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1 BEVEZETŐ 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., vagy 
Szolgáltató) fő tevékenysége teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása. 

A NISZ Zrt. stratégiai céljai között első helyen a kormányzati infrastruktúra működtetése, e-
közigazgatási megoldások támogatása, valamint kormányzati szintű alap és emelt szintű 
informatikai szolgáltatások állnak. A vállalat tevékenységével az európai integrációba 
szervesen beépülő, hazai közszféra előtt álló, innovációs kihívásoknak kíván magas 
színvonalon eleget tenni. A kormányzati infokommunikációs szolgáltatások színvonalának 
folyamatos emelése mellett, a vállalat fontos célkitűzése, hogy elősegítse a felhasználók 
hozzáférését a korszerű infokommunikációs megoldásokhoz, ezáltal hozzájárulva hazánk 
versenyképességének növeléséhez. 

A közigazgatás hatékonyságának növelésében elengedhetetlen az elektronikus ügyintézés 
arányának jelentős növelése, amely azonban feltételezi az ügyfelek és az ügyintézők 
megfelelő azonosítását. Az ehhez szükséges információtechnológiai szolgáltatások a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben (Ket.), a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 
kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, valamint a szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 
83/2012. (IV. 21.) Kormányrendeletben a Kormány, illetve az állam által kötelezően 
biztosított, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokként kerültek definiálásra. 

A Kormány 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozatával elfogadott, a 2014-2020 időszakra 
vonatkozó Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájában 2014-ben teljesítendő feladatként 
határozta meg, hogy a Ket. 2012. és 2013. évi módosításaival, illetve végrehajtási 
rendeleteivel összhangban váljon elérhetővé valamennyi, az állam által kötelezően 
nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ). 

A feladat teljesítéséhez szükséges, az állami intézmények és az e-közigazgatás szereplői 
számára a különböző elektronikus azonosítási módok és szolgáltatások kialakítása az EKOP-
2.3.8-2012-2012-0001 kódszámú Teljes körű ügyfél-azonosítás projekt (TÜAP) keretében a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) konzorciumi 
vezetésével, a NISZ Zrt. részvételével valósult meg. 

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum 
Hitelesítő Rendszer (a továbbiakban AVDH) szolgáltatáshoz csatlakozni szándékozó vagy 
csatlakozni kötelezett szervezetek számára, illetve a részükre fejlesztést és üzemeltetést 
végző informatikai szolgáltatók számára: 

 milyen szolgáltatásokat biztosít a Szolgáltató; 

 hogyan tudják saját rendszerük szolgáltatásai közé az adott szolgáltatást beilleszteni; 

 milyen követelményeknek kell megfelelniük a sikeres csatlakozás érdekében. 
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2 AZ AVDH SZOLGÁLTATÁS ÁTTEKINTÉSE 

Az AVDH célja az elektronikus aláírással nem rendelkező állampolgárok (azaz természetes 
személyek) számára elektronikusan aláírt dokumentumok létrehozását biztosítani a 
közigazgatási ügyintézésben való felhasználásra. Mindezt anélkül, hogy külön-külön saját 
aláírói tanúsítvánnyal vagy az AVDH rendszerben saját regisztrációval rendelkeznének. 

Az állampolgárok a szakrendszer közvetítésével a megfelelő szintű, sikeres azonosítás és 
hitelesítés után távolról tudják kezdeményezni az aláírás-létrehozási folyamatot. Az AVDH a 
feltöltött dokumentumot a GovCA által kiadott minősített elektronikus aláírással látja el, és 
egy a GovCA-tól származó minősített időbélyeget helyez el az aláíráson.  

Az AVDH a csatlakozott szakrendszer által aláírásra feltöltött dokumentumot a saját 
(dedikált) kulcsával aláírja és az azonosított felhasználó adatait az aláírás záradékába helyezi. 
Az aláírt állományok csak ideiglenesen (legfeljebb 24 óráig) kerülnek megőrzésre, az aláírt 
állományok letölthetősége ezen idő alatt folyamatosan biztosított.  

2.1 A szabályzat tárgyi hatálya 

Jelen dokumentum az AVDH-hoz történő szakrendszeri csatlakozás technikai részleteit írja le, 
amelyet az egyes intézményeknek a kapcsolat kialakítása és beüzemelése során figyelembe 
kell venniük. 

2.2 Az AVDH jellemzői 

Az AVDH üzleti szolgáltatási köre a következőkből áll: 

 az állampolgárok azonosítása; 

 az azonosított állampolgár által beküldött dokumentumot aláírásra előkészíti; 

 az aláírandó adatot a saját kulcsával aláírja; 

 az aláírást a dokumentumra ráhelyezi és az aláírás érvényességét ellenőrzi; 

 visszavonási információkkal látja el és az aláírásra időbélyeget helyez; 

 az aláírt dokumentumot az állampolgár számára a szakrendszereken keresztül 
meghatározott ideig (24 óra) letölthetővé teszi.  

Főbb jellemzői: 

 Nem kezel külön felhasználókat, temporális adatállománnyal rendelkezik. 

 Normál felhasználó nincs regisztrálva az AVDH rendszerben. Számára minden AVDH 
folyamat a háttérben, transzparens módon zajlik. A közvetlen felhasználói interfészt 
web felület formájában a csatlakozott szakrendszer nyújtja, mely integrálásra került 
az AVDH szolgáltatással. A szakrendszer feladata az állampolgár által feltöltött 
dokumentumot elküldeni az AVDH-nak, majd a kiválasztott authentikációs 
metódusnak megfelelő oldalra irányítani a felhasználó böngészőjét. 
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 A csatlakozott szakrendszer az aláírandó dokumentum(ok) feltöltése utána átirányítja 
a felhasználót az AVDH-tól kapott authentikációs URL-ek egyikére, a választott 
authentikációs eljárásnak megfelelően, mely authentikációs szolgáltatások az 
alábbiak lehetnek: 

o Ügyfélkapu azonosítás; 
o SSL autentikációs tanúsítvány alapú azonosítás,  
o Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítás. 

 Az AVDH által támogatott aláírás típusok:  
o XAdES típusú aláírás (A): 

 MELASZ Ready interoperabilitás, 

 csatolt aláírás támogatása; 

o PAdES típusú PDF aláírás (LTV).  

 Az AVDH által támogatott konténer formátumok: 
o ASiC; 
o e-akta. 

 Az AVDH támogatja XAdES és ASiC típusú aláírás esetén a tetszőleges kiterjesztésű 
dokumentum feltöltést. 

 Az AVDH támogatja a PDF formátumú dokumentum aláírását, amely esetében 
követelmény: 

o a feltöltendő dokumentum ne tartalmazzon aláírást, 

 a feltöltendő dokumentum készítése során legalább 1.6 verziószámú PDF generálót 
(motort) kell alkalmazni. 

 Az egyszeri dokumentumfeltöltés során megengedett maximális állomány méret: 200 
MB. 

2.3 Kapcsolódó rendszerek 

2.3.1 Külső kapcsolatok  

A külső szakrendszerek SOAP alapú Web szolgáltatási interfészen keresztül csatlakozhatnak 
az AVDH-hoz. A felajánlott szolgáltatási interfészek alapján a csatlakozó szakrendszer saját 
hatáskörében dönthet a különböző elektronikus aláírás típusok (pl.: kizárólag PAdES típus, az 
adott munkafolyamat lépései alapján XAdES, illetve PAdES) alkalmazásáról.  

3 TECHNIKAI RÉSZLETEK           

3.1 Autentikáció  

Az AVDH rendszer szakrendszereknek biztosított interfésze az alábbi autentikációs eljárással 
érhető el:  

 SSL/TLS tanúsítvány alapú authentikáció. 
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3.2 Interfészek 

A dokumentumok feltöltéséhez HTTPS 1.1 feletti SOAP 1.1 protokollt használ. A szerver 
oldalon alkalmazott API: JAX-WS/2.2 MTOM.  

A dokumentumok lekéréséhez és bejelentkezéshez HTTPS 1.1 protokoll alkalmazandó. 

3.3 A rendszer használatához szükséges URL-ek 

A rendszerek csak HTTPS-en keresztül érhetőek el. Port: 443.  

AVDH gyökér URL: <avdh>  

AVDH tanúsítvány alapú bejelentkezéshez használt URL: <avdh-cert>  

Ügyfélkapu URL: <ügyfélkapu>  

KAÜ URL: <kaü> 

3.3.1 WEB szolgáltatási URL-ek  

Az AVDH a szakrendszerek számára az alábbiakban felsorolt és felajánlott web 
szolgáltatásokon keresztül érhetők el, amelyek részletes technikai leírása A csatlakozási 
interfészei fejezetben ismerhető meg. 

 Dokumentum feltöltés XAdES aláíráshoz 
<avdh>/avdh/XadesSigner  

 Dokumentum feltöltés PAdES aláíráshoz 

<avdh>/avdh/PadesSigner  
 Dokumentum feltöltés ASiC aláíráshoz 

<avdh>/avdh/AsicSigner  

 WSDL-ek lekérése 
Kizárólag fejlesztési célból a következő URL-eken lehet lekérni a szolgáltatások 
leírását:  <avdh>/avdh/<szolgáltatás neve>?wsdl  

 XSD-k lekérése  
<avdh>/avdh/<szolgáltatás neve>?xsd=1  

 Ügyfélkapu bejelentkezés kérése  
<avdh>/avdh/loginrequest  

 Kijelentkezés  
<avdh>/avdh/logout  

 Dokumentum letöltés  
<avdh>/avdh/download?documentId=[docid] 

3.4 Vírusvédelem 

Az AVDH szolgáltató a kapcsolódó szakrendszerek számra vírusvédelmi szolgáltatást nem 
nyújt, a feltöltött dokumentumokat vírusvédelmi szempontok szerint nem ellenőrzi.  A 
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feltöltött dokumentumok kártékony kóddal való fertőzöttségének vizsgálata az Ügyfél 
feladata.  

A csatlakozás során az Ügyfél aláírt nyilatkozatával igazolja, hogy vírusvédelmi rendszert 
üzemeltet és a Szolgáltató számára annak paramétereit is megadja. Az Ügyfél oldali 
vírusvédelem megléte és annak megfelelő szintje a csatlakozás feltétele. 

Az AVDH Szolgáltató ajánlása az AVDH szolgáltatáshoz csatlakozó Ügyfél által alkalmazott 
vírusvédelem paramétereire: 

Az AVDH szolgáltatást igénybevevő szakrendszer részét képező központi és végfelhasználói 
számítástechnikai eszközökkel (szerver, munkaállomás, notebook stb.) szemben támasztott 
követelmények: 

- Minden Microsoft operációs rendszerrel rendelkező, vagy más, vírusok által 
veszélyeztetett informatikai eszközön vírusvédelmi rendszert kell telepíteni és 
üzemeltetni! 

- A vírusvédelmi rendszernek biztosítania kell: 

- a rendszeres vírusadatbázis frissítést a vírusvédelmi rendszer minden elemén, 

- a központi menedzselhetőséget, 

- azon vírusgyanúsnak ítélt állományok karanténba helyezését, melyek biztonságos 
eltávolítása nem lehetséges, 

- a vírusfertőzések, illetve fertőzött állományok kezelését (vírusmentesítés, eltávolítás, 
stb…) és ennek naplózását. 

- A telepített vírusvédelmi rendszer beállítási minimális szabályai: 

- a vírusvédelmi rendszernek minden állomány megnyitásakor el kell végeznie a 
vírusellenőrzést (on-access ellenőrzés); 

- a vírusvédelmi rendszert a végfelhasználó ne kapcsolhassa ki, beállításait ne 
változtathassa meg; 

- a vírusvédelmi rendszer épüljön be az AVDH-t igénybe vevő szakrendszer, az 
elektronikus levelezés és böngésző folyamatába, hogy minden állomány letöltésekor 
és feltöltésekor vírusellenőrzés kerüljön végrehajtásra, a csatolt állományok 
esetében is. 

- azon informatikai eszközt, amelynek állományai fertőzöttek  és azok irtása nem 
lehetséges (vírusvédelmi szoftver üzenete alapján), azonnal le kell választani a 
hálózatról. 

3.5 A NISZ szerepe a szolgáltatásnyújtásban 

A NISZ által nyújtott háttérszolgáltatások (belső szolgáltatásmenedzsment folyamatok): 

 Incidenskezelés (Ügyfélszolgálat) 
o A szolgáltatással kapcsolatos felhasználói panaszok, incidensek megoldása 
o A rendszer a csatlakozók IP címét naplózza.  

 Változáskezelés (Ügyfélszolgálat) 
o Normál változáskérések kezelése 
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o Standard szolgáltatáskérések kezelése 

 Üzletmenet-folytonosság és katasztrófahelyzet kezelés 
o Az AVDH rendszerből legalább kettő működik, amely méretezése alapján 

képes egymagában is kiszolgálni a várható terheléseket. 

 Üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása 
o Rendszernaplók figyelése és monitorozása  
o Tárhely méretének ellenőrzése  
o Memória méretének ellenőrzése  
o Tanúsítványok érvényességének ellenőrzése  
o 24 óránál régebbi fájlok és ideiglenes fájlok manuális eltávolítása  
o Naplófájlok tömörítése és archiválása.  
o Adatbázis táblák archiválása új felhasználó vagy szakrendszer felvétele után.  
o Konfiguráció archiválása változtatás után.  
o Jogosultságkezelés  

 A NISZ rendszeradminisztrátorok feladata felvenni illetve letiltani 
szakrendszereket. 

o Szolgáltatási szint paraméterek felügyelete 
o Az alkalmazás üzemképességi felügyelete 
o Biztonsági mentések  

 Az adatok mentésre kerülnek legalább két példányban és helyileg 
egymástól távol kerülnek elhelyezésre.  
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4 A CSATLAKOZÁS MÓDJA 

4.1 A Szolgáltatás igénybevételének adminisztratív feltételei 

Az AVDH szolgáltatáshoz történő kapcsolódás feltétele a „Azonosításra Visszavezetett 
Dokumentum Hitelesítés (AVDH) csatlakozási kérdőív” (lásd 4.4 fejezet) kitöltése, és a NISZ 
Zrt. részére történő megküldése. 

4.2 Kapcsolattartók 

Csatlakozási űrlap megküldése:  

A kitöltött csatlakozási űrlapot a szükséges aláírással, bélyegzővel ellátva a Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató ZRt. (1389 Budapest, Pf. 133.) címére kérjük eljuttatni, 
egyidejűleg elektronikusan – szkennelt aláírt PDF és szerkeszthető (DOC/DOCX) formában – 
megküldve a NISZ Zrt. Ügyfélszolgálatára, az ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu címre. 

Technikai problémák, bejelentések:    

NISZ Technikai HelpDesk 
     Tel: +36 1/301-3000, 

E-mail: helpdesk@nisz.hu 
  

mailto:ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu
mailto:helpdesk@nisz.hu
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4.3 Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (AVDH) 
csatlakozási kérdőív 

1. Szervezeti adatok: 

A csatlakozó szervezet neve:  

A csatlakozással érintett szervezeti 

egység neve: 

 

A szervezet rövidített neve:  

A szervezet törzskönyvi nyilvántartási 

azonosítója (MÁK kód): 

_ _ _ _ _ _000 

2. Intézményi kapcsolattartó  

Viselt név (vezetéknév, utóneve(i)!)1: 

  

Szervezeti egység:  

Beosztás:  

 

Telefon2::  Mobil:  

Telefax:  Hivatali e-mail:  

3. Csatlakozó rendszer adatai 

A csatlakozó rendszer szöveges azonosítója
3:  

A csatlakozó rendszer neve
4:   

Értesítési URL:  

4. Autentikációs tanúsítvány adatai 

Common name:  

Organization Unit:   

                                                      
1 Kérjük, amennyiben rendelkezik második utónévvel, azt is tüntesse fel. 
2 Kötelező legalább egy telefonos elérhetőséget megadni. 

3 Kérjük megadni URL formában.  
4 Például „XY szakrendszer”. 
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Organization:  

E-mail  

 

A szervezet nevében, aláírásommal tanúsítom, hogy a KAÜ használatával kapcsolatos hatályos jogszabályokat 
elolvastam, az azokban foglaltakat tudomásul veszem, és a szervezet működésére nézve kötelezőknek 
tekintem. 

Dátum: Szervezet vezetőjének neve: 
 

Beosztása: 
 

Aláírása: 
 

  

P.H. 
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4.4 Kérdőív kitöltési útmutató 

4.4.1 Szervezeti adatok 

A csatlakozó szervezet neve: az intézmény teljes hivatalos megnevezése, azonban a 
hossza maximum 150 alfanumerikus karakter lehet. 

A szervezet rövidített neve: a szervezet hivatalos (pl. alapító okiratban szereplő) 
rövidített neve. 

A csatlakozással érintett szervezeti egység neve: a közigazgatási szerv azon szervezeti 
egységnek a nevét kell itt megadni, amelyik a csatlakozással érintett. 

A szervezet törzskönyvi nyilvántartási azonosítója (MÁK kód): a Magyar Államkincstár 
által az intézmény számára kibocsátott nyilvántartási szám (PIR szám). Ez egy hatjegyű 
szám, ami az érkeztetési szám képzésénél kerül felhasználásra a rendszerben, mely 
kiegészítésre kerül „000” karakterekkel. Abban az esetben, ha az intézmény nem 
rendelkezik MÁK kóddal, akkor egy 0 karaktert és a szervezet adószámának első 8 
számjegyét szükséges megadni. 

4.4.2 Intézményi kapcsolattartó 

Az intézményi kapcsolattartó megadása kötelező! Az intézmény által kijelölt személy, aki 
az intézménynél koordinálja a KAÜ használatával kapcsolatos feladatokat. Emellett 
gondoskodik a KAÜ szolgáltatás esetében szükséges adatmódosításokról. 

Az intézményi kapcsolattartó viselt nevének egyeznie kell a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal. Az elérhetőségek megadása a kapcsolattartás 
szempontjából elengedhetetlenül fontosak, ezért egy telefonos elérhetőség megadása 
mindenképpen szükséges. A kapcsolattartóra vonatkozó adatok helytelen kitöltésévével, 
illetve az elérhetőségek megadásának hiányában a kérdőív hibásnak minősül, és nem 
küldhető munkaelrendelésre. 

4.4.3 Csatlakozó rendszer alapadatai 

A csatlakozó rendszer szöveges azonosítója: URL formában kérjük megadni. Például 
„sp.example.com”. 

A csatlakozó rendszer neve: A csatlakozó rendszer elnevezése, például „XY 
szakrendszer”. 

Értesítési URL: ahová az AVDH elküldi az aláírt dokumentum azonosítóját,  jelezve az 
aláírás tényét. 

4.4.4 Autentikációs tanúsítvány adatai 

Az autentikációs tanúsítványban szereplő adatokat kell itt megadni. 
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4.4.5 Szervezet vezetője: 

A csatlakozási kérdőívet első alkalommal a szervezet vezetőjének, vagy helyettesének 
aláírásával, illetve a szervezet pecsétlenyomatával szükséges ellátni. Az űrlapon található 
adatok módosítása esetén elegendő a szervezet SZMSZ-ében meghatározott, a tárgykörben 
aláírási jogkörrel rendelkező vezető aláírása is. 
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4.5 Nyilatkozat vírusvédelemről 

Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás  
igénybevételéhez szükséges vírusvédelem alkalmazásáról 

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 
(IV.21.) Korm. rendelet 4.§ i) pontja értelmében a Kormány a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-t (a továbbiakban: ÁVDH szolgáltató) jelölte ki az 
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás szolgáltatójaként. 

Alulírott, …………………….., mint az a AVDH szolgáltatást igénybevevő szervezet 
…………………………………………………………………………………….. képviselője nyilatkozom, hogy az 
AVDH szolgáltatás igénybevételéhez – igénybevevői oldalról – vírusvédelmi rendszerrel 
rendelkezem, azt minden AVDH szolgáltatás igénybevételében érintett számítógépen 
(szerver, asztali számítógép, notebook) alkalmazom. Tudomásul veszem, hogy az AVDH 
szolgáltatás csak működő vírusvédelmi rendszer alkalmazásával vehető igénybe. A 
vírusvédelmi rendszert ezeken az eszközökön az AVDH szolgáltatás igénybevétele során még 
átmenetileg sem szüneteltetem. 

Tudomásul veszem, hogy – az AVDH szolgáltatást igénybe vevői oldalon ekként felismert – 
vírusgyanús, ill. kártékony kóddal fertőzött állományt az AVDH rendszeren keresztül 
feltölteni tilos. Kijelentem továbbá, hogy a vírusvédelmi rendszer napló állományait min. 60 
napig megőrzöm és az esetleges vizsgálatok érdekében kérésre az AVDH szolgáltató részére 
azt átadom. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért a felelősséget vállalom. 

AZ ÁVDH szolgáltatást igénybevevő szervezet képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltakat az ÁVDH szolgáltatás igénybevételében érintettekkel 
megismertetem, és betartatom.  

Aláírásommal kijelentem továbbá, hogy a vírusvédelmi rendszerre vonatkozó – jelen 
nyilatkozat mellékletét képező, az AVDH szolgáltató által készített – ajánlást megismertem, 
és az ÁVDH szolgáltatás igénybevételében érintett számítógépekkel kapcsolatba kerülő 
felhasználókkal is megismertettem. 

Helyszín, dátum 

 

………………………………………………………… 

név, beosztás 

……………………………………………………………………………………………………….. 

AVDH szolgáltatást igénybevevő szervezet megnevezése, 
székhelye  
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5 A CSATLAKOZÁS MŰSZAKI RÉSZLETEI 

5.1 A csatlakozás interfészei 

5.1.1 Az AVDH web szolgáltatásai és kapcsolódó minta XML-ek 

Az alábbi fejezetekben az AVDH publikus szolgáltatásaihoz történő hozzáférést biztosító leíró 
állományok, valamint ezek alapján készített minták kerülnek ismertetésre. A minta 
állományok inline base64 kódoláshoz készültek, azonban engedélyezett az MTOM protokoll 
feletti bináris feltöltés is. 

5.1.2 XadesSigner WSDL 

 

1. ábra – XadesSigner WSDL 

5.1.2.1 XadesTrustedUpload művelet - KAÜ 

Az AVDH „trusted” módban való üzemeltetése esetén elérhetőek a szolgáltatások trusted 
változatai. Így xadesUpload helyett hívható a xadesTrustedUpload metódus, amelyhez 
tartozik egy megbizoData adattag is. 

A kérdést leíró xsd elérhetősége:  

http://../XadesSigner.xsd/xadesTrustedUpload 

Parancs definíció 
Név Érték 

Rendszer AVDH 

Modul XadesSigner 

Szolgáltatás xadesTrustedUpload 
Kérés üzenet formai elemei 

Elem név Típus Leírás 

xadesTrustedUpload Complex 
Azonosítást követően kezdeményezett 

és XAdES típusú aláírást igénylő 
dokumentum feltöltése 

Session kötelező elemei 

Source Name Value 

- - - 
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A kérdés form részletezése: 

 

2. ábra xadesTrustedUpload kérés üzenet struktúra 

Elem Típus Leírás 

<avdh:title> xs:string Az üzenet címe 

<avdh:documents> Complex A dokumentum(ok) adatai 

   <avdh:docBytes> xs:base64Binary A feltöltött bináris állomány  

   <avdh:fileName> xs:string A feltöltött fájl neve 

<avdh:megbizoData> complex A megbízó adatai 

   <avdh:azonositasIdopontja> xs:dateTime A megbízó azonosításának időpontja 

   <avdh:email> xs:string A feladó e-mail címe 

   <avdh:viseltNev> xs:string A feladó viselt neve 

   <avdh:encrypt> xs:boolean 
A dokumentum titkosítása szükséges? 
false – Nem 
true – Igen 

 

Példa kérés xadesTrustedUpload művelet esetén: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Body> 
  <ns2:xadesTrustedUpload xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <title>Teszt szakrendszer próba</title> 
   <documents> 
    <docBytes>JVBERi0xLjQKJ...</docBytes> 
    <fileName>teszt1.pdf</fileName> 
   </documents> 
   <megbizoData> 
    <azonositasIdopontja>2015-03-02T12:14:14.223+01:00</azonositasIdopontja> 
    <email>kamu.geza@microsec.hu</email> 
    <viseltNev>Kamu Géza</viseltNev> 
   </megbizoData> 
   <encrypt>false</encrypt> 
  </ns2:xadesTrustedUpload> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 
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A válasz form részletezése: 

 

3. ábra - xadesTrustedUpload válasz üzenet struktúra 

Elem Típus Leírás 

<avdh: simpleResponse> Complex A dokumentum adatai 

   <avdh: avdhDownloadURL> xs:base64Binary 
A letölthető aláírt állomány base64 
kódolással 

   <avdh: target> xs:string A dokumentum azonosítója 

 
Példa válasz xadesTrustedUpload művelet esetén: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Header/> 
 <S:Body> 
  <ns2:xadesTrustedUploadResponse xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <simpleResponse> 
    <avdhDownloadURL>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/download?documentId=avdh2-
df318cc6-99f8-490e-acbd-aebe300e4494</avdhDownloadURL> 
    <target>avdh2-df318cc6-99f8-490e-acbd-aebe300e4494</target> 
   </simpleResponse> 
  </ns2:xadesTrustedUploadResponse> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

5.1.2.2 XadesUpload művelet 

A kérdést leíró xsd elérhetősége:  

http://../XadesSigner.xsd/xadesUpload 

Parancs definíció 
Név Érték 

Rendszer AVDH 

Modul XadesSigner 

Szolgáltatás padesUpload 
Kérés üzenet formai elemei 

Elem név Típus Leírás 

xadesUpload Complex 
Azonosítás nélkül kezdeményezett és 

XAdES típusú aláírást igénylő 
dokumentum feltöltése 

Session kötelező elemei 

Source Name Value 

- - - 
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A kérdés form részletezése: 

 
4. ábra - xadesUpload kérés üzenet struktúra 

Elem Típus Leírás 

<avdh:title> xs:string Az üzenet címe 

<avdh:documents> Complex A dokumentum(ok) adatai 

   <avdh:docBytes> xs:base64Binary A feltöltött fájl mérete 

   <avdh:fileName> xs:string A feltöltött fájl neve 
 

Példa kérés xadesUpload művelet esetében: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Body> 
  <ns2:xadesUpload xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <title>Teszt Szakrendszer Próba</title> 
   <documents> 
    <docBytes>JVBERi0xLjQKJcf...</docBytes> 
    <fileName>teszt1.pdf</fileName> 
   </documents> 
  </ns2:xadesUpload> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

A válasz form részletezése: 

 
5. ábra - xadesUploadResponse válasz üzenet struktúra 
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Elem Típus Leírás 

<avdh: avdhCertURL> xs:string Az AVDH tanúsítvány útvonala 

<avdh: avdhDownloadURL> xs:string A dokumentum(ok) letöltési útvonala  

<avdh: avdhKauLoginRequestUrl > xs: string 
KAÜ-n keresztül kezdeményezett 
bejelentkezés útvonala 

<avdh: avdhKauLogoutRequestUrl > xs:string 
KAÜ-n keresztül történő kijelentkezés 
útvonala 

<avdh: avdhUrl > xs:string Az AVDH szolgáltatásának útvonala 

<avdh: target> xs: string A dokumentum azonosítója 

<avdh: ugyfelkapuLoginURL> xs:string 
Az Ügyfélkapun keresztül történő 
bejelentkezés útvonala  

<avdh: ugyfelkapuLogoutURL> xs:string Az Ügyfélkapu kijelentkezési útvonala 

Példa válasz xadesUpload művelet esetében: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" > 
 <S:Header/> 
 <S:Body> 
  <ns2:xadesUploadResponse xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <response> 
    <avdhCertURL>https://avdh-cert.gca.intra.microsec.hu/avdh/login?target=avdh2-dc66e26f-
7926-48c8-95ed-f58e146de001</avdhCertURL> 
    <avdhDownloadURL>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/download?documentId=avdh2-
dc66e26f-7926-48c8-95ed-f58e146de001</avdhDownloadURL> 
    <avdhKauLoginRequestUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/kau-login-
request?target=avdh2-dc66e26f-7926-48c8-95ed-f58e146de001</avdhKauLoginRequestUrl> 
    <avdhKauLogoutRequestUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/kau-logout-
request?target=szakrendszer1</avdhKauLogoutRequestUrl> 
    <avdhUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/login?target=avdh2-dc66e26f-7926-48c8-
95ed-f58e146de001</avdhUrl> 
    <target>avdh2-dc66e26f-7926-48c8-95ed-f58e146de001</target> 
   
 <ugyfelkapuLoginURL>https://teszt.gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=microsecavdh&amp;target=avdh2-dc66e26f-7926-
48c8-95ed-f58e146de001</ugyfelkapuLoginURL> 
   
 <ugyfelkapuLogoutURL>https://teszt.gate.gov.hu/sso/ap/logout?partnerid=microsecavdh&amp;target=szakrendszer1</ugyfelk
apuLogoutURL> 
   </response> 
  </ns2:xadesUploadResponse> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 
 

5.1.3 PadesSigner WSDL 

 

6. ábra - PadesSigner WSDL 
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5.1.3.1 PadesTrustedUpload művelet  

A kérdést leíró xsd elérhetősége:  

http://../PadesSigner.xsd/padesTrustedUpload 

Parancs definíció 
Név Érték 

Rendszer AVDH 

Modul PadesSigner 

Szolgáltatás padesTrustedUpload 
Kérés üzenet formai elemei 

Elem név Típus Leírás 

padesTrustedUpload Complex 
Azonosítást követően kezdeményezett 

és PAdES típusú aláírást igénylő 
dokumentum feltöltése 

Session kötelező elemei 

Source Name Value 

- - - 

A kérdés form részletezése: 

 

7. ábra - padesTrustedUpload kérés üzenet struktúra 

Elem Típus Leírás 

<avdh:title> xs:string Az üzenet címe 

<avdh:documents> Complex A dokumentum(ok) adatai 

   <avdh:docBytes> xs:base64Binary A feltöltött bináris állomány  

   <avdh:fileName> xs:string A feltöltött fájl neve 

<avdh:megbizoData> complex A megbízó adatai 

   <avdh:azonositasIdopontja> xs:dateTime A megbízó azonosításának időpontja 

   <avdh:email> xs:string A feladó e-mail címe 

   <avdh:viseltNev> xs:string A feladó viselt neve 

   <avdh:encrypt> xs:boolean 
A dokumentum titkosítása szükséges? 
false – Nem 
true – Igen 
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Példa kérés padesTrustedUpload művelet esetében: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Body> 
  <ns2:padesTrustedUpload xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <document> 
    <docBytes>JVBERi0xLjQKJcfsj...</docBytes> 
    <fileName>teszt1.pdf</fileName> 
   </document> 
   <megbizoData> 
    <azonositasIdopontja>2015-03-02T12:14:02.857+01:00</azonositasIdopontja> 
    <email>kamu.geza@microsec.hu</email> 
    <viseltNev>Kamu Géza</viseltNev> 
   </megbizoData> 
   <encrypt>false</encrypt> 
  </ns2:padesTrustedUpload> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

 

 

A válasz form részletezése: 

 

8. ábra - padesTrustedUploadResponse válasz üzenet struktúra 

Elem Típus Leírás 

<avdh: simpleResponse> Complex A dokumentum adatai 

   <avdh: avdhDownloadURL> xs:string 
A letölthető aláírt állomány 
elérhetősége 

   <avdh: target> xs:string A dokumentum azonosítója 

 
Példa válasz padesTrustedUpload művelet esetében: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Header/> 
 <S:Body> 
  <ns2:padesTrustedUploadResponse xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <simpleResponse> 
    <avdhDownloadURL>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/download?documentId=avdh2-
5d680d4c-7052-46d1-8aa4-7532ee71d609</avdhDownloadURL> 
    <target>avdh2-5d680d4c-7052-46d1-8aa4-7532ee71d609</target> 
   </simpleResponse> 
  </ns2:padesTrustedUploadResponse> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 
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5.1.3.2 PadesUpload művelet  

A kérdést leíró xsd elérhetősége:  

http://../PadesSigner.xsd/padesUpload 

Parancs definíció 
Név Érték 

Rendszer AVDH 

Modul PadesSigner 

Szolgáltatás padesUpload 
Kérés üzenet formai elemei 

Elem név Típus Leírás 

padesUpload Complex 
Azonosítást követően kezdeményezett 

és PAdES típusú aláírást igénylő 
dokumentum feltöltése 

Session kötelező elemei 

Source Name Value 

- - - 

 

A kérdés form részletezése: 

 

9. ábra - padesUpload kérés üzenet struktúra 

Elem Típus Leírás 

<avdh:title> xs:string Az üzenet címe 

<avdh:documents> Complex A dokumentum(ok) adatai 

   <avdh:docBytes> xs:base64Binary A feltöltött fájl mérete 

   <avdh:fileName> xs:string A feltöltött fájl neve 

 
Példa kérés xadesUpload művelet esetében: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Body> 
  <ns2:padesUpload xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <document> 
    <docBytes>JVBERi0xLjQKJc...</docBytes> 
    <fileName>teszt1.pdf</fileName> 
   </document> 
  </ns2:padesUpload> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 
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A válasz form részletezése: 

 
10. ábra - padesUploadResponse válasz üzenet struktúra  

Elem Típus Leírás 

<avdh: avdhCertURL> xs:string Az AVDH tanúsítvány útvonala 

<avdh: avdhDownloadURL> xs:string A dokumentum(ok) letöltési útvonala  

<avdh: avdhKauLoginRequestUrl > xs: string 
KAÜ-n keresztül kezdeményezett 
bejelentkezés útvonala 

<avdh: avdhKauLogoutRequestUrl > xs:string 
KAÜ-n keresztül történő kijelentkezés 
útvonala 

<avdh: avdhUrl > xs:string Az AVDH szolgáltatásának útvonala 

<avdh: target> xs: string A dokumentum azonosítója 

<avdh: ugyfelkapuLoginURL> xs:string 
Az Ügyfélkapun keresztül történő 
bejelentkezés útvonala  

<avdh: ugyfelkapuLogoutURL> xs:string Az Ügyfélkapu kijelentkezési útvonala 

Példa válasz padesUpload művelet esetében: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><S:Header/>S:Body><ns2:padesUploadResponse 
xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 

  <response> 
  <avdhCertURL>https://avdh-cert.gca.intra.microsec.hu/avdh/login?target=avdh2-dc71afa4-ec1c-4c69-bff5-
d04a9d59a2c8</avdhCertURL> 
  <avdhDownloadURL>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/download?documentId=avdh2-dc71afa4-ec1c-4c69-
bff5-d04a9d59a2c8</avdhDownloadURL> 
  <avdhKauLoginRequestUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/kau-login-request?target=avdh2-dc71afa4-ec1c-
4c69-bff5-d04a9d59a2c8</avdhKauLoginRequestUrl> 
  <avdhKauLogoutRequestUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/kau-logout-
request?target=szakrendszer1</avdhKauLogoutRequestUrl> 
  <avdhUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/login?target=avdh2-dc71afa4-ec1c-4c69-bff5-
d04a9d59a2c8</avdhUrl> 
  <target>avdh2-dc71afa4-ec1c-4c69-bff5-d04a9d59a2c8</target>   
 <ugyfelkapuLoginURL>https://teszt.gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=microsecavdh&amp;target=avdh2-dc71afa4-ec1c-
4c69-bff5-d04a9d59a2c8</ugyfelkapuLoginURL> 
 <ugyfelkapuLogoutURL>https://teszt.gate.gov.hu/sso/ap/logout?partnerid=microsecavdh&amp;target=szakrendszer1</ugyfelk
apuLogoutURL> 
   </response> 
  </ns2:padesUploadResponse> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 
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5.1.4 AsicSigner WSDL 

 
11. ábra - AsicSigner WSDL 

5.1.4.1 AsicTrustedUpload művelet  

A kérdést leíró xsd elérhetősége:  
http://../AsicSigner.xsd/asicTrustedUpload 

Parancs definíció 
Név Érték 

Rendszer AVDH 

Modul AsicSigner 

Szolgáltatás asicTrustedUpload 
Kérés üzenet formai elemei 

Elem név Típus Leírás 

asicTrustedUpload Complex 
Azonosítást követően kezdeményezett 

és Asic típusú aláírást igénylő 
dokumentum feltöltése 

Session kötelező elemei 

Source Name Value 

- - - 

A kérdés form részletezése: 

 
12. ábra - asicTrustedUpload kérés üzenet struktúra 
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Elem Típus Leírás 

<avdh:title> xs:string Az üzenet címe 

<avdh:documents> Complex A dokumentum(ok) adatai 

   <avdh:docBytes> xs:base64Binary A feltöltött bináris állomány  

   <avdh:fileName> xs:string A feltöltött fájl neve 

<avdh:megbizoData> complex A megbízó adatai 

   <avdh:azonositasIdopontja> xs:dateTime A megbízó azonosításának időpontja 

   <avdh:email> xs:string A feladó e-mail címe 

   <avdh:viseltNev> xs:string A feladó viselt neve 

   <avdh:encrypt> xs:boolean 
A dokumentum titkosítása szükséges? 
false – Nem 
true – Igen 

 

Példa kérés asicTrustedUpload művelet esetében: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Body> 
  <ns2:asicTrustedUpload xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <documents> 
    <docBytes>JVBERi0xLjQKJcfs...</docBytes> 
    <fileName>teszt1.pdf</fileName> 
   </documents> 
   <megbizoData> 
    <azonositasIdopontja>2015-03-02T12:14:22.207+01:00</azonositasIdopontja> 
    <email>kamu.geza@microsec.hu</email> 
    <viseltNev>Kamu Géza</viseltNev> 
   </megbizoData> 
   <encrypt>false</encrypt> 
  </ns2:asicTrustedUpload> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

 

A válasz form részletezése: 

 

13. ábra - asicTrustedUploadResponse válasz üzenet struktúra 

Elem Típus Leírás 

<avdh: simpleResponse> Complex A dokumentum adatai 

   <avdh: avdhDownloadURL> xs:string 
A letölthető aláírt állomány 
elérhetősége 

   <avdh: target> xs:string A dokumentum azonosítója 
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Példa válasz asicTrustedUpload művelet esetében: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Header/> 
 <S:Body> 
  <ns2:asicTrustedUploadResponse xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <simpleResponse> 
    <avdhDownloadURL>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/download?documentId=avdh2-
007271fb-38fb-489a-a0c1-7b185f385de7</avdhDownloadURL> 
    <target>avdh2-007271fb-38fb-489a-a0c1-7b185f385de7</target> 
   </simpleResponse> 
  </ns2:asicTrustedUploadResponse> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

5.1.4.2 AsicUpload művelet  

A kérdést leíró xsd elérhetősége:  

http://../AsicSigner.xsd/asicUpload 

Parancs definíció 
Név Érték 

Rendszer AVDH 

Modul AsicSigner 

Szolgáltatás asicUpload 
Kérés üzenet formai elemei 

Elem név Típus Leírás 

asicUpload Complex 
Azonosítást követően kezdeményezett 

és Asic típusú aláírást igénylő 
dokumentum feltöltése 

Session kötelező elemei 

Source Name Value 

- - - 

 

A kérdés form részletezése: 

 

14. ábra – asicUpload kérés üzenet struktúra  

Elem Típus Leírás 

<avdh:title> xs:string Az üzenet címe 

<avdh:documents> Complex A dokumentum(ok) adatai 

   <avdh:docBytes> xs:base64Binary A feltöltött fájl mérete 

   <avdh:fileName> xs:string A feltöltött fájl neve 
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Példa kérés asicUpload művelet esetében: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Body> 
  <ns2:asicUpload xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <documents> 
    <docBytes>JVBERi0xLjQKJcfsj6I...</docBytes> 
    <fileName>teszt1.pdf</fileName> 
   </documents> 
  </ns2:asicUpload> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

A válasz form részletezése: 

 
15. ábra - asicUploadResponse válasz üzenet 

Elem Típus Leírás 

<avdh: avdhCertURL> xs:string Az AVDH tanúsítvány útvonala 

<avdh: avdhDownloadURL> xs:string A dokumentum(ok) letöltési útvonala  

<avdh: avdhKauLoginRequestUrl > xs: string 
KAÜ-n keresztül kezdeményezett 
bejelentkezés útvonala 

<avdh: avdhKauLogoutRequestUrl > xs:string 
KAÜ-n keresztül történő kijelentkezés 
útvonala 

<avdh: avdhUrl > xs:string Az AVDH szolgáltatásának útvonala 

<avdh: target> xs: string A dokumentum azonosítója 

<avdh: ugyfelkapuLoginURL> xs:string 
Az Ügyfélkapun keresztül történő 
bejelentkezés útvonala  

<avdh: ugyfelkapuLogoutURL> xs:string Az Ügyfélkapu kijelentkezési útvonala 

Példa válasz padesUpload művelet esetében: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><S:Header/><S:Body> 
  <ns2:asicUploadResponse xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <response> 
  <avdhCertURL>https://avdh-cert.gca.intra.microsec.hu/avdh/login?target=avdh2-91e7b677-2c54-462e-b595-
2f7184db12e3</avdhCertURL> 
  <avdhDownloadURL>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/download?documentId=avdh2-91e7b677-2c54-462e-
b595-2f7184db12e3</avdhDownloadURL> 
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  <avdhKauLoginRequestUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/kau-login-request?target=avdh2-91e7b677-
2c54-462e-b595-2f7184db12e3</avdhKauLoginRequestUrl> 
  <avdhKauLogoutRequestUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/kau-logout-
request?target=szakrendszer1</avdhKauLogoutRequestUrl> 
  <avdhUrl>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/login?target=avdh2-91e7b677-2c54-462e-b595-
2f7184db12e3</avdhUrl> 
  <target>avdh2-91e7b677-2c54-462e-b595-2f7184db12e3</target> 
  <ugyfelkapuLoginURL>https://teszt.gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=microsecavdh&amp;target=avdh2-
91e7b677-2c54-462e-b595-2f7184db12e3</ugyfelkapuLoginURL> 
 <ugyfelkapuLogoutURL>https://teszt.gate.gov.hu/sso/ap/logout?partnerid=microsecavdh&amp;target=szakrendszer1</ugyfelk
apuLogoutURL> 
   </response> 
  </ns2:asicUploadResponse> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

5.1.5 XadesEncryptor WSDL 

 

16. ábra – XadesEncryptor WSDL  

5.1.5.1 PlainTextUpload művelet 

A kérdést leíró xsd elérhetősége: 
http://../XadesEncryptor.xsd/plainTextUpload 

Parancs definíció 
Név Érték 

Rendszer AVDH 

Modul XadesEncryptor 

Szolgáltatás plainTextUpload 
Kérés üzenet formai elemei 

Elem név Típus Leírás 

plainTextUpload Complex 
Titkosítást igénylő dokumentum 

feltöltése 

Session kötelező elemei 

Source Name Value 

- - - 

A kérdés form részletezése: 

 

17. ábra – plainTextUpload kérés üzenet 
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Elem Típus Leírás 

<avdh:documents> Complex A dokumentum(ok) adatai 

   <avdh:docBytes> xs:base64Binary A feltöltött fájl mérete 

   <avdh:fileName> xs:string A feltöltött fájl neve 

Példa kérés plainTextUpload művelet esetében: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Body> 
  <ns2:plainTextUpload xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <document> 
    <docBytes>JVBERi0xLjQKJcfsj6...</docBytes> 
    <fileName>teszt1.pdf</fileName> 
   </document> 
  </ns2:plainTextUpload> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

A válasz form részletezése: 

 

18. ábra – plainTextUploadResponse válasz üzenet 

Elem Típus Leírás 

<avdh: simpleResponse> Complex A dokumentum adatai 

   <avdh: avdhDownloadURL> xs:string 
A letölthető titkosított állomány 
elérhetősége 

   <avdh: target> xs:string A dokumentum azonosítója 

Példa válasz plainTextUpload művelet esetében: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <S:Header/> 
 <S:Body> 
  <ns2:plainTextUploadResponse xmlns:ns2="http://service.web.avdh.gca.microsec.hu/"> 
   <simpleResponse> 
    <avdhDownloadURL>https://avdh.gca.intra.microsec.hu/avdh/download?documentId=avdh2-
8dfc0963-f8d2-45c1-b8c1-debfc440c14a</avdhDownloadURL> 
    <target>avdh2-8dfc0963-f8d2-45c1-b8c1-debfc440c14a</target> 
   </simpleResponse> 
  </ns2:plainTextUploadResponse> 
 </S:Body> 
</S:Envelope> 

5.2 Interfész leíró állományok 

AVDH_WSDL_XSD.zip
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5.3 Folyamatábra 

 


