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1 BEVEZETŐ  

 

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

A Szolgáltató stratégiai céljai között első helyen a kormányzati informatikai infrastruktúra 
üzemeltetésében való részvétel, e-közigazgatási megoldások támogatása, valamint 
kormányzati szintű alap és emelt szintű informatikai szolgáltatások állnak. A társaság 
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 társaság 
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 (a továbbiakban: 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. 

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 
(IV. 21.) Kormányrendelet a Szolgáltatót jelölte ki az állam által kötelezően nyújtandó 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) egyik 
szolgáltató szervezetének. 

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 SZEÜSZ. 

A Ket. által előírt új közigazgatási szolgáltatási modell részeként kialakításra került az 
iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás, mint SZEÜSZ a Központosított 
Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése – KKIR2 EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 
pályázat keretében.  
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1.1 A dokumentum célja 

Jelen Szabályzat létrehozásával a NISZ célja a BIÁSZ elektronikus információs rendszerhez 
történő kapcsolódási folyamat meghatározása, valamint a kapcsolódás technikai részleteinek 
ismertetése. 

A BIÁSZ szolgáltatás Ügyfelei közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek (iratképző szervek), 
Felhasználója pedig a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy vagy alkalmazás. A 
Felhasználó az Ügyfél alkalmazottja, illetve gépi interfész esetén az Ügyfél által biztosított 
alkalmazás.  
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2 A BIÁSZ SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI 

A NISZ az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás keretében lehetővé teszi a 
különböző közfeladatot ellátó, iratképző szervek részére, hogy elektronikus úton és 
biztonságos csatornán keresztül egymásnak megküldhessék hivatalos irataikat.  

Minden olyan Ügyfél részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus 
ügyintézésbe, aki már rendelkezik Hivatali kapu regisztrációval és hivatalos dokumentumait 
elektronikus formában szeretné továbbítani a címzett részére, vagyis átadni a címzett szerv 
elektronikus szakrendszere számára. E szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás 
igénybevételével az Ügyfél az elektronikus irat átadását illetve átvételét hivatalosan 
dokumentált, elektronikus igazolásokkal tudja alátámasztani. 

A szolgáltatás gépi interfészen keresztül, az igénybevevő szerv szakrendszere által (Web-
szolgáltatás) vehető igénybe, mely során az iratképző szerv iratkezelési szoftvere kapcsolódik 
a BIÁSz-hoz. 

Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatást 2 fő funkcionalitás jellemzi: 

• Iratátadás az iratképző szervek szakrendszerei között 

• Vevények kiállítása az iratáthelyezésről, letöltésről és nyilvántartásba vételéről 

A szolgáltatás során az említett igazolásokkal biztosítható, hogy a dokumentum, melyhez 
generálódott, valóban abban az időpontban érkezett be a BIÁSZ rendszerébe, illetve töltötte 
le a címzett szakrendszer. Igazolható, hogy az irat mikor került érkeztetésre, illetve iktatásra 
a címzett rendszerében, vagyis, hogy a címzett hivatalban mikor kezdték meg az irattal, 
dokumentummal a munkafolyamatot.  

A BIÁSz a dokumentumok beérkezését, letöltését, más rendszerbe való eljuttatását 
időbélyeg szolgáltatás igénybevételével igazolja. 

A BIÁSz az alábbiakban felsorolt funkcionalitásokat biztosítja a rendszer Ügyfelei részére: 

a. iratpostafiók lekérdezése 
b. irat feltöltése szakrendszer által 
c. irat részlet feltöltése szakrendszer által 
d. irat letöltése szakrendszer által 
e. címzett oldali nyilvántartásba vétel szakrendszer által 
f. vevények letöltése szakrendszer által 
g. vevények listázása szakrendszer által 

2.1 Kapcsolódó rendszerek 

2.1.1 Hivatali kapu 

A BIÁSz-hoz történő kapcsolódás feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen gépi hivatali kapu 
regisztrációval. 
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A hivatali kapu használatához segítséget itt talál: 
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr  

Gépi csatlakozási igény esetén a csatlakozási szándékot a krcsatlakozas@magyarorszag.hu e-
mail címen kell jelezni. Válaszként megkapja a csatlakozási kérdőívet, mely a csatlakozási 
folyamat lépéseit tartalmazza.  

A Hivatali Kapu szolgáltatásaihoz történő gépi kapcsolódás műszaki specifikációját a 
Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú ajánlása tartalmazza, amely letölthető a 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/kib_21.zip weboldalról. 

A Hivatali Kapuhoz történő csatlakozási szándékot a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) 
Informatikáért Felelős Helyettes Államtitkára engedélyezi és rendeli el. Jóváhagyást 
követően kerülhet sor előbb a teszt, majd sikeres tesztelés után az éles rendszerhez történő 
csatlakozásra a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt (továbbiakban: NISZ Zrt.) 
közreműködésével. A Központi Rendszer és a csatlakozó intézmény közötti fizikai kapcsolat 
IPSec VPN csatorna kialakításával történik. 

3 A CSATLAKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 

3.1 A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei 

A szolgáltatás gépi interfészen keresztül, az igénybevevő szerv szakrendszere által, Web 
szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, amelynek során az iratképző szerv iratkezelési 
szoftvere kapcsolódik a BIÁSz-hoz. 

3.2 A Szolgáltatás igénybevételének adminisztratív feltételei 

A szolgáltatás szereplői: 

 Igénybevevő: közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek (iratképző szervek) 
szakrendszerei és/vagy ügyintézői 

 Szolgáltató: jelen szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
nyújtja 

Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatást a szolgáltató az ÁSZF és az 
igénybevevővel való csatlakozási szerződés alapján és keretei között nyújtja. Igénybevevő a 
regisztráció során a csatlakozási szerződés mellékleteként, PDF formátumban (CD-n, DVD-n 
vagy FAT illetve NTFS formátumú pendrive-on) átadja a szakrendszer metaadat struktúrájára 
vonatkozó információkat a Szolgáltatónak. A Szolgáltató gondoskodik a metaadat struktúrák 
Ügyféltől történő átvételéről, annak nyilvántartásáról és az ezzel kapcsolatos információk 
hozzáférhetőségéről harmadik fél részére. A csatlakozást követően az Igénybevevő köteles 
az adatkapcsolati- és metaadat struktúra megváltoztatását megelőzően egyeztetni a 
Szolgáltatóval, valamint a megváltozott struktúrával kapcsolatos információkat naprakészen 
a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr
mailto:krcsatlakozas@magyarorszag.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/kib_21.zip
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Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatáshoz történő kapcsolódás 
feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen Hivatali kapu (ügyfélkapu) regisztrációval, valamint az 
„Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás (BIÁSZ) csatlakozási kérdőív” (lásd 
3.3.2. fejezet) kitöltése, és a NISZ Zrt. részére történő megküldése. 

A hivatali kapu regisztrációval már rendelkező szervek az iratkezelő rendszerek közötti 
iratáthelyezés szolgáltatáshoz történő kapcsolódást a Szolgáltatótól igényelhetik egy 
regisztrációs eljárás keretében. A csatlakozás részleteit a kapcsolódási műszaki leírás 
tartalmazza. 

Azon Ügyfelek, amelyek még nem rendelkeznek hivatali kapu regisztrációval ezen 
szolgáltatást a csatlakozási folyamat során a BIÁSz-szal egy időben igényelhetik, de külön 
űrlapon és külön eljárás szerint. 

A Szolgáltatás a szolgáltatás által kért azonosítást követően vehető igénybe azzal, hogy az 
kizárólag a Szolgáltató mindenkor hatályos vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek, 
valamint Adatkezelési Tájékoztatójának megismerése és elfogadása után lehetséges. 

 

3.3 BIÁSz csatlakozási folyamat 

A csatlakozó szervezet kitölti a kérdőívet, majd postai úton és elektronikusan is elküldi azt a 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt. részére. 

A szolgáltató szervezet számára a NISZ Zrt. létrehoz egy állandó teszt BIÁSZ-t a kormányzati 
integrációs tesztkörnyezetben. A teszt BIÁSZ előfizetés létrejöttéről a NISZ Zrt. értesíti a 
csatlakozót. 

A szolgáltató szervezet funkcionálisan teszteli a BIÁSZ-t a teszt rendszerben. Ha technikai 
hiba merült fel annak elhárításában a NISZ Technikai HelpDesk munkatársai tudnak 
segítséget nyújtani. Azt javasoljuk minden szervezet számára, hogy csak a BIÁSZ szolgáltatás 
teszt rendszerbeli megismerése után kezdjék el használni az éles rendszerű hozzáférésüket. 

Ezt követően a folyamatos üzemeltetés, ügyfél- és hibakezelés szakasza következik. Ennek 
keretében 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 kinaplózza.  

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

 Üzletmenet-folytonosság és katasztrófahelyzet kezelés 
o Az BIÁSZ rendszerből legalább kettő működik. Mindkettő külön-külön képes 

kiszolgálni a várható terheléseket. 
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 Üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása 
o Rendszernaplók figyelése és monitorozása  
o Tárhely méretének ellenőrzése  
o Memória méretének ellenőrzése  
o Naplófájlok tömörítése és archiválása.  
o Adatbázis táblák archiválása új felhasználó vagy szakrendszer felvétele után.  
o Konfiguráció archiválása változtatás után.  
o Jogosultságkezelés  
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. 

3.3.1 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 e-mail 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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3.3.2 Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás (BIÁSZ) 

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. Üzenetfogadó szolgáltatás adatai 

Üzenetfogadó szolgáltatás elérhetősége Felhasználó név Jelszó 

   

A szervezet nevében, aláírásommal tanúsítom, hogy a BIÁSZ 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. 

                                                 
1 Kérjük, amennyiben rendelkezik második utónévvel, azt is tüntesse fel. 

2 Kötelező legalább egy telefonos elérhetőséget megadni. 
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3.3.3 Kérdőív kitöltési útmutató 

3.3.3.1 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. 

3.3.3.2 Intézményi kapcsolattartó 

Az intézményi kapcsolattartó megadása kötelező! Az intézmény által kijelölt személy, aki 

az intézménynél koordinálja a BIÁSZ használatával kapcsolatos feladatokat. Emellett 

gondoskodik a BIÁSZ 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. 

3.3.3.3 Üzenetfogadó szolgáltatás adatai 

Az űrlapon meg kell adni annak az üzenetfogadó szolgáltatásnak (WSDL) az adatait, ahol 

az üzeneteket fogadni fogják. Amennyiben a BIÁSZ gateway-t használják az üzenetek 

fogadáshoz, akkor a gateway szolgáltatás adatait kell megadni. 

Üzenetfogadó szolgáltatás elérhetősége: a szolgáltatás (WSDL) elérhetősége. 

Felhasználó név: az üzenetfogadó szolgáltatáshoz tartozó felhasználónév. 

Jelszó: az üzenetfogadó szolgáltatáshoz tartozó jelszó. 

3.3.3.4 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. 


