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Napi elektronikus adatszolgáltatás 
 

 

Mivel jár ez? 

- Internet kapcsolat szükséges hozzá 

- Fenntartói e-képviselők regisztrációja, képzése 

- Intézményi e-ügyintézők képzése 

- Telephely/Szolgáltatás szintű jogosultságok beállítása 

- Központi adatbázis, törzsadatok konzisztenciája 
 

 

A Szám-Adó Kft. szoftvereinek kapcsolata a Központi Informatikai rendszerrel. 
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Legfontosabb teendők  

 

- e-képviselők, e-ügyintézők megbízása, képzése 

- TAJ számok teljes-körű ellenőrzése a jelenlegi 

adatbázisokban. 

- Alapadatok előkészítése, feltöltése a központi  

    rendszerbe 

-   Szoftverek felkészítése az új adatszolgáltatások   

    elkészítésére 

- Eltérések megszüntetése az intézményi és központi 

kódtárak között. 
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Az alapadatok összegyűjtése egy EXCEL táblában történik, 

melynek kitöltésére két mód van. 
 

 Manuális kitöltés papír-alapon, vagy valamely 

adatbázisban nyilvántartott adatok alapján. 

 

 Automatikus feltöltés a Szám-Adó Kft. rendszereiből. 
 

Az összegyűjtött adatokat a központi rendszerbe az ügyfélkapun történő 

bejelentkezés és hitelesítés után lehet feltölteni. Ezen adatok jelentik majd a 

kiindulási alapot a további napi adatszolgáltatásokhoz. 
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A legfontosabb új funkciók: 

 

Lehetőséget biztosítunk az alapadatok kigyűjtésére, és a 

megadott EXCEL formátumban történő exportjára. 

 

Kialakításra kerülnek a napi adatszolgáltatás elektronikus 

továbbításához szükséges új lekérdezések és funkciók. 

 

TAJ-szám ellenőrzése az OEP rendszerében. 

 

Regisztációs kód kezelése – Ez azonosítja egy adott 

ellátott által igénybe vett szolgáltatás életútját. 
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TAJ-számok teljeskörű ellenőrzése 
A személyeket ezentúl csak a TAJ számmal lehet azonosítani, mivel az 

adataikat csak ennek használatával lehet a napi jelentésekben 

szerepeltetni. 

Ehhez a jelenlegi adatbázisokban nyilvántartott személyeknél 

ellenőrzött adatoknak kell szerepelnie. 

A szoftverek felkészítése az OEP rendszerében* történő TAJ-szám 

ellenőrzésre jelenleg előkészítés alatt áll. 

 

Központilag nyilvántartott egységes törzsadatok 
Eddig az intézményeknél használt alkalmazások saját kódtárakat 

használtak. Az adatok elektronikus feladásához ezeket lehetőség 

szerint egységesíteni kell. (Település lista, közterület jelleg, stb.) 
 
* OJOTE  - On-line Jogviszony és TAJ Ellenőrző – https://jogviszony.oep.hu/ojote 
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Fenntartók által megbízott és regisztrált e-

képviselők kezelik az intézményi ügyintézők 

jogosultságait. 
A Szám-Adó Kft. szoftvereinek használata esetén is szükséges az intézményi  

e-ügyintézők számára jogosultságokat biztosítani a fenntartó által! 

 

A szoftverből történő napi jelentés feladása az 

intézmény számára kiadott egyedi azonosító 

segítségével történik.  
Intézményenként egy ilyen hitelesítő azonosítóra van szükség, az elektronikus 

napi adatszolgáltatás a teljes intézményre vonatkozóan történik, és nem függ 

kezelői jogosultságoktól. 

 

A Szám-Adó Kft. szoftvereinek kapcsolata a Központi Informatikai rendszerrel. 



Szám-Adó Kft. 

. 

2011.Október 27. 

8 

Adatszolgáltatás feladása az ügyfélkapun 

keresztül 
A lekérdezett listák alapján az adatok feltöltése manuálisan történik. 

Az egyes e-ügyintézők a saját jogosultságaik alapján végzik az adatok 

feltöltését. 
 

Adatszolgáltatás feladása a Szám-Adó Kft. 

szoftvereiből. 
Az adatok feladása az intézmény bármely e-ügyintézője által 

kezdeményezhető, a hitelesítés az adott intézmény számára biztosított 

elektronikus tanúsítvány segítségével történik. A tanúsítvány 

ellenőrzése után a rendszer feltölti az adatokat a központi 

adatbázisba. 
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A Szám-Adó Kft. szoftvereivel kapcsolatban folyamatos 

tájékoztatást kaphat cégünk weboldalán. 

 

www.szamadokft.hu 

 

A TÁMOP 5.4.2 projekt aktuális híreiről tájékozódhat a 

Szociális Ágazat portálon. 

 

http://www.szocialisportal.hu 

 

 

 

http://www.szamadokft.hu/
http://www.szamadokft.hu/
http://www.szocialisportal.hu/
http://www.szocialisportal.hu/
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Köszönjük figyelmüket! 

 

 

 

 


