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1 BEVEZETŐ  

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: 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 
elektronikus dokumentumtár, mint SZEÜSZ a Központosított Kormányzati Informatikai 
Rendszer kiterjesztése – KKIR2 EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 pályázat keretében.  

1.1 A dokumentum célja 

Jelen Szabályzat létrehozásával a NISZ célja az EDT elektronikus információs rendszerhez 
történő kapcsolódási folyamat meghatározása. 

Az EDT szolgáltatás ügyfelei a közfeladatot ellátó szervek, állami szervek és önkormányzatok.  
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2 AZ EDT SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI 

A NISZ (a továbbiakban Szolgáltató) elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatása (a 
továbbiakban: EDT, vagy Szolgáltatás) lehetővé teszi az Ügyfelek iratkezelő és 
dokumentumkezelő rendszerei, illetve specifikus szakalkalmazásai (későbbiekben átfogó 
néven szakrendszerek) számára az elektronikus dokumentumaik távoli tárolását, hiteles 
megőrzését illetve a tárolt iratok sértetlenségének, bizalmasságának fenntartását és tartós 
értelmezhetőségük (olvashatóságát) biztosítását. 

A rendszernek nem célja, hogy a felhasználók számára közvetlenül elérhető, általános 
dokumentumkezelő rendszerként működjön, viszont az egyes intézményekben működő 
létező dokumentumkezelő rendszerek is használhatják a szolgáltatásokat a CMIS szabvány 
(verzió 1.1) szerinti szolgáltatások egy meghatározott részét biztosító interfészen keresztül. 

Az EDT három dokumentumtárolási részszolgáltatást valósít meg: 

1. Elektronikus Tranzakciós Tár: Azonnali hozzáférésű távoli egyszerű fájl-megőrzési 

szolgáltatás. 

2. Elektronikus Archiválási Tár: Késleltetett hozzáférésű, az értelmezhetőség hosszú 

távú fenntartását is biztosítani képes hiteles fájl-megőrzési szolgáltatás. 

3. Elektronikus Irattár: Iratkezelési hierarchiába szervezett, meta-adatokkal ellátott 

iratok késleltetett hozzáférésű, az értelmezhetőség hosszú távú fenntartását is 

biztosítani képes, összefüggő irat-együttesek hiteles megőrzését lehetővé tevő 

szolgáltatás. 

A szakrendszer ezen szolgáltatásokhoz, az iratkezelői rendszer felületén keresztül biztosítja a 
felhasználói felületet, valamint az egyéb funkciókat, amelyek a releváns jogszabályok 
előírnak és az EDT szerver által biztosított szolgáltatások az iratkezelőknek kiajánlanak. 

Az EDT szolgáltatás funkcióinak fentieknél részletesebb ismertetése az „EDT Csatlakozási 
kézikönyv” nevű kapcsolódó dokumentumban található. 

2.1 Kapcsolódó rendszerek 

2.1.1 EDT Kliens 

Az EDT szerver szolgáltatásainak használatához a kiajánlott szabványos interfészekre épülő 
szakrendszeri illesztés szükséges. 

Az EDT architektúrájának logikai elemei a következő ábrán láthatók, amelyek fizikai 
megvalósítása a modularizálás tekintetében a csatlakozást megvalósító szakrendszer 
sajátosságai szerint ettől eltérőek lehetnek. 
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A szakrendszer illeszkedik az EDT szerver által nyújtott külső web szolgáltatás és CMIS 
interfészekhez. A web szolgáltatásra épülő műveletek irattárolási és naplólekérdezési 
feladatok végrehajtását támogatják, míg az interoperabilitás biztosítása érdekében a 
dokumentum műveletekre vonatkozó feladatokat az EDT szerver szabványos CMIS 
interfésszel rendelkező dokumentum menedzsment eszközök számára natív módon 
biztosítja. Ezáltal a szakrendszeri oldalon készített alkalmazások web szolgáltatás kliens és 
CMIS kliens modullal kell, hogy rendelkezzenek.   

Az EDT központi szolgáltatásoknak megfelelően a szakrendszeri csatlakozások logikailag 
kétféleképpen valósíthatók meg: 

 Dokumentum tárolására vonatkozó tevékenységek: az EDT szerver Tranzakciós Tár 

és Archív Tár szolgáltatásainak elérését biztosítja, amely során a szakrendszer 
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dokumentum tárolását megvalósító modulja az EDT Szervernek átadott mappák 

struktúráját és a dokumentumok egyedi leíró adatait tárolja.   

 Irattározásra vonatkozó tevékenységek: az EDT szerver az általa kiajánlott Irattár 

szolgáltatásának elérését biztosítja, amely során a szakrendszer Irattári 

moduljának nem feladata egyedi leíró adatok tárolását megvalósítani. Az Irattári 

modul jellemzője, hogy egyedi fájloknál nagyobb (maximum 16GB) méretű 

iratcsomagokat kezel. Tekintettel arra, hogy az irattári csomagokkal kapcsolatos 

kérések kiszolgálása hosszú időbe (szélsőséges esetekben akár órákba is) telhet, az 

Irattári modul a csomagokat beadásuk vagy kikérésük közben szakrendszeri 

oldalon átmeneti jelleggel szükséges letárolni. 

Az EDT Szerverrel történő kommunikáció SOAP/HTTPS alapú.  A SOAP üzenetek egyedi web 
szolgáltatás kérések vagy szabványos, CMIS 1.1 SOAP binding protokoll alapú kérések 
lehetnek.  A lehetséges kéréseket, ezek formátumát és paramétereit az EDT csatlakozási 
kézikönyv releváns fejezetei definiálják. 

A beérkező kéréseket az EDT Szerver a NISZ Gépkapu (ESB authentikációs komponens) 
szolgáltatása segítségével azonosítja. Az azonosítandó felhasználóhoz és előfizetéshez 
tartozó adatokat a gépkapu az üzenetek HTTP fejlécében várja a rá vonatkozó csatlakozási 
dokumentációnak megfelelően. (A Gépkapu csatlakozás az EDT előfizetési folyamattól 
független előfeltétel, amely technikailag egy ws security username+token azonosítás és egy 
VPN kapcsolat kiépítését fogja igényelni a csatlakozó szervezetek és rendszerek részéről.) A 
Gépkapu által igényelteken kívül a szakrendszernek a szerver felé küldött üzenetek HTTP 
fejlécében el kell helyezniük a lenti információkat: 

HTTP fejléc mező Leírás 

X-Remote-User-Id A kérést kiadó felhasználó azonosítója, 

X-Remote-User A kérést kiadó felhasználó személyneve. 

 

Az EDT Szerver a kérések végrehajtásának állapotáról információkat adhat át a 
kezdeményező szakrendszer (kliens) számára. A kliens-szerver viszonynak megfelelően az 
EDT Szerver ilyenkor sem küld kéréseket a szakrendszernek, hanem mindig csak az átadott 
kéréseire válaszol, és a kérésekben érkező információkat használja föl a szakrendszer 
állapotának azonosítására.  A kérésállapotok követése két alapvető forgatókönyv szerint 
történik: 

 Állapotkérés: a szakrendszer egy alkalmasan megszerkesztett cmis:query kérést 

hajt végre, amely visszaadja a megfelelő objektumok állapotát.   

 Állapotközlés: a szakrendszer egy speciális állapotfájlt küld a Szervernek, amely a 

kérés végrehajtásának állapotát azonosítja.  Egy adott kérés végrehajtása során a 

szakrendszer több állapotközlést is végrehajthat.  Állapotközlésre csak olyankor 

van szükség, ha az EDT Szervernek a kérés kiszolgálásához fájlokat kell létrehoznia 
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az Átmeneti Dokumentumtárban, és a Szerver enélkül nem tudná meghatározni, 

mikor törölhetők az átmeneti fájlok.  Állapotközlés csak az Irattári Szolgáltatás 

esetében szükséges és lehetséges.  Ilyen esetek a kikérés típusú irattári műveletek 

(pl. csomag aktualizált kikérés vagy levéltári iratátadási csomag kérése).   

Az EDT csatlakozási kézikönyv című dokumentum tartalmazza az interfészek definícióit, 
illetve az EDT szakrendszerrel kapcsolatos alapvető elvárásokat, amelyeket be kell tartani az 
EDT Szerverrel való sikeres információcsere érdekében, ezzel lehetővé téve az EDT Szerver 
külső szolgáltatásainak használatát. 

2.1.2 Hivatali Kapu 

Az EDT-hez történő kapcsolódás feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen gépi hivatali kapu 
regisztrációval. 

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. 
  

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr
mailto:krcsatlakozas@magyarorszag.hu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/kib_21.zip
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3 A CSATLAKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 

3.1 A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei 

A Szolgáltatás Ügyfél részéről akkor vehető igénybe, ha szakrendszere csatlakoztatva van az 
EDT szolgáltatáshoz. Ehhez Szolgáltató interfész leírást biztosít, valamint a csatlakozás során 
igény szerint tesztrendszert. 

A csatlakozni kívánó intézményeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie: 

 rendelkezzen saját EDT kapcsolódásra képes irat vagy dokumentumkezelő 
rendszerrel, vagy a Referencia Kliens szakszerűen telepített és konfigurált 
példányával, 

 rendelkezzen minimum 1Mbps letöltési és 256kbps feltöltési sávszélességű internet 
kapcsolattal, 

 biztosítsa a Gépkapus autentikációhoz szükséges kapcsolódás technikai feltételeit (ws 
security username+token azonosítás és egy VPN kapcsolat kiépítése). 

Az Ügyfél által feltölthető elektronikus dokumentumok egyedi mérete nem haladhatja meg a 
16 GB-ot. Amennyiben az ügyfél által elküldeni kívánt elektronikus dokumentum mérete 
meghaladja a maximális méretet, a dokumentumot nem lehet feltölteni.  

A Szolgáltató az iratcsomagok átadása esetén a csomag belső szerkezetére, formátumára 
vonatkozóan a Magyar Nemzeti Levéltár által a levéltári átadáshoz definiált 2-es és 3-as 
csomagtípusok használatát írja elő, melyek részletes leírása a következő 
(https://www.eleveltar.hu/iratkepzoknek) hivatkozáson keresztül érhető el. 

3.2 A Szolgáltatás igénybevételének adminisztratív feltételei 

Az EDT Szolgáltatást a Szolgáltató az ÁSZF alapján és annak keretei között nyújtja. 

Az EDT-hez történő kapcsolódás feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen Hivatali kapu 
regisztrációval, valamint az „Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás (EDT) csatlakozási 
kérdőív” kitöltése, és a NISZ Zrt. részére történő megküldése. 

A hivatali kapu regisztrációval már rendelkező szervek az EDT szolgáltatáshoz történő 
kapcsolódást a Szolgáltatótól igényelhetik egy regisztrációs eljárás keretében. A csatlakozás 
részleteit a csatlakozási kézikönyv tartalmazza. 

Azon Ügyfelek, amelyek még nem rendelkeznek hivatali kapu regisztrációval, a csatlakozási 
folyamat során ezen szolgáltatást az EDT Szolgáltatással 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. 

https://www.eleveltar.hu/documents/10180/150816/Az+irat%C3%A1tad%C3%A1si+inform%C3%A1ci%C3%B3s+csomag+m%C5%B1szaki+k%C3%B6vetelm%C3%A9nyei_v1+04.pdf/080ba794-0f23-4459-9572-f122b75b7668
https://www.eleveltar.hu/iratkepzoknek
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A szolgáltató tárhelyenként a szolgáltatást az alábbi mennyiségi korlátokkal nyújtja:  

 minimálisan igénybe vehető archív kvóta: 100 GB, 

 maximálisan igénybe vehető archív kvóta: 10 TB, 

 minimálisan igénybe vehető on-line kvóta: 10 GB, 

 maximálisan igénybe vehető on-line kvóta: 1 TB. 

3.3 A felhasználói jogviszony keletkezése és megszűnése 

Az Ügyfél egyedi felhasználói jogviszonyt keletkeztet a Szolgáltatóval a Szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatban, amely az Ügyfél Hivatali Kapu regisztrációja után az egyedi 
megállapodás megkötésével kezdődik. 

Ezután a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő időszakban és rendelkezésre 
állás mellet folyamatosan biztosítja az Ügyfél részére a Szolgáltatás igénybe vételét. 

A felhasználói jogviszony megszűnik, ha  

a. az Ügyfél (szervezet) megszűnik,  

b. az Ügyfél (szervezet) átalakul, és az utód szervezet(ek) nem regisztrálnak a 
Szolgáltatónál, 

c. az Ügyfél a megállapodást felbontja, 

d. a Szolgáltató a Szolgáltatást megszünteti.  

 

3.4 EDT 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 Technikai HelpDesk létrehoz egy állandó teszt EDT-t a 
kormányzati integrációs tesztkörnyezetben. A teszt EDT előfizetés létrejöttéről a NISZ 
Technikai HelpDesk értesíti a csatlakozót. 

A szolgáltató szervezet funkcionálisan teszteli az EDT -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 az EDT 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 
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o Standard szolgáltatáskérések kezelése 

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

kiszolgálni a várható terheléseket. 

 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. 

3.4.1 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 során technikai segítségnyújtás: 

 NISZ Technikai HelpDesk 

 Tel: +36 1/301-3000 

 E-mail: helpdesk@nisz.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu
mailto:helpdesk@nisz.hu


11 

 

3.4.2 Elektronikus dokumentumtárolási (EDT) szolgáltatás 

csatlakozási kérdőív 

1. Szervezeti adatok: 

A csatlakozó szervezet neve:  

A csatlakozással érintett 

szervezeti egység neve: 

 

A szervezet rövidített neve:  

KRID1  

A szervezet törzskönyvi 

nyilvántartási azonosítója 

(MÁK kód): 

_ _ _ _ _ _000 

 

2. Intézményi kapcsolattartó  

Viselt név (vezetéknév, utóneve(i)!)2: 

  

 

Szervezeti egység:  

Beosztás:  

 

Elérhetőségei3: 

Telefon:  Mobil:  

Telefax:  Hivatali e-mail:  

 

3. Igényelt szolgáltatás 

Az igényelt előfizetés típusa4: Tranzakciós tár Archív tár Irattár 

 

                                                 
1 Előfizetéshez tartozó KR postafiók azonosítója 
2 Kérjük, amennyiben rendelkezik második utónévvel, azt is tüntesse fel. 

3 Kötelező legalább egy telefonos elérhetőséget megadni. 

4 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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4. Opcionális részszolgáltatások igénylése 

 

Részszolgáltatások5 Igen 

 

Nem 

 

1. Ügyfélértesítés: 

  

 

2. Full text keresés6: 

  

A szervezet nevében, aláírásommal tanúsítom, hogy az EDT szolgáltatásának 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. 

  

                                                 
5 Jelölje X-szel, melyik szolgáltatást igényli, és melyiket nem. 

6 Kizárólag a szolgáltatás indításánál választható, később nem bekapcsolható 
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3.4.3 Kérdőív kitöltési útmutató 

3.4.3.1 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. 

KRID: A Szolgáltatás igénybevételének adminisztratív feltétele, hogy az Ügyfél 

rendelkezzen Hivatali Kapu regisztrációval, ennek, ez előfizetéshez tartozó postafióknak a 

Központi Rendszer azonosítóját kell itt megadni. 

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. 

3.4.3.2 Intézményi kapcsolattartó 

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

az intézménynél koordinálja az EDT használatával kapcsolatos feladatokat. Emellett 

gondoskodik az EDT 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. 

3.4.3.3 Igényelt szolgáltatás 

Az űrlapon meg kell jelölni, hogy melyik szolgáltatást igényli. Egyszerre több típusú 

szolgáltatás is igényelhető. 

Tranzakciós Tár: Az iratkezelési folyamat aktív ügyintézési fázisában az elektronikus 

dokumentumok rendszeres megnyitását támogató azonnali hozzáférésű, távoli egyszerű 

fájl-megőrzési szolgáltatást nyújtó dokumentumtár.  
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Archiválási Tár: Az ügyintézés lezárása után az ebben a dokumentumtárban elhelyezett 

elektronikus dokumentumok késletett hozzáférésű, hosszú távú értelmezhetőségének 

fenntartását biztosító hiteles fájl-megőrzési szolgáltatás.  

Irattár: Az elektronikus irattári szolgáltatás során az iratkezelési hierarchiába szervezett, 

metaadatokkal ellátott elektronikus dokumentumok késleltetett hozzáférésű, az 

értelmezhetőség hosszú távú fenntartását biztosító összefüggő irategyüttesek hiteles 

megőrzését lehetővé tevő szolgáltatás. 

3.4.3.4 Opcionális részszolgáltatások igénylése 

Az alapszolgáltatásokon felül lehetőség van opcionálisan további részszolgáltatások 

igénylésére. Jelölje be, hogy melyiket igényli és melyeiket nem. 

Ügyfélértesítés: kapjon-e az ügyfél az egyes eseményeknél értesítést. 

Full text keresés: a részszolgáltatás választása esetén a beadott tartalmak indexelésre 

kerülnek, és lehetővé válik a tartalom alapján történő keresés. Ez csak a szolgáltatás 

indításánál választható, később nem bekapcsolható! 

3.4.3.5 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. 


