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1. Jóváhagyó irat készítése (SZGYH ügyintéző) 

 

Az NRSZH ügyintéző általi „Jóváhagyó irat készítésre továbbít” folyamatléptetés után az 

ügy az SZGYH ügyintézőhöz kerül vissza és státusza „Jóváhagyó irat készítése” lesz  

Az ügyintéző a Munkafolyamat->Feladatok menüben találja az NRSZH ellenőrzés után 

visszakapott feladatait. A felhasználónak ebben az állapotban lehetősége van határozat 

készítésre. 

 

A felhasználó megtekintheti az ügy adatait, de módosítani nem tud azokon. 
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1.1. Ügyirat szerkesztés 

 

Az SZGYH ügyintéző a Munkafolyamat/Feladatok menüben találja a számára kiosztott 

ügyeket. 

 

A felhasználó számára kiosztott feladatok könnyedén lekérdezhetőek különböző paraméterek 

megadása után. 

 

A „ Szerkeszt” gombra kattintva a felhasználó belép az adott ügy adatainak megtekintéséhez, 

valamint a határozatok elkészítéséhez. 
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A felhasználó az „Ügyirat szerkesztés” fülön tudja a szükséges határozat mintákat 

kiválasztani, szerkeszteni és generálni. A képernyőn a felhasználó kiválasztja az irat típusát és 

kiadmányozóját, ezt követően az „ Iratot készít”  folyamatléptető gomb segítségével lép tovább 

a folyamatban. 

 

„Irat generálása” funkciógomb segítségével a felhasználó elkezdheti az irat szerkesztését. 

 

  



5 

 

Irat generálása után megjelenik egy üres sablon, ahová az ügyintéző be tudja illeszteni a saját 

gépén elkészített – EMMI által jóváhagyott - határozat mintát: 

 

A szerkesztés befejezése után a „PDF generálás” funkciógomb segítségével generálható le a 

PDF dokumentum: 
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Létrejön az Irat.pdf dokumentum, amely megtekinthető, de nem szerkeszthető: 

 

Abban az esetben, ha a felhasználó további módosítást szeretne a dokumentumban, a 

„Szerkesztés” funkciógomb megnyomása után tudja ezt megtenni. Azt követően újra 

szükséges a „PDF generálása”. 

A keletkezett PDF: 

 

A felhasználónak „Jóváhagyó irat készítése”, illetve „Elutasító irat készítése” állapotban is 

lehetősége van a kérelmet törölni, a „Kérelem törlését kezdeményezi” folyamatléptető 

gombbal. 
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1.2. Folyamatban továbblépés 

 

 

A határozatok elkészítése után a felhasználó továbblépteti az ügyet a „Kiadmányozásra 

átad”  folyamatléptető gombbal a következő állapothoz, „Irat kiadmányozása”. Ilyenkor az 

SZGYH elbírálóhoz kerül az ügy. A felhasználónak lehetősége van törölni és előröl kezdeni 

az iratok készítését, generálását a „Töröl”  folyamatléptető gomb segítségével. 

 

A folyamatban továbblépést a VI. és VII. kötet tartalmazza. 


