
1. Ön a Károlyvárosi Körzeti Földhivatal 
ügyfélszolgálati munkatársa. Egy ügyfél kifogásolja, hogy a 
földhivataltól kapott határozati példány – véleménye szerint – 
nem felel meg a követelményeknek. Magyarázza el az 
ügyfélnek a kiadmányozásra vonatkozó előírásokat! 
Kiadmányozás fogalma: 
Kiadmány: az ügyekben való intézkedés kiadmányozott, 
letisztázott, hiteles formában továbbítandó irata. Magában foglalja: 

- az ügyben való érdemi döntést 
- az intézkedés kiadásának és  
- az ügyirat irattárba való helyezésének jogát 

A kiadmányozás tartalma: 
- Változtatni csak a kiadmányozó hozzájárulásával szabad. 
- Külső szerv vagy személy felé csak a kiadmányozási 

joggal rendelkező írhatja alá 
- Külső szervhez vagy személyhez csak hiteles kiadmány 

továbbítható 
Nem kiadmány: 

- elektronikus visszaigazolás 
- egyéb dokumentum 
- fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló 

elektronikus tájékoztatás 
Nyilvántartást kell vezetni a kiadmányozáshoz használt: 

- bélyegzőről 
- érvényes aláírás-bélyegzőről 
- hivatalos célra használható elektronikus aláírásokról 

A kiadmányozási jogosultság szintjeit és terjedelmét a földhivatal 
vezetője határozza meg az SzMSz-ben, ügyrendben. 
A más szervhez küldendő kiadmányokat hivatalos nyomtatványon, 
levélpapíron kell elkészíteni 
A hiteles kiadmány alaki feltételei: 
Hiteles a kiadmány, ha 

- az illetékes kiadmányozó saját kezűleg írja alá, vagy 
szerepel a kiadmányozó neve mellett az „sk” jelzés, a 
hitelesítéssel felruházott személy azt igazolja (nyomdai 
esetben elegendő az „sk” jelzés) 

- a kiadmányozó illetve a felhatalmazott személy aláírása 
mellett a hivatalos körbélyegző lenyomata szerepel 

Aláírás-bélyegző használata: 
- azonos ügyben nagy számú példány és 
- jogszabály nem tiltja vagy 
- nem írja elő az eredeti aláírást 

Közfeladatot ellátó szerv által készített hiteles kiadmányról hiteles 
másolatot készíteni minősített elektronikus aláírással és a másolat 
készítési dátumának rögzítésével lehet.  Ezekről az iratokról a 
szervezeti egység vezetője vagy ügyintézője hitelesítési záradékkal 
ellátott papíralapú és elektronikus másolatot jogosult kiadni.  
A kiadmány bal felső része: 

- közigazgatási szervezet neve és pontos címe 
- az ügyirat iktatószáma 
- az ügyintéző neve, (ha nem azonos a kiadmányozóval) és 
- az ügyintéző telefonszáma 

A kiadmány jobb felső része: 
- tárgy 
- mellékletek száma 
- hivatkozási szám, vagy jelzés 

A tisztázott szöveg után  
- baloldalon – kiadmányozás kelte 
- jobboldalon – kiadmányozó neve és beosztása 

A kiadmányozási intézkedési tervet 
- tisztázattal össze kell olvasni 
- a hibákat ki kell javítani 
- expediálásra és irattárazásra a kezelő át kell adni 
- az ügyintéző asz általa készített kiadmányt szignójával és 

keltezéssel köteles ellátni 
- a kiadmányozásra jogosult a kiadmány tervezetét saját 

kezű aláírásával és keltezéssel köteles ellátni. 


