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1. Bevezetés  
 

A Módosító ág funkcióval lehetőségünk van a rögzített ellátások Ügy típusában 

visszamenőleges adat módosításokat végrehajtani anélkül, hogy új 

munkafolyamatot indítanánk.   

A következő esetekben nem indíthatók el a módosítások: 

1. Migrált ellátás esetén 

A 2013. december 15.-ig felvitt ellátások esetében nem lehet elvégezni 

javításokat. A mellékelt ábrán látható, hogy hol látható az ügy típusa. 

 

2. Azon ellátásoknál, ahol a jogosultság kezdő időpontja egy évnél régebben 

lett rögzítve a rendszerben. 

A fent leírt két esetnél abban az esetben lehet bizonyos javításokat végezni, ha 

felülvizsgálatot indítunk az ellátásra. Ekkor a kizárólag az ügyféladatokban lehet 

módosításokat végezni. Az alap megállapított ellátás kérelem és döntés-tervezet 

adataiban nem. 

Az Új ellátás Ügy típusban a Módosító ág funkcióval az Ellátás típusán nem 

tudunk módosítani, csak a rögzített adatokban! (Pl.: FHT-t állapítottunk 

meg tévedésből RSZS helyett, és az FHT-t szeretnénk RSZS-re módosítani. 

Ez a Módosító ág funkcióval sem lehetséges!) Új elbírálási azonosító nem 

képeződik.   

Módosítani mindig az utolsó jogerős ügyet lehet pl. új ellátást állapítunk meg és  

indítottunk rá felülvizsgálatot melyet jogerőztünk, akkor az új ellátásban 

módosítást nem lehet indítani, csak a felülvizsgálatban. Szüneteltetések esetén 

lehet több egymás után következő szüneteltetésben módosítani, amennyiben 

szükséges.   

Ezzel a funkcióval kizárólag azok a módosítások (adatkorrigálás, javítás, stb.) 

hajthatók végre, melyről egy új döntést nem kell kiadnia a felhasználónak 

(Módosítás határozat nélkül).  
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Minden fül megnyitható és minden adat szerkeszthető, kivétel a:  

Döntés-tervezet adatai fülön lévő Döntési javaslat típusa  

Határozat/végzés adatai fülön lévő Döntés típusa!   

Jogerő fülön lévő Továbblépés (Jogerőre emelkedés, Visszavonás)! 

Az alábbi státusszal rendelkező ellátásokra nem indítható módosítás:  

• Elbírálás folyamatban  

• Elutasítva  

• Elutasítva, de fellebbezve  

• Elutasítva, de nem jogerős  

• Lezárt  

• Megállapítva, de fellebbezve  

• Megállapítva, de nem jogerős  

• Megsemmisítve  

• Megszűnt  

• Megszüntetve  

• Megszüntetve, de fellebbezve  

• Megszüntetve, de nem jogerős  

• Rögzítés folyamatban  

• Technikai törölt  

• Törölt  

• Visszavont  
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2. Megállapított ellátás módosítása FHT esetében  
Keressük meg a módosítani kívánt ellátást az Ellátás azonosító alapján a 

Nyilvántartások/Ellátások nyilvántartása menüben:  

 
kattintva belépünk az ellátás adataiba. 

A lapon megjelenik az Ellátás fül és az Ügyek fül.  

A felső menüsorban az Ügyek fülre lépünk.  

Az ellátás kiválasztásánál az oldal jobb oldalán látható nagyító ikonra:                
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Az ügy megtekintése gomb mellett a szerkeszt gomb is aktív (ceruza ikon: ),   

A szerkeszt gombra klikkelve a kiválasztott Ügy típust:  

•Módosíthatjuk  

 

A ceruza ikonra kattintva a következő képernyő jelenik meg:  
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Miután kiválasztottuk az „Új ellátás módosítása” típust, ráklikkelünk az 

 funkciógombra, és megnyílnak a korábban rögzített megállapítás adatai.  
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Jelen esetben az Igénylő nevét szeretnénk módosítani (amennyiben pl. a lakcímet 

szeretnék, akkor az Igénylő mellett levő  jelet kell lenyitni): 

 

 

Írjuk át az igénylő nevét és mentsünk: 
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Majd kattintsunk                     funkciógombra.  

 

Megerősítő ablak ugrik fel:  

 

Az IGEN-t választva tudjuk befejezni a módosítás rögzítését (amennyiben a NEM-et 

választjuk, továbbra is az oldalon maradunk. A módosítás rögzítése nincs 

befejezve). Ezt követően automatikusan a Nyilvántartás/Ellátások 

nyilvántartásához ugrik vissza a rendszer és Ellátás azonosító segítségével 

visszakeressük a módosított ellátásunkat és a találati listában már a módosított 

névvel szerepel az igénylő. 
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Ha az ellátásunkat megkeressük és megtekintjük az Ügyek menüben, akkor 

látható, hogy megjelent egy újabb sor az Ügy típusnál. Új elbírálási azonosítót nem 

kapott.  

Amelyik ügyre módosítást indítottunk, tovább már nem lesz szerkeszthető (a sor 

végén található ceruza ikon inaktív), csak a módosított ügynél lehet a továbbiakban 

javítani.   
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Előfordulhat, hogy az ellátás a feltételeknek megfelel és lehet benne javítani, de 

mégsem aktív a ceruza ikon.  



Oldal 12 / 25 

 

 

Ez akkor fordulhat elő, ha elindítottunk egy módosítást (akár határozattal, akár 

határozat nélkül) és nem zártuk le az Ügy lezárása vagy az Ügy visszavonása 

funkciógombbal.  Ez abból is látható, ha a feladat oszlopban szöveget találunk. ott 

látható, hogy az adott ügy rögzítése mely szakaszban tart éppen. 
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Ilyen esetben kimásoljuk az Ellátás azonosítót, majd a Munkafolyamat/Saját 

feladataim alatt rákeresünk az ellátásra. Majd a ceruza ikonra kattintunk. 
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A befejezetlen vagy tévesen megkezdett rögzítést amennyiben nem szeretnénk 

befejezni, töröljük az alábbiak szerint: az ügy visszavonására kell kattintani 

 

 

A visszavonást követően újra rákeresünk az ellátásra, majd az ügyek fülre kattintva 

láthatjuk, hogy a ceruza ikon újra aktív, indíthatjuk a határozat nélküli módosítást. 
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3 Szüneteltetés módosítása FHT esetében 
Keressük meg a módosítani kívánt ellátást az Ellátás azonosító alapján a 

Nyilvántartások/Ellátások nyilvántartása menüben: 

 

Az ellátás kiválasztásánál az oldal jobb oldalán látható nagyító ikonra:  

kattintva belépünk az ellátás adataiba. 

A lapon megjelenik az Ellátás fül és az Ügyek fül. 

A felső menüsorban az Ügyek fülre lépünk. 
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Az ügy megtekintése gomb mellett a szerkeszt gomb is aktív (ceruza ikon: ),  

A szerkeszt gombra klikkelve a kiválasztott Ügy típust: 

 Módosíthatjuk 
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Jelen esetben az FHT-0004959/2014/01-0724 Elbírálási azonosítóval rendelkező 

Szüneteltetést módosítjuk. A ceruza ikonra kattintva a következő képernyő jelenik 

meg: 
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Ráklikkelünk az                    funkciógombra, és megnyílnak a korábban rögzített 

Szüneteltetés adatai. 

 

 

Jelen esetben a Szüneteltetés (várható) vége dátumát szeretnénk módosítani: 
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Rögzítsük a helyes dátumot: 

 

Majd kattintsunk                     funkciógombra. 

 

Megerősítő ablak ugrik fel: 

 

Az IGEN-t választva tudjuk befejezni a módosítás rögzítését.  



Oldal 21 / 25 

 

Amennyiben a NEM-et választjuk, továbbra is az oldalon maradunk. A módosítás 

rögzítése nincs befejezve. 

 

 

 

 

Ha az ellátásunkat megkeressük és megtekintjük az Ügyek menüben, akkor látható, 

hogy megjelent a Szüneteltetés ügy módosítása az Ügy típusnál. Új elbírálási 

azonosítót nem kapott, hanem megegyezik a Szüneteltetett ügy Elbírálási 

azonosítójával, amelyre a Módosító ág funkciót indítottuk. 

Amelyik ügyre módosítást indítottunk, tovább már nem lesz szerkeszthető (a sor 

végén található ceruza ikon inkatív), csak a módosított ügy.  
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3.1 Másik Szüneteltetés módosítása ugyanazon FHT esetében 
A Szüneteltetés módosítása (4. oldal) fejezetben leírtakhoz hasonlóan keressük 

meg ugyanazt az ellátást, amivel az előző fejezetben is dolgoztunk. 

Ügyek menün belül most egy másik Szüneteltetést választunk ki, amit módosítani 

szeretnénk (FHT-0004959/2014/01-5481) 

 

A ceruza ikonra kattintva a már ismert képernyő jelenik meg: 
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Ráklikkelünk az                    funkciógombra, és megnyílnak a korábban rögzített 

Szüneteltetés adatai. 

 

 

Az előző fejezetben leírtakhoz hasonlóan itt is a Szüneteltetés (várható) vége 

dátumon szeretnénk módosítást végezni. 
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Rögzítsük a helyes dátumot: 

 

 

Majd kattintsunk                     funkciógombra. 

 

 

Megerősítő ablak ugrik fel: 

 

Az IGEN-t választva tudjuk befejezni a módosítás rögzítését.  

Amennyiben a NEM-et választjuk, továbbra is az oldalon maradunk. A módosítás 

rögzítése nincs befejezve. 
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Kérdéseiket, észrevételeiket a ptr@nrszh.hu e-mail címen, vagy munkanapokon, 

munkaidőben hívható telefonos ügyfélszolgálatunk 06-1-462-6460 telefonszámán 

várjuk. 

 

mailto:ptr@nrszh.hu

