közgazdasági Technikum 

1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 7. 

20 
Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál 
Technikum 

1212 Budapest, Széchenyi utca 95. 

20.1  1212 Budapest, 206883 hrsz. 

21 Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum 1126 Budapest, Márvány utca 32. 

22 
Budapesti Gazdasági SZC Budai Gimnázium 
és Szakgimnázium 

1126 Budapest, Márvány utca 32. 

22.1 
Budapesti Gazdasági SZC Budai Gimnázium 
és Szakgimnázium Pesti Magyar 
Színiakadémia Művészeti Intézményegysége 

1126 Budapest, Márvány utca 32. 

23 Budapesti Független Vizsgaközpont 1074 Budapest, Dohány utca 65. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.07.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

2.2.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2 
Budapesti Vendéglátóipari és Humán 
Szakképzési Centrum 

1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

3.2.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 

3.3. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) és g-i) pontjaiban meghatározott irányítási 
hatáskörök. 

3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a 
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
77. § (2) bekezdése. 

3.4. A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási 
hatáskörök esetén 

 

az irányítási hatáskör 
átruházásáról rendelkező 
törvény, kormányrendelet 
megjelölése 

az irányítási hatáskör 
gyakorlójának 
megnevezése, 
székhelye 

ügycsoportok 
az átruházott 
irányítási 
hatáskörök 

1 

a szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. (II. 7.) 
Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Szkr.) 

Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési 
Hivatal, 1089 
Budapest, Kálvária 
tér 7. 

az Szkr.-ben 
meghatározott 
ügycsoportok 

az Áht. 9. § e) 
pontja 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 853200 Szakmai középfokú oktatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai 
szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhén értelmi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) és 
együtt nem nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (értelmi fogyatékos – enyhén 
értelmi fogyatékos) gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint 
kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem 
köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó 
központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatás 
alapfeladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más 
külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 

6 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

7 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

8 092212 
Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 

9 092221 
Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

10 092222 
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés 
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 
szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

11 092231 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

12 092232 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a 
szakképző iskolákban 

13 092270 
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

14 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

15 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

16 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

17 095040 
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 
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18 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

19 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

20 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

21 096040 
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

22 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

23 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

24 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

A szakképzési centrum vállalkozási tevékenységének felső határa a költségvetési szerv 
módosított költségvetési kiadási előirányzatainak a 30 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A szakképzési centrumot a főigazgató és a kancellár önállóan vezeti és képviseli. A 
főigazgató felel a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények 
szakképzési alapfeladatainak ellátásáért. A kancellár felel a szakképzési centrum 
törvényes és szakszerű működéséért. A főigazgató és a kancellár – a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján történő – megbízására és 
megbízásának visszavonására a szakképzésért felelős miniszter jogosult. A főigazgató és a 
kancellár felett a munkáltatói jogokat – a főigazgatói, illetve a kancellári megbízás és 
annak visszavonása kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, 
mint a szakképzési intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. A szakképzési centrum részeként működő 
szakképző intézményekre vonatkozó rendelkezések 

6.1. Szakképző intézményenként az alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése 

6.1.1. Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Technikum: technikumi szakmai 
oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátása. 
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6.1.2. Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi Technikum: technikumi szakmai oktatás, a 
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos 
sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.  

6.1.3. Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági Technikum: technikumi szakmai oktatás, a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi 
fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.4. Budapesti Gazdasági SZC Csete Balázs Technikum: technikumi szakmai oktatás, 
szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.5. Budapesti Gazdasági SZC Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és 
Szakképző Iskola: technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai 
oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható hallásszervi 
fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.6. Budapesti Gazdasági SZC Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum és 
Szakképző Iskola: technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai 
oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható hallásszervi 
fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.7. Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Technikum: technikumi szakmai 
oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.8. Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Technikum: technikumi szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi 
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók 
ellátása. 

6.1.9. Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum: technikumi szakmai 
oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi 
fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.10. Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Technikum: technikumi szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi 
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók 
ellátása. 

6.1.11. Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum: technikumi 
szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.12. Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti Technikum: technikumi szakmai 
oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.13. Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci Technikum: technikumi szakmai 
oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi 
fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 
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6.1.14. Budapesti Gazdasági SZC Szász Ferenc Kereskedelmi Technikum és 
Szakképző Iskola: technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai 
oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.15. Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Technikum: 
technikumi szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.16. Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium: technikumi 
szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.17. Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum: technikumi 
szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.  

6.1.18. Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi Technikum és Szakképző Iskola: 
technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, 
látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű 
tanulók ellátása. 

6.1.19. Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum: technikumi 
szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.20. Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum: technikumi szakmai 
oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.21. Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum: technikumi szakmai oktatás, a 
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, 
látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.22. Budapesti Gazdasági SZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium: gimnáziumi 
nevelés-oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, 
hallásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési 
igényű tanulók ellátása. 

6.2. A szakképző intézmény vezetőjének megbízási rendje: A szakképző intézmény igazgatóját 
a szakképzési centrum főigazgatója a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével bízza 
meg. A szakképzésért felelős miniszter az egyetértést csak jogszabálysértés esetén 
tagadhatja meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a szakképzési centrum 
főigazgatója gyakorolja. Az igazgató kiválasztása – az Szkt. 46. § (3) bekezdésében és az 
Szkr. 128. § (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel – nyilvános pályázat útján 
történik. 
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt  szövege megfelel  az alapító okiratnak a BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM 2022. augusztus 30. napján kelt, 2022. augusztus 31. napjától alkalmazandó II/1039/2022/PKF
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 30.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: dr. Sági Zsolt Tamás


Egyedi azonosítója: KT88186


Beosztása: jogtanácsos


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály  


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2022.08.30 16:29:56


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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