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• Elektronikus úton benyújtott dokumentumok mellett feldolgozható, 
adatbázisba szervezhető adatokat kapjon a Hatóság.

• Az adatok feldolgozásával
• Növelje a postafelügyeleti tevékenység minőségét
• Lakosság számára több információt tudjon nyújtani
• Az EU által igényelt adatszolgáltatásokhoz megfelelő információkkal 

rendelkezzen
• Az adatszolgáltatási többlet terhek minimalizálása
• Az adatszolgáltatási modell a kis és nagy szolgáltatók IT adottságait is vegye 

figyelembe. 

Postai adatszolgáltatás változásai - áttekintés

Elérni kívánt célok:

Jelenlegi helyzet:
Az információcsere fő eszköze a szkennelt dokumentumok elektronikus úton 
történő beküldése. Hátrányai:
 A szkennelt dokumentumokból az adatok gépi úton nem dolgozhatók fel
 Sok hibalehetőséget tartogat a manuális feldolgozás
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Az adatszolgáltatás helyszíne az NMHH Adatkapu rendszere, ahová a
regisztrált cégek a Kormányzati Ügyfélkapu rendszer felhasználó
azonosítási szolgáltatásán keresztül léphetnek be.

Két típusú űrlappal találkozhatnak a felhasználók:

• Fájl felcsatolást lehetővé tevő űrlap

• Web felületen kitölthető adatszolgáltatás

Jelenlegi helyzet - részletek



4

Hátrányai:
• NMHH Munkafolyamat nem indítható
• Nincs lehetőség adat ellenőrzésre

Jelenlegi helyzet – Fájlcsatolós űrlap
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Jelenlegi helyzet – Egyetemes postai szolgáltatás

Jellemzői:
• Cellánkénti adatellenőrzés
• Manuális adatbevitel
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Ami nem változik: Az adatszolgáltatás helyszíne továbbra is az Adatkapu
rendszer lesz.

Ami változik: 
• Az általános fájlcsatolós űrlap helyett specifikus űrlapokat készítünk.
• ÁSZF változások alkalmával (ha hálózati vagy ár adatok változnak) a nagy 

mennyiségű adatot XML formátumban kell benyújtani.
• Ennek támogatására:

• Nyílt XML (XSD) definíciót publikálunk az ár illetve hálózati adatokra a 
nagy szolgáltatók számára. (programozhatóvá válik, export)

• Ingyenes Adatrögzítő programot bocsátunk a (kis) szolgáltatók 
rendelkezésére. (Publikáljuk az NMHH honlapján)

• A keletkező állományokat fájlcsatolós űrlapon szükséges benyújtani
• Az űrlap a benyújtás után XSD alapú ellenőrzést végez, hiba esetén 

elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a feldolgozás 
sikeres vagy sikertelen. Ez utóbbi esetben jelzi, hogy mi a hiba oka.

Jövőkép - áttekintés
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Jövőkép – XSD / XML

XSD: Séma definíció definiálja az 

adatköröket és főbb jellemzőiket. 

Publikáljuk az NMHH honlapján

XML: A séma alapján 
kitöltött adat fájl (részlet 
hálózati adatokból)
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Jövőkép – áttekintés II
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• Frekvencia gazdálkodásban 2002 óta használatosak különböző 
verziói

• Minimális erőforrás igény 
• Régi és új Microsoft operációs rendszereken is működik

• Windows XP 

• Windows 7

• Windows 10

• Kicsi, hatékony nyilvántartó rendszer
• Egyszerű felhasználói felületek
• Adatbázist tartalmaz -> első adatfeltöltés után csak a változásokat 

kell rögzíteni a programban

Jövőkép – PC Adatcsere program I.
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Jövőkép – PC Adatcsere program II.
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Jövőkép – PC Adatcsere program III.
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• Átmeneti időszak:  NMHH Nyilvántartásban levő ÁSZF-ek adatainak 
benyújtása (hálózati adatok és árak) (Szeptember 30. - október 15.)

• Nyilvántartott adatok és ÁSZF módosítása (+ hálózat és árak)
• Szolgáltató és szolgáltatásra vonatkozó törlési kérelem
• EU bizottsági adatszolgáltatás (hozzáférés, kedvezményrendszer, 

végponti díjak)
• Szolgáltatásminőségi beszámoló
• Ársapka beszámoló
• Egyedi szerződésekről vezetett nyilvántartások adatai
• Számviteli szétválasztási dokumentáció

• Postapiaci adatszolgáltatás

Ütemezés – Adatkapu űrlapok



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


