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Elektronikus felhasználók Elektronikus felhasználók 

EKOP HIBRID KONVERZIÓS RENDSZER ÉS KÖRNYEZET 

Hibrid Konverzió Hibrid Konverzió 

Inverz Hibrid 
Konverzió 

Inverz Hibrid 
Konverzió 

Lakosság, szervezetek 

(Ügyfelek) 

Lakosság, szervezetek 

(Ügyfelek) 

Hagyományos felhasználók Hagyományos felhasználók 

Hatóság Hatóság 

Hatóság Hatóság 

API 

GUI 
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HIBRID KONVERZIÓ (KEÜSZ) 

 ELEKTRONIKUS IRATBÓL HITELES PAPÍR ALAPÚ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE 

Biztonságos 
Kézbesítési 
Rendszer 

Feladó 

(Hatóság) 

Feladó 

(Hatóság) 

Országos 
Logisztikai 
Központ 

Címzett  

(Ügyfél) 

Címzett  

(Ügyfél) 

Hibrid 
Konverzió 

Nyomtatás Borítékolás Feldolgozás 

Feladóvevény 

elektronikus dokumentum 
 + kézbesítési utasítás 

elektronikus dokumentum 
+ gyártási utasítás 

papír dokumentum 

                            

Iratérvényességi 

Nyilvántartás 

Iratérvényességi 

Nyilvántartás 

elektronikus dokumentum 
 + kézbesítési utasítás 

papír 
 küldemény 

papír 
 küldemény 

Előállítási igazolás 
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Felvételi igazolás 



INVERZ HIBRID KONVERZIÓ (KEÜSZ) 
 

PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMBÓL HITELES ELEKTRONIKUS MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE 

Címzett 

(Hatóság) 

Címzett 

(Hatóság) 

papír küldemény kiemelt papír 
küldemény 

kiemelt papír 
küldemény 

Bontás Digitalizálás Hitelesítés 

Országos 

Logisztikai 

Központ 

Inverz 

Hibrid 

Konverzió 

Biztonságos 

Kézbesítési 

Rendszer 

Feladó 

(Ügyfél) 

Feladó 

(Ügyfél) 

elektronikus 
dokumentum 

elektronikus 
dokumentum 

Hitelesítés  

Szolgáltató 

Hitelesítés  

Szolgáltató 

Időbélyeg  

Szolgáltató 

Időbélyeg  

Szolgáltató 

elektronikus 
dokumentum 

papír dokumentum záradék 
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Érkeztetés Érkeztetés 

Osztályba sorolás Osztályba sorolás 

Kötegelés 
(munkaegység) 

Kötegelés 
(munkaegység) 

Előkészítés Előkészítés 

Szkennelés Szkennelés 

Ellenőrzés Ellenőrzés 

Összeállítás Összeállítás 

Végellenőrzés Végellenőrzés 

Dobozolás Dobozolás 

Kiadás (papír) Kiadás (papír) 

Elektronikus  
borítékolás 

Elektronikus  
borítékolás 

Küldés 
(elektronikus) 

Küldés 
(elektronikus) 

AZ INVERZ HIBRID KONVERZIÓ FOLYAMATA 



BIZTONSÁGOS KÉZBESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS 

(SZEÜSZ) - ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉS 

Feladó Feladó 
Biztonságos 
Kézbesítési 
Rendszer 

Címzett Címzett 

1. elektronikus levél 

2. feladóvevény 

5. elektronikus levél 

3. értesítés 

@ 

4. tértivevény 

@ 

6. tértivevény 

@ 
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A hiteles papír alapú másolat 
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Borítékológép 
vezérlőjelek 

Egyedi azonosító 

Hitelesítési záradék QR kódok 

Az eredeti 
dokumentum 

IENY bejegyzés 
 elérési útja  

Az eredeti elektronikus 
dokumentum elérési 

útja 

A másolat 



A hitelesség ellenőrzése – Iratérvényességi 

Nyilvántartásban lenyomatképzéssel 
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Hatóság Hatóság 

Hibrid Konverzió Hibrid Konverzió 

IENY szolgáltató IENY szolgáltató 

Lakosság, szervezetek 

(Ügyfelek) 

Lakosság, szervezetek 

(Ügyfelek) 

Dokumentum ellenőrzés 

Hitelesség ellenőrzés 

Elektronikus 
dokumentum 

Hiteles papír alapú 
másolat 



Hitelesség ellenőrzése 
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Témakörök 

A szolgáltatások 

 

Hitelesség 

 

Előállítás fázisai 

 

Információk 
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A hibrid konverzió feltétele – kézbesítési utasítás 

Tartalom 
– Küldemény adatok 
– Csatolt dokumentum(ok) adatai 
– Címzett(ek) 

 
Nyomtatási lehetőségek 

 
Borítékolási lehetőségek 

 
Címzés 

 
Ragszámkezelés 
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A tipikus használati esetek 

 Nyomtatási lehetőségek 
– BW és FC 
–  Duplex 

 
 Borítékolási lehetőségek 

– Kétablakos borítékok  
– C6/5, C5, C4,  
– kivétel: extra küldemények tasakban – TC4, TB4 

 
 Címzés 

– A Szolgáltató állít elő címző lapot 
 

 Ragszámkezelés 
– A Szolgáltató kezeli és osztja 

 
 Tartalom 

– Csatolt dokumentumok – pdf 
 

 Küldemény típusok 
– (Közönséges) Elsőbbségi, Ajánlott, Tértivevényes, Hivatalos Irat 
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A folyamat kivételei 
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A rendszertől érkezett visszautasítás 

esetén újraküldés szükséges 
– NDR, HNR 

 

Előállítás, kézbesítés nélkül 
– OLK visszautasítás (pl. hibás címinfo.) 

• HR után HNR 

 

Egyéb kivételek 
– Újra nyomtatás 

• Két HR igazolás 



Inverz hibrid konverzió jellemzői 
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Jogszabályi megfelelés 
– Zárt folyamat 

– Ellenőrzés - egyenként 

– Megőrzés tiltása 

 

Küldemények feldolgozása 
– Ablakos vs. zárt boríték kezelése 

– Teljesség ellenőrzése 

– Tartalmi (olvashatósági) ellenőrzés 

– Hitelesítési záradék 

– Metaadatok rögzítése 



Témakörök 

A szolgáltatások 

 

Hitelesség 

 

Előállítás fázisai 

 

Információk 
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Igazolások - Hibrid konverzió 

Befogadás igazolása 
– Feladóvevény 

 

Nyomtatás igazolása 
– Nyomtatási nyugta 

 

Kézbesítésre továbbítás igazolása 
– Elektronikus feladójegyzék 

• Több küldeményre vonatkozik 

• A postai felvétel visszaigazolása 
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Igazolások - befogadás 

20/30 



Igazolások - előállítás 

21/30 



Az igazolások tartalma, jelentései 
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Az igazolások tartalma, jelentései (2) 
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KÜLDEMÉNY NEM FELDOLGOZHATÓ ' dokumentum.pdf' 
mellékletet aláírtként jelölték a kézbesítési utasításban, de 
nincs rajta aláírás. 



Az igazolások tartalma, jelentései (3) 
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A küldemény nem felel meg a margószabályoknak. 
GMC Feldolgozási hiba [Nincs elég szabad terület a 
margókhoz] 



Igazolások - Biztonságos Kézbesítés 
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Befogadás – feladóvevény a feladónak 
– Értesítés a címzettnek (email, sms) 

• BKSZ küldeménye érkezett 
• 5 munkanap után második értesítés 

 
Átvétel 

– Átvételi elismervény aláírása (címzett által) 
 

Átvétel megtagadása 
 

„Nem kereste” 
 



Igazolások - Biztonságos Kézbesítés (2) 
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Letöltési igazolás a feladónak 
 
– A kézbesítés eredményétől függő tartalom 

 
– A küldeménynek a címzett rendelkezésére 

bocsátása – letölthetővé tétele 
– A Letöltési igazolásban a címzett által aláírt 

átvételi elismervény beágyazva 
 

Átvétel megtagadása, vagy egyéb 
kézbesíthetetlenség esetén a Letöltési 
igazolás ilyen információt tartalmaz 
 
 



Igazolások – Kézbesítési szolgáltatás 
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Feladóvevény 

 

Kézbesítési igazolás 
– A küldemény a címzett postafiókjába 

helyezve – rendelkezésre bocsátva 

 

Megjegyzés: az inverz hibrid konverzió 

során a feladó (a szolgáltató) számára 

kézbesítési igazolás áll elő 

 



További információk - analitika 
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Analitika – a szolgáltatás 

elszámolásának alátámasztása 

 

Havi analitika 
– Előállítási és kézbesítési információk 

– Összesítés és tételes lista 

– Komplex szervezet esetén szűrési lehetőség 



Az analitika felbontása 
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Komplex szervezet esetén szervezeti 

felépítés leképezhető 
 

– 5 karakteres azonosító (Request ID-ban) 

 

– Két szint – és alábontás 
• 1-2 karakter: számlázási szint (pl. megyei szint) 

• 3-5 karakter – alábontás (pl. megyén belüli 

szervezetek esetén) 

 



Az analitika tartalma – összesítés 
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Az analitika tartalma – részletezés 
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Az analitika tartalma – részletezés 
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T oszlop 

U oszlop 



Színjelzések az analitikában – kivételek 

(rendszer visszautasítás) 
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Színjelzések az analitikában – kivételek  

(OLK visszautasítás) 
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Tapasztalatok 
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Dokumentum formátumok 
– Sablonok használata 
– Aláírások – kiadmányozó 
– Automatizált kiválasztások 

• Kevés ügyintézői döntés legyen 

 
Küldemény formák, típusok 

– Ablakos boríték 
– Címző lap 
– Címzési helyek 

• rendelkezésre álló hely 

– Belföldi – Nemzetközi küldemények  
• Ország kód, ragszám stb. 

– Hivatalos Irat (ahol lehet) 



Összefoglalás 
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A szolgáltatások jellemzői 
– Hitelesség 

– Teljesség 

– Zártság 

 

Szakértői támogatás 

 

Az üzem 

 



Az üzem 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


