DHSZ aláírás az IRAT-ÖNKADÓ integrációban
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Az ÖNKADÓ-ból előállított – elektronikus úton kiküldendő – határozatokat joghatás
kiváltásához szükséges hatósági döntésnek megfeleléshez a kiadmányozásra jogosult
elektronikus aláírásával kell ellátni.
Erre az IRAT szakrendszerben a DHSZ nyújt lehetőséget. Természetesen a Hivatal dönthet úgy,
hogy más – DHSZ-el azonos joghatású – elektronikus aláírással látja el az elkészült
határozatokat. Az IRAT szakrendszer mindkét megoldást támogatja, a szükséges IRAT oldali
beállítások, illetve a jelen leírásban foglalt betartása esetén.
A jelen leírásban foglaltak implementálásra kerülnek az ASP Központ weboldaláról letölthető
„ADO_IRAT_Önkadó_kapcsolat” dokumentum aktualizált verziójába (a továbbiakban:
ADO_IRAT dokumentum), azt ott megismert lépéseket ezen leírás nem tartalmazza, azzal
együtt értelmezendő.

IRAT oldali rendszerbeállítások
A rendszerbeállítások IRAT adminisztrátor jogosultságú felhasználónak szükséges elvégeznie.
A Rendszer/Beállítások/Program menüben a „DHSZ” névre keresve az „Önkadó állomány
feltöltése esetén DHSZ aláírás”-t a megfelelő értékre kell állítani.
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Amennyiben „Igen” érték kerül kiválasztásra az ADO_IRAT dokumentum „Elektronikus
ügyiratok előállítása” fejezetében foglaltak szerint elkészített PDF állományok DHSZ-el
kerülnek aláírásra.
Amennyiben „Nem” érték kerül kiválasztásra, a PDF állományok elektronikus aláírása nem
történik meg. Ebben az esetben a PDF állományok feltöltése előtt szükséges azok elektronikus
aláírással történő ellátásáról gondoskodni.

A rendszerbeállítás alapértelmezett értéke „Igen”, ezt – szükség esetén - az
elektronikusan kiküldendő iratok feltöltésének megkezdése előtt kell
megváltoztatni.

Határozatok kézbesítése az IRAT szakrendszerből
Az ÖNKADÓ-ban beállított értéknek megfelelő (a DBF állományban az ELÜGYJEL oszlop)
expediálási móddal kerülnek be az IRAT szakrendszerbe a kézbesítendő küldemények (postai
kézbesítés, illetve az ELÜGYJEL igen értéke esetében elektronikus kézbesítés)
Az ADO_IRAT dokumentum „Elektronikus kiküldés” fejezete szerint feltöltésre kerülő
határozatok kiküldésével kapcsolatban az alábbiak figyelembevételével szükséges eljárni:

Határozat feltöltés DHSZ aláírás nélkül
Amennyiben a Hivatal nem DHSZ-el írja alá az elkészült határozatokat a feltöltést követően az
IRAT szakrendszerben elektronikus aláírás nem kerül az elektronikusan kiküldendő
határozatokra, így azok joghatás kiváltására csak akkor válnak alkalmassá, ha egyéb –
jogszabályoknak megfelelő – elektronikus aláírással látja el azokat a Hivatal.
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Ebben az esetben fokozottan ügyeljenek arra, hogy az előállított PDF-k elnevezését ne
változtassák meg, az aláírást követően a PDF állomány nevének egyeznie kell az ÖNKADÓ-ból
előállított állomány nevével, tekintettel arra, hogy a vezérlő xml állományban a PDF-k a
„FILENEV” oszlopban szerepelnek.
Amennyiben a PDF állomány neve eltér a vezérlő xml-ben megadottól, az elektronikusan aláírt
határozatok nem kerülnek be csatolmányként az IRAT szakrendszerbe.

A zip állomány feltöltése után annak futtatása megkezdése előtt (amelynek részleteit az
ADO_IRAT dokumentum „Elektronikus ügyiratok előállítása” c. fejezete tartalmazza) az IRAT
szakrendszer figyelmezteti a felhasználót a DHSZ aláírás aktuális beállítására
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Amennyiben a beállítások nem megfelelőek jelen dokumentum rendszerbeállításokra
vonatkozó fejezetében szükséges paramétereket kell megváltoztatni.
A „Rendben” gomb lenyomását követően elkezdődik a zip állomány feltöltése, erre
rendszerüzenet figyelmezteti a felhasználót:

A folyamat sikeres lefutását követően az ablak automatikusan bezáródik, és a zip állomány
„Futtatva” oszlopában megjelenik a feltöltés időpontja.
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DHSZ szolgáltatás igénybevétele nélkül maximum 500 pdf-t tartalmazó zip állomány
futtatására van lehetőség. Ezt meghaladó darabszámú zip futtatása esetén az IRAT
szakrendszer az alábbi hibaüzenettel figyelmeztet.

Határozat feltöltése DHSZ aláírással
Amennyiben a Hivatal a Hivatal DHSZ-el történő elektronikus aláírással küldi ki a határozatokat
a zip állomány feltöltése, futtatása a fentiekben részletezettekhez képest az alábbi
eltérésekkel történik meg:
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Ebben az esetben a határozatok DHSZ-el történő aláírása a „Rendben” gomb megnyomását
követően kezdődik meg. Az aláírási folyamat alatt az előugró ablakot nem szabad bezárni, erre
a program figyelmezteti a felhasználót.
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DHSZ szolgáltatás igénybevétele esetén maximum 100 pdf-t tartalmazó zip állomány
futtatására van lehetőség. Ezt meghaladó darabszámú zip futtatása esetén az IRAT
szakrendszer az alábbi hibaüzenettel figyelmeztet.

DHSZ-el történő aláírás, vagy DHSZ szolgáltatás nélküli csatolmány-feltöltést követően – az
ADO_IRAT dokumentum „Átadás postázásra - Postázás” c. fejezetében leírtak szerint –
történhet meg a határozatok kézbesítése.
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