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A tájékoztató hatályos 2021.12.01-től.
Vonatkozó jogszabályok:
-

Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.
rendelet https://njt.hu/jogszabaly/2016-451-20-22

Az ügy rövid leírása:
A NOVA.PACK szolgáltatás biztosítja a rendszeresített elektronikus űrlapok előállítását
titkosított KRX konténerben a gépi interfészes alkalmazáson keresztül kapcsolatot tartó
vállalkozások számára.
Az elektronikus ügyintézés elterjedésével párhuzamosan megjelent az igény a vállalkozások
részéről a cégkapu tárhely saját ügyviteli rendszerükbe történő integrálására. A kis- és
középvállalkozások részére elegendőnek bizonyult a NISZ Zrt. által biztosított on-line tárhely
szolgáltatás, azonban a nagyvállalatok részére kényelmesebb a saját ügyviteli rendszer
használata meglévő jogosultságkezeléssel. A NISZ Zrt. az igénynek megfelelően lehetővé tette
a BKSZ gépi interfészt a cégkapu tárhely kezeléshez, ugyanakkor a Cég és Hivatal közötti
kapcsolattartás csatornája továbbra is az egyszerű pdf irat, vagy jobb esetben egy hivatal által
publikált és a céges ügyintézők által kitöltött ÁNYK űrlapból készített KR fájl. A
tapasztalataink alapján a kapcsolattartásban végzett fejlesztések hasznosak, ugyanakkor a CégHivatal kapcsolattartást biztosító kommunikációban hiányzik a csomag-alapú, formalizált
űrlapot tartalmazó gépi interfészes küldemények használata. A NOVA.PACK szolgáltatás
képes a KKSzB-n keresztül bejövő ügyfélkérések alapján egy kulcsalapú titkosítással ellátott
KRX konténer létrehozására. A beadvány címzése a Központi Érkeztető Rendszer Címtörzse
alapján történik. A KRX csomag titkosítása a bejövő paraméterként kapott KÉR Cím szerint, a
kapcsolódó Hivatali Kapuhoz tartozó publikus kulccsal valósul meg, mely a KIB21
Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás által kérdezhető le. A címzettnél a csomag kititkosítása
ezáltal a BKSZ privát kulccsal tud megvalósulni.

Ki jogosult az eljárásra?
Az eljárásra azon elektronikus ügyintézést biztosító szerv, vagy gazdálkodó szerv jogosult, aki
a Rendőrség által biztosított elektronikus űrlapokat gépi interfész útján kívánja a rendőri szerv
részére beküldeni.
Milyen adatokat kell megadni?
a) A bejelentő személy adatai (viselt név);
b) Képviselt szervezet adatai:
o Képviselet módja
o a Meghatalmazáskezelés menüpontban: Szervezet adatai (Képviselt szervezet
adószáma, Teljes név, Rövid név, Cégjegyzékszám, szervezeti tárhely
azonosítója – Cégkapu/Hivatalikapu azonosító, Székhely) –;
c) A NOVA.PACK szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok:
o Az igénybevétel célja;
o A szolgáltatással benyújtandó űrlapok azonosítóinak felsorolása;
o A szolgáltatás várható igénybevételének időpontja éles környezetben;
o A benyújtandó űrlapok száma éves szinten (db);
o Informatikai támogatás igénylésére vonatkozó igény a csatlakozás
kialakításában;
d) Kapcsolattartó adatai:
o Kapcsolattartó neve (Titulus, Családi név, Utónév);
o Kapcsolattartó elérhetősége (Telefonszám; E-mail).
Milyen iratok szükségesek?
Az eljáráshoz nem szükséges további irat benyújtása.
Milyen költsége van az eljárásnak?
A igény benyújtása költségmentes.
Hol intézhető el?
Jelen űrlap segítségével az Országos Rendőr-főkapitányságnál kezdeményezhető a
NOVA.PACK szolgáltatás igénybevétele.
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