
Adatbekérés magyarázatok 
 
Adatbekérő 

- Hivatail Kapu azonosító (KRID): amire a Hibrid rendszer a visszaigazolásokat küldi 
- Az intézmény egyedi azonosítója a rendszerben (a kézbesítési utasításban a Contract 

ID mező értéke) 
o Ezt RZS használat esetén kell a Robotzsaru üzemeltetőkkel üzemeltetőkkel 

beállíttatni. 
 
Az adatbekérő főbb pontjai része már rögzítésre került BM szinten. Nem szükséges kitölteni, inkább 
tájékoztatásként.  
A Magyar Posta HK azonosítója RZS használat esetén ismert. Más rendszerrel történő megszólítás 
esetén ezt kell alkamazni a KRX csomagok beküldésénél.  
 
Validációs teszt forgatókönyv 
 
 
 
Tanúsítvány lenyomatok 
Az aláírások rögzítése akkor szükséges a mi rendszerünkben is, amikor kiadmányozásra kerül egy 
küldemény. A dokumentumról hiteles másolat készítésnek nem kötelező eleme (a kiadmányozás), de 
az iratkezelésben ez egy jóváhagyási aktus (ez iratkezeléssel foglalkozók számára egyértelmű). 
  
Amikor olyan igény jön be a Hibrid rendszerbe, hogy hiteles másolatot kell készíteni, akkor a 
dokumentumnak alá kell írva lennie, és az aláírásnak az aláírás időpontjában érvényesnek kell lennie 
(a sértetlenség biztosítása). Ehhez még nincs szükség a fent említett lenyomatra – az aláírás 
ellenőrzés az aláírásból kiindulva történik. 
  
Amennyiben a dokumentum kiadmányozott (ezt a kézbesítési utasítás jelzi felénk), akkor azt még 
külön ellenőriznünk kell, hogy olyan aláírás szerepel-e a dokumentumon, amelyre a szervezet 
korábban azt mondta, hogy ezzel fognak kiadmányozni. Ez lehet személyhez kötött digitális aláírás, és 
lehet digitális szervezeti pecsét. Ebben az esetben ezt a 20 Byte-os lenyomatot tudatni kell a 
rendszerrel, és amennyiben egy kiadmányozottnak állított küldemény jön be, ezt a második 
ellenőrzést is elvégezzük. Amennyiben az aláírás lenyomat szerepel a rendszerben, akkor a 
kiadmányozást a záradék helyesen tartalmazza, amennyiben az aláírás nincs rögzítve nálunk, akkor 
pedig a záradékban az fog szerepelni, hogy olyan aláírás van a dokumentumon, amely 
kiadmányozásra nem jogosulttól származik 
 
 
Szintén küldöm a kiadmányozók tanúsítványának bekérő táblázatát (kérjük szépen majd megadni), 
valamint a végrehajtandó validációs teszt forgatókönyvet (ezt majd végigcsináljuk, és a végén 
felveszünk egy jegyzőkönyvet). Ez utóbbit egyelőre tanulmányozás céljára.  
 
Teszt végrehajtása 
 
Amint minden beállításra kerül, jelzem. Addig elő lehet készíteni néhány küldeményt. Először majd 
egyet kell indítani, majd a sikeres beküldés és befogadás után, továbbiakat 

- aláírt, kiadmányozott legyen 
- legyen közötte több, ami ragszámos – tehát legalább ajánlott vagy tértivevényes (pl. 

hivatalos irat) 



- majd elő kell készíteni egyet, amin a margónak nincs hely, és ezért a rendszer automatikusan 
vissza fogja utasítani (pl. egy dokumentum, amelyben az egyik oldalon egy bármilyen kép 
teljesen kitölti az A4-es oldalt) – a margó hiba miatti visszautasítás ellenőrzésére (teszt 
forgatókönyv 10. pontja) 

 
Aláírások bekérése: 
 
 
 


