
Konfigurációs leírás Hibrid szolgáltatás igénybevételének előkészítésére 
v.1.0

Jelen dokumentum a Hibrid szolgáltatás igénybevételének előkészítése során a szükséges 
információk és lépések, valamint egyéb intézkedések felsorolását tartalmazza. A szolgáltatást a 
Magyar Posta részéről a Posta Közigazgatási Levelező Központ (PKLK) nyújtja. 

Ügyfél által megadandó adatok: 
- Csatlakozás módja 

Hivatali Kapu
Web API (ehhez a Posta biztosít hozzáférési kulcsot) - Ügyfél autentikációs tanúsítvány
lenyomata:

- Gyártási visszaigazolások fogadási címe (paraméter): 
o Hivatali kapu cím (HK csatlakozás esetén):
o Egyéb cím (web service csatlakozás esetén):

- Postai könyvelt küldemények postai azonosítójának (Ragszám) kezelése, meghatározása 
(szerződésben rögzítve) 

Ügyfél adja meg
PKLK üzem osztja ki a küldeményekre

- Címző lap előállítási információ – ablakos boríték (ajánlott) alkalmazása esetén: 
statikus  a PKLK üzem állítja elő (ajánlott)
dinamikus  változó beállítás, bizonyos esetekben az ügyfél pozícionálja a címzést a

dokumentum első oldalán
 ez esetben a küldemény címzését be kell vizsgáltatni gépi

-      Szervezeti felépítés (analitika/számlázási alábontási igény) a kézbesítési utasítás ügyfél 
által definiált Request ID elemeként, 5 numerikus karakteren (elhelyezés a Request ID 
elején vagy végén):

o Kérjük táblázatban megadni az esetleges igényeket

- HK adatok(amennyiben HK kapcsolat került meghatározásra): 
o Ügyfél teszt Hivatali kapu címe (ha van):
o Ügyfél éles Hivatali kapu címe:

- Portálon történő adminisztrátori hozzáférési igény esetén (meghatalmazás alapján): 
o Felhasználó azonosító Contract-hoz rögzítése:

Postai adatok: 
A Magyar Posta tesztüzemi HK azonosító: 404184391 
A Magyar Posta élesüzemi HK azonosító: 506341775 

Az adatok megadása után a Posta konfigurálja a rendszereket, megadja az igénybevételhez szükséges 
egyedi azonosítót (Contract ID), majd jelzi, a tesztelés/éles üzem indíthatóságát. A jelzésig kérjük ne 
küldjenek semmilyen teszt/előállítandó küldeményt a Posta részére. 
Az éles üzem indítása előtt egy validációs teszt kerül végrehajtásra, amelynek célja az igénybevétel 
működőképességének ellenőrzése. <Hibrid_Csatl_Valid_Teszt_forgatokonyv_v2.docx> 
A validációs teszt eredményéről jegyzőkönyv készül, amelyet az Igénybevevő és a Magyar Posta is 
aláírásávalal hitelesít. 

Ügyfél rendszer azonosító (Contract ID):

-      Kiadmányozók személyehez kapcsolt digitális aláírásának, vagy szervezeti pecsétek 
lenyomatai (csatotl táblázat szerint kérjük megadni)
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