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 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA 1.

Iratkezelők közötti iratáthelyezési szolgáltatás célja, hogy ellássa az iratkezelő rendszerek 

közötti elektronikus, biztonságos iratáthelyezést, melyen keresztül az iratképző szervek 

(közfeladatot ellátó szervek) hivatalos ügyeiket elektronikus formában és úton intézhetik. A 

BIÁSZ biztosítja az iratokhoz kapcsolódó technikai és üzleti meta-adatok kézbesítését is. A 

szolgáltató a szakrendszerek közötti iratáthelyezésről igazolást állít ki, hivatalosan igazolja és 

rögzíti az átadás illetve az átadás megkísérlésének tényét. Hivatal és hivatal viszonylatban 

értelmezett. 

 A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 2.

Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás (a továbbiakban: BIÁSz) 

szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.  

A Szolgáltatást a Szolgáltató az ÁSZF alapján és keretei között nyújtja. 

A szolgáltatás gépi interfészen keresztül, az igénybevevő szerv szakrendszere által (Web 

service alapú protokoll használata) vehető igénybe, mely során az iratképző szerv iratkezelési 

szoftvere vagy egyéb iratok nyilvántartását végző rendszer vagy alkalmazás kapcsolódik a 

BIÁSz-hoz.  

Az iratok a BIÁSz-on belül olyan dokumentumok, amelyek speciális, csak rájuk jellemző 

meta-adatokkal rendelkeznek. Iratnak tekintjük az áthelyezendő dokumentumot és az ahhoz 

kapcsolódó technikai és üzleti meta-adatok összességét.  

Az iratkezelő rendszerek közötti üzleti meta-adatok kitöltéséről, átadásáról-átvételéről az 

ügyfeleknek egymás között kell megállapodniuk, melyhez a Szolgáltató meghatároz egy 

javasolt üzleti-metaadat struktúrát. Az üzleti metaadat átadás opcionális, az ügyfelek egymás 

közötti megállapodásának függvénye, a szolgáltatás működőképességét nem befolyásolja.  Az 

üzleti metaadat struktúrát a Szolgáltató honlapján közzétett szolgáltatási leírás melléklete 

tartalmazza. Az igénybevevő szervek irataikat .krx fájlformátumban kezelhetik a BIÁSz-on 

belül, vagyis az iratok feltöltése és letöltése .krx fájlformátumban lehetséges. A krx fájlban 

megtalálható maga a dokumentum, továbbá egy kötött xml struktúrában az üzleti meta-

adatok.  

Az iratátadáshoz a Szolgáltató meghatároz egy kötelezően kitöltendő technikai metaadat 

struktúrát, amelyeket a Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételekor – azaz az iratok 

átadása során minden tranzakció esetében – meg kell adnia. A kötelező technikai metaadat 

struktúrát a Csatlakozási megállapodás tartalmazza, A Szolgáltató honlapján közzétett 

szolgáltatási leírás melléklete ezt is tartalmazza. 

Jelen szolgáltatás esetén az irat akkor minősül átadottnak, amikor a Szolgáltató az átvevő 

iratképző szerv számára elérhetővé tette az iratot elektronikus formában, beleértve az ahhoz 

tartozó meta-adatokat és a feladás, átvétel tényét igazoló vevényeket.  

A szolgáltató a szakrendszerek közötti iratáthelyezésről igazolást állít ki az átadó részére, 

ezek az ún. vevények. A vevény egy speciális BIÁSz dokumentum, mely egy irat állapotait 

írja le, ami egy adott munkafolyamata során generálódik.  
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A szolgáltatás esetén háromféle vevény keletkezhet: 

 Feladóvevény  

 Tértivevény 

 Érkeztetési és iktatóvevény 

A feladóvevény és tértivevény automatikusan generálódik. Az érkeztetési és iktatóvevény 

kitöltése opcionális, melyet a címzett kezdeményezhet. 

 A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 3.

Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás a szolgáltató az ÁSZF alapján és 

keretei között nyújtja. 

A BIÁSZ szolgáltatáshoz történő kapcsolódás Hivatali kapun keresztül gépi csatlakozással, 

vagyis gépi interfészen keresztül valósul meg, mely során az igénybevevő szerv 

szakrendszere (iratkezelési szoftvere) kapcsolódik a BIÁSZ-hoz. A szolgáltatás igényléséhez 

ki kell tölteni a csatlakozási kérdőívet, amelyet a csatlakozási szabályzat tartalmaz. 

 A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 4.

Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás elsődleges funkciója, hogy ellássa 

az iratkezelő rendszerek közötti elektronikus, biztonságos iratáthelyezést, melyen keresztül az 

iratképző szervek (közfeladatot ellátó szervek) hivatalos ügyeiket elektronikus formában és 

úton intézhetik.  

 A SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI 5.

A szolgáltatás előnye, hogy az állam által biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatásként igénybe vehető az iratképző szervek szakrendszerei számára. 

 A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 6.

A Szolgáltatás elérhető a hét minden napján, 0 – 24 óráig  

A Szolgáltatás éves garantált rendelkezésre állása 98 %. 

 DÍJAZÁS 7.

A Szolgáltató a BIÁSZ szolgáltatásokat díjmentesen nyújtja az Ügyfél számára. 
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 MELLÉKLET: A szolgáltató által kialakított kötelező technikai 8.

meta-adat struktúra 

 

Iratcsomag meta-adatok: 

 Küldő szerv azonosítója 

 Fogadó szerv azonosítója 

 BIASZ azonosító 

 Küldemény azonosító (küldő oldali érkeztetési vagy iktatási szám) 

 Státusz (új, letöltött, érkeztetett, iktatott) 

 Feladás ideje (BIÁSz-ba történő feltöltés időpontja) 

 Fogadás ideje (BIÁSz-ból történő sikeres letöltés időpontja) 

 Nyilvántartásba vétel ideje (érkeztetési és iktatóvevény esetén rögzül) (opcionális) 

 Fogadó küldemény azonosítója (érkeztetési vagy iktatási szám) (opcionális) 

 Megjegyzés (opcionális) 

Vevény meta-adatok: 

 Küldő szerv azonosítója Fogadó szerv azonosítója BIÁSz azonosító 

 Küldemény azonosító (küldő oldali érkeztetési vagy iktatási szám) (opcionális) 

Egyéb vevény információk: 

 Sikeres feladás esetén a feladás ideje (feladóvevény elem) 

 Sikeres kézbesítés esetén a fogadás ideje (letöltés időpontja) (tértivevény elem) 

 Sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítés  időpontja és a sikeretlen 

kézbesítés oka (3 napig nem kereste) (tértivevény elem) 

 Nyilvántartásba vétel esetén a nyilvántartásba vétel azonosítószáma (címzett 

érkeztetési száma vagy iktatószáma), a nyilvántartásba vétel időpontja (érkeztetés 

vagy iktatás időpontja), ügyintézési  határidő, ügyintéző (ügyintéző típus: külső 

azonosító, név, e-mail, telefon,  szervezeti egység) (nyilvántartásba vételi vevény 

elem) 


