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Fogalmak

Fogalom, rövidítés Magyarázat
Adatlap
Olyan felhasználói felület, amely logikailag egymáshoz tartozó
adatok (adatkör) megjelenítésére és módosítására, illetve a
kapcsolódó szolgáltatások elérésének biztosítására szolgál.
Ajánlatkérő
A Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezetek. Regisztrációjukra,
nyilvántartásukra, illetve az adatmódosítások átvezetésére a KBEJ
modul szolgál. (A rendszerek szempontjából – technikai értelemben
– az a szervezet minősül ajánlatkérőnek, amely ajánlatkérői
státusszal szerepel a KBEJ nyilvántartásban.)
Aktív
Érvényben lévő adat, jellemző.
Belső felhasználó
Adott, nem publikus környezetben működő eKT modul azon
felhasználója, aki a Közbeszerzési Hatóság szervezetében az
üzemeltetéssel, jóváhagyással kapcsolatos szolgáltatásokat éri el.
Captcha
Olyan automatikus teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi
felhasználót a számítógéptől. A kifejezés a "Completely Automated
Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (teljesen
automatizált nyilvános Turing-teszt a számítógép és az ember
megkülönböztetésére) rövidítése. A teszt során a számítógép generál
egy feladványt, amit csak egy ember tud helyesen megválaszolni, de
a válasz helyességét a gép is könnyedén el tudja dönteni.
Cookie
A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a
böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított
kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban
vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző
kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak.
DB
Dokumentum
EHR

eJogorvoslat

eKT rendszer

Közbeszerzési Döntőbizottság
A KBA nyilvántartásában tárolt, önállóan kezelt adat/információegység, amelyhez leíró adatok és fájl csatolmányok tartoznak.
Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer, a Közbeszerzési Hatóság
elektronikus szolgáltatása, amely a hirdetmények elektronikus
feladását, javítását, hiánypótlását és a közösségi hirdetmények EUba történő továbbítását teszi lehetővé.
A közbeszerzési eljárásokhoz (illetve a Kbt.-ben meghatározott
magatartásokhoz) kapcsolódó jogorvoslati eljárások lebonyolítását
elektronikus ügyintézés (elektronikus kapcsolattartás) keretében
támogató alkalmazás modul.
A Közbeszerzési Hatóság által megrendelt projekt keretében
kialakításra kerülő informatikai rendszerek összessége (ld. KBEJ,
KBA, HNT, EJOG, STAT1, STAT2 és publikációs modulok).
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Hirdetmény
A közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérők által készített, a
Közbeszerzési Hatóság részére megküldött űrlapok. (A nemzeti és a
közösségi hirdetmények mintáját a vonatkozó jogszabályok
mellékletei határozzák meg.)
HNT
A hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás esetében az ajánlatkérő
szervezetek által benyújtott ajánlati felhívásnak és az eljárástípus
alkalmazásának indoklásáról szóló tájékoztatásnak a Közbeszerzési
Döntőbizottság oldali ügyvitelét támogató alkalmazás modul.
Időpecsét
Az időpecsét az elektronikus levél vagy digitális adatállomány
pontos és hiteles keletkezési idejét bizonyító, ahhoz
elválaszthatatlanul
hozzákapcsolt
és
megváltoztathatatlan
kódsorozat.
Inaktív
Olyan adat vagy jellemző, amely már vagy még nincs érvényben.
Interfész
Két rendszer/rendszermodul közötti adat kommunikáció és
funkcionális kapcsolat definíciója.
Jogorvoslat
A közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó
jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt a Kbt.
rendelkezései szerint indított, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
folyó eljárás.
KBA
Közbeszerzési adatbázis, amely közbeszerzési eljáráshoz és
ajánlatkérő szervezethez kapcsolódóan tárolja a vonatkozó
jogszabályok alapján a Közbeszerzési Hatóság által kezelt
valamennyi közbeszerzéssel kapcsolatos adatot és dokumentumot.
KBA
publikus Az eKT rendszer publikus adatait kiszolgáló rendszerkomponens.
alkalmazás
KBEJ
Az eljáró természetes személyek és a szervezeti felhasználók eKT
rendszerekbe történő bejelentkezését kezelő, ezeknek a
felhasználóknak a rendszer egyes funkcióihoz, ezek egyes
szolgáltatásaihoz való hozzáférésnek jogosultságát nyilvántartó,
kezelő modul
Kbt.
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
KÉ
Közbeszerzési Értesítő
KH
Közbeszerzési Hatóság
Központi Rendszer

Központi
Ügyfélkapu
bejelentkezés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § j) pontja
szerinti központi elektronikus szolgáltató rendszer, amely együttesen
magába foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a
kormányzati portált, a kormányzati ügyféltájékoztató központot, az
ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint
azok fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek
számára az elektronikus ügyfélkapu létesítésének lehetőségét.
Az Ügyfélkapuról elérhető KBEJ modul, amely az eljáró természetes
személyt viszontazonosítja, és hozzáférést biztosít egyes eKT
szakrendszerekhez.
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Fogalom, rövidítés Magyarázat
Külső felhasználó
Adott nem publikus környezetben működő eKT modul felhasználója,
aki nem fér hozzá a Közbeszerzési Hatóság által ellátott üzemeltetési
és jóváhagyási szolgáltatásokhoz.
Meghatalmazott
Az ajánlatkérő meghatalmazott (vagy más néven megbízott)
szervezet
képviselője, aki az ajánlatkérő helyett jár el a hirdetmények EHRben történő elektronikus feladásában, illetve a közbeszerzési adatok,
információk és dokumentumok KBA-ban történő közzétételében. A
meghatalmazott szervezetek törzsadatainak kezelése a KBEJ
rendszerben történik. (A rendszerek szempontjából – technikai
értelemben – az a szervezet minősül meghatalmazott szervezetnek,
amely nem ajánlatkérői státusszal szerepel a KBEJ
nyilvántartásban.)
Publikálás,
Adatok vagy dokumentumok elérhetővé tétele publikus felhasználó
publikáció
részére (is).
Publikus
Olyan eKT rendszer felhasználó, aki a publikus adatok elérését
felhasználó
azonosítás (authentikáció) nélkül is elérheti.
Publikus környezet A publikus felhasználók által is elérhető szolgáltatásokat biztosító
hardver és szoftver komponensek együttese.
Single Sign-On
Single sign-on (SSO) Webes egyszeri bejelentkezési módszer, amely
olyan speciális formája a szoftveres azonosításnak, ami lehetővé
teszi a felhasználó számára, hogy egy adott rendszerbe való
belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és ezután a rendszer
minden erőforrásához és szolgáltatásához további authentikáció
nélkül hozzáférjen.
Szervezeti
A külső felhasználók egyik típusa. A szervezetekhez (ajánlatkérő és
felhasználó
meghatalmazott) létrehozott olyan felhasználó, aki authentikációt
követően hozzáfér a KBEJ, a KBA és az EHR alkalmazásokhoz.
Tranzakció
Valamely adatkörre értelmezett adat tárolási, továbbítási műveletsor
együttese. Jellemzője, hogy ha a műveletsor bármely lépése
sikertelen, akkor a teljes műveletsor sikertelennek minősítendő és
annak egyetlen lépésének sem lehet (módosító) hatása a
nyilvántartott adatokra.
Ügyfélkapu
A köz- és államigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
elektronikus azonosító. A természetes személyek rajta keresztül
léphetnek kapcsolatba e-ügyintézést nyújtó intézményekkel,
szolgáltatásokkal.
Űrlap
Olyan formanyomtatvány, illetve annak felhasználói felületen
megvalósított elektronikus változata, amely meghatározott
struktúrájú, formátumú és értékkészletű adattartalom rögzítésére (pl.
adatszolgáltatás) szolgál.
Session
A session vagy munkamenet a számítógép-hálózatoknál két
számítógép közötti kommunikáció, mely során az egyik (vagy
mindkét) gép átmenetileg adatokat tárol a másikról; ennek
segítségével egy állapotmentes protokollon keresztül is lehet

5/42 oldal

eKT projekt
Közbeszerzési Hatóság
Központi bejelentkezési modul külső felhasználói kézikönyve
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állapotokat megőrizve kommunikálni.
Superuser

Szervezet
Természetes
személy

2

A külső felhasználók egyik típusa. A szervezetek regisztrációjakor
az adott szervezethez a KBEJ által automatikusan létrehozott
technikai felhasználó, aki rendelkezik az adott szervezet
vonatkozásában értelmezett összes jogosultsággal.
Technikai fogalom: a KBEJ modulban nyilvántartott ajánlatkérő és
meghatalmazott szervezetek összessége.
A külső felhasználók egyik típusa, aki ügyfélkapus azonosítóval
rendelkezik, és aki az eKT rendszerek elektronikus szolgáltatásait az
Ügyfélkapun bejelentkezve éri el.

Bevezető

A felhasználói kézikönyv célja, hogy bemutassa a Közbeszerzési Hatóság (KH) Központi
Bejelentkezési moduljának (továbbiakban: KBEJ) működését és felhasználói eseteit.
A KBEJ modul a KH elektronikus szolgáltatásainak azon programrésze, amely authentikálja
(rendszerbe való bejelentkezés) és authorizálja (felhasználói jogosultságok kiosztása,
modulok elérésének engedélyezése) a felhasználókat. Ennek feltételeként a modul keretében
történik meg a felhasználók regisztrációja is.
A KBEJ modulból lehet továbblépni a különböző szakrendszerek felé:
 Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR)
 Közbeszerzési Adatbázis (KBA)
 Hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárások (HNT)
 Elektronikus Jogorvoslat (eJogorvoslat)
Megjegyzés: a KBEJ használatára történő áttérést követően a fenti szakrendszerek
fokozatosan kerülnek bevezetésre, ezért egyes elektronikus szolgáltatások adott időpontban
még nem lesznek elérhetők.
Minden kapcsolódó rendszer tehát a KBEJ-ből veszi át azokat az információkat, amelyek
alapján eldönthető, hogy adott felhasználó jogosult-e valamilyen tevékenységet elvégezni a
szakrendszerben, vagy sem.

3

A KBEJ működési koncepciója

A KBEJ koncepciója kapcsán ki kell emelni, hogy a KBEJ-hez kapcsolódó szakrendszerek
eltérő működési logikája miatt alapvetően más-más funkcionalitások biztosítottak a KBEJ
modul szintjén a KBA/EHR, illetve a HNT/eJogorvoslat szakrendszerek viszonylatában.
Mivel a HNT és eJogorvoslat modulok később lesznek elérhetők, az alábbiakban csak a
KBEJ-nek a KBA és EHR modulokkal való viszonyát mutatjuk be.
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A KBEJ/EHR/KBA felépítése abból indul ki, hogy a közbeszerzési eljárások kiírói és
lebonyolítói többségében szervezetek (és nem természetes személyek)1. Így a
hirdetményfeladás során (EHR), a közbeszerzési eljárások kezelése (KBA) tekintetében, vagy
a szervezeti adatok és a szervezet meghatalmazásainak karbantartása során (KBEJ) az
elsődleges felhasználók a „szervezetek”, és másodlagosak a szervezetek nevében eljáró
személyek. A rendszer a szervezeteken belül megkülönbözteti az „ajánlatkérőket” és a
„meghatalmazott szervezeteket”.2 Míg az előbbi csoportba a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó
szervezeteket soroljuk, a meghatalmazott szervezetek azok a regisztrált szervezetek,
amelyeket az ajánlatkérők megbízhatnak adott tevékenységek elvégzésével (ld. képviselők).
A rendszer koncepciója alapoz az ajánlatkérői státusz kapcsán azon jogszabályi előírásra,
mely értelmében meghatározott ajánlatkérőknek bejelentkezési kötelezettségük van a KH felé
az általa vezetett nyilvántartással összefüggésben. (Megjegyezzük, a rendszer kezeli azt a
speciális esetet is, amikor adott típusú ajánlatkérők számára nem kötelező a jegyzékre történő
bejelentkezés. A regisztráció értelemszerűen technikai okokból esetükben sem nélkülözhető,
de a regisztrációval együtt e szervezetek nem kerülnek fel a nyilvántartott ajánlatkérői
jegyzékre, szemben a bejelentkezési kötelezettség alá tartozó ajánlatkérőkkel.)
A rendszer működésének fő elve, hogy az EHR/KBA modulok, illetve az e modulokkal
összefüggő KBEJ funkciók használata csak azon felhasználó számára engedélyezett,
amely valamely, a KBEJ-ben nyilvántartott ajánlatkérőhöz tartozik, vele a rendszerben
meghatározott módon kapcsolatban áll (vagyis egyértelműen beazonosítható, hogy a
szolgáltatást igénybe vevő felhasználó valamelyik nyilvántartott ajánlatkérő nevében eljárva
cselekszik).3
Az alábbiakban részletesebben is kifejtésre kerülő működés lényege a folyamat oldaláról az,
hogy az ajánlatkérői regisztráció során (amellyel az ajánlatkérő egyúttal on-line eleget tud
tenni a Kbt. szerinti bejelentkezési kötelezettségének is) a rendszer automatikusan létrehozza
a 4. fejezetben bemutatott „superuser” típusú technikai felhasználót.4 A regisztráció KH által
történő jóváhagyását követően – a regisztrációkor megadott e-mailcímre kiküldött
1

A rendszer szempontjából az egyéni vállalkozó is szervezetnek minősül, akár ajánlatkérőként, akár megbízott
képviselőként kerül regisztrálásra a rendszerbe.
2

Az ajánlatkérői minőség kiemelt szerepe következik a jogszabályi környezetből, mely értelmében a
közbeszerzési eljárás lefolytatása az ajánlatkérő feladata: ennek keretében az ajánlatkérő nevében történik meg a
hirdetményfeladás, illetve az ajánlatkérő felelős különböző dokumentumoknak a KH részére történő
megküldéséért. A KBEJ, EHR és KBA rendszerek e tevékenységekhez igazodóan az ajánlatkérők számára
biztosítanak on-line felületet.
3

A fentebb írtakkal összhangban a kapcsolat az ajánlatkérő és a felhasználó között nem csak közvetlen lehet:
arra is van lehetőség, hogy ha az ajánlatkérő meghatalmaz egy szervezetet (pl. a hirdetmények kezelésével
kapcsolatos tevékenységek elvégzésére), akkor ez a meghatalmazott szervezet a saját szervezetéhez tartozó
felhasználói számára kiossza (tovább delegálja) a különböző szintű jogosultságokat. A jogosultságokat ld.
később.
4

A rendszer indulását megelőzően a nyilvántartott ajánlatkérők közül azokat, amelyek adatai felülvizsgáltak,
illetve amelyek eljuttatták a KH részére a központi e-mailcímüket, a KH bemigrálta. Úgyszintén migrációra
kerül sor azon ajánlatkérők vonatkozásában, amelyek számára nem kötelező a jegyzékre történő bejelentkezés,
és ily módon nem szerepelnek azon, de 2010.01.01. után az EHR használatával hirdetményt adtak fel. Esetükben
az ajánlatkérői superusereket a migráció hozza létre, és a KBEJ eléréséhez, valamint az első belépéshez
szükséges információt induláskor kiküldte a KH.
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elektronikus levélben megadott belépési információk alapján – a rendszerbe bejelentkező
superuser adminisztrálhatja a felhasználókat, beállíthatja jogaikat, de ezt mellőzheti is: ez
esetben egyedül ez a felhasználó lesz képes bármilyen tevékenység végzésére az ajánlatkérő
nevében. Ezt követően az adott ajánlatkérőhöz tartozó felhasználók elérhetik a KBEJ, az EHR
és a KBA különböző elektronikus szolgáltatásait, a részükre biztosított jogok alapján.
Az ajánlatkérői státusszal nem rendelkező szervezetek (meghatalmazott szervezetek) esetében
is hasonló a működés lényege: a regisztrációs folyamat során létrejön a szervezet superusere,
amely a rendszerbe bejelentkezve adminisztrálhatja a saját szervezetéhez tartozó
felhasználókat. Két lényeges különbséget kell megemlíteni:
 e szervezeti regisztráció természetesen nem eredményezi azt, hogy a szervezet
felvételre kerül az ajánlatkérői nyilvántartásba;
 e szervezet jogai az ajánlatkérőtől származtatottak: csak akkor tudja az elektronikus
szolgáltatásokat igénybe venni, ha valamely ajánlatkérő szervezet a részére
meghatalmazást ad a rendszerben, továbbá biztosítja a megfelelő jogokat is (ld.
szerepkört, illetve jogosultságot).
A szereplőkön kívül másik lényeges eleme a működési koncepciónak a „közbeszerzési
eljárás”. Bár a közbeszerzési eljárás a KBA szempontjából meghatározó, a KBEJ
működésének megértéséhez is szükséges néhány jellemzőt figyelembe venni. Technikai
értelemben akkor beszélhetünk közbeszerzési eljárásról, ha a KBA-ban létrejött egy ilyen
típusú objektum. A közbeszerzési eljárás a rendszer oldaláról olyan folyamat, amelynek van
kezdete (azaz van egy létrehozó eseménye), és van lezárása. A folyamat során különböző
dokumentumok keletkeznek, és e dokumentumokat a KBA-ban adott közbeszerzési eljáráshoz
kapcsoltan tartja a rendszer nyilván. (Ebbe a körbe tartozik a hirdetmények többsége, pl. a
felhívások és tájékoztatók.) A közbeszerzési eljárás fogalom az „ügy alapú jogosultság”-nál
jut szerephez: a KBEJ-ben van arra lehetőség, hogy adott felhasználó számára a hozzáférés
csak meghatározott közbeszerzési eljárásokra nézve legyen biztosított.5 Szintén e
kérdéskörhöz tartozik, hogy vannak olyan KBA-ban nyilvántartott dokumentumok is,
amelyek viszont nem kapcsolódnak konkrét közbeszerzési eljáráshoz. (Tipikus példája ennek
az ajánlatkérők által beküldendő éves statisztikai összegezés.)
Összefoglalóan: a KBEJ alapvetően egy olyan felületet biztosít a szervezetek számára,
amelynek segítségével saját maguk rendelkezhetnek adataik, felhasználóik felett,
közbeszerzési eljárásaik (illetve hirdetményeik) felett, továbbá az ajánlatkérők e rendszerben
kezelik a meghatalmazásaikat is. Ez ugyanakkor felelősséggel is jár: a felhasználók és
jogaik rendszeres karbantartását csak a superuser végezheti el. Ugyanilyen módon –
ajánlatkérők esetében – a meghatalmazások karbantartását csak az ajánlatkérő
végezheti el, e funkciók nem delegálhatók tovább. (Így pl. a munkaszervezetben vagy a
képviseletben történő változások lekövetésére nem adható meghatalmazás.)

5

Az EHR esetében a közbeszerzési eljáráson túl konkrét hirdetmény(ek)re is szűkíthető a hozzáférés – ld.
később.
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4

Felhasználók típusa

A rendszer külső felhasználói – a 3. fejezetben írtakkal összhangban – a szervezetek
(ajánlatkérő/meghatalmazott szervezet) nevében eljáró felhasználók, melyek az alábbi
típusokba tartoznak:
Superuser: szervezet regisztrációjakor létrehozott, az adott szervezetre értelmezett összes
jogosultsággal rendelkező „technikai” felhasználó, amely a szervezetet, a szervezethez rendelt
felhasználókat és a szervezet által meghatalmazott szervezeteket adminisztrálja. Hozzáfér és
módosíthatja a szervezete által indított összes közbeszerzési eljárást, illetve a szervezete által
elektronikusan beküldött dokumentumot és hirdetményt. 6 (A superuser típusú felhasználó a
HNT és eJogorvoslat rendszerek esetében nem értelmezett.)
Szervezeti felhasználó: a szervezetek superusere által regisztrált felhasználó, akinek
jogosultságait a superuser határozza meg. A szervezeti felhasználó csak annak a szervezetnek
a nevében járhat el, amelyhez regisztrálták. (A szervezeti felhasználó a HNT és eJogorvoslat
rendszerek esetében nem értelmezett.)
Természetes személy: Ügyfélkapus felhasználói fiókkal rendelkező felhasználó, aki az
Ügyfélkapun keresztül tud bejelentkezni a KBEJ-be. Adott szervezet vonatkozásában a
jogosultságait a szervezet superusere határozza meg. A természetes személy típusú
felhasználó több szervezet nevében is eljárhat, amennyiben több szervezeti superuser is
hozzárendelte saját szervezetéhez.7
A fentiekben említett különböző felhasználói típusokba tartozás feltétele a regisztráció, amely
típusonként eltérő. Nem regisztrált, ún. publikus felhasználók a KBEJ felhasználói felületét
csak szervezet és természetes személy regisztrációjának céljából érhetik el.
Külön ki kell hangsúlyozni, hogy a superuser végezheti kizárólagosan az alábbi
tevékenységeket:
a) a szervezethez szervezeti vagy természetes személy típusú felhasználót tud beregisztrálni,
vagy már regisztrált természetes személyt saját szervezetéhez tudja kapcsolni;
b) a szervezeti felhasználót törölheti, illetve a természetes személy felhasználót
„leválaszthatja” a szervezetről (azaz az összerendelést megszüntetheti);
c) meghatalmazást adhat más szervezet részére, hogy az az ajánlatkérő nevében eljárhasson,
illetve a meghatalmazást visszavonhatja*;
d) mind a szervezeti/természetes személy típusú felhasználó, mind pedig a meghatalmazott
szervezet jogosultságainak beállítását elvégezheti*;
e) kezdeményezheti a szervezet törlését.
* Ezek a funkciók csak az ajánlatkérő státusszal rendelkező szervezetre értelmezettek.

6

Egy-egy közbeszerzési eljárás, illetve dokumentum módosíthatósága – a jogszabályi előírásokkal összhangban
– természetesen attól függ, hogy az adott eljárás/dokumentum milyen státuszban van, illetve attól, hogy a
rendszerfunkciók milyen körben, milyen adatok tekintetében tesznek lehetővé módosítást.
7

E pontban csak a KBEJ/EHR/KBA szempontjából vizsgáljuk a felhasználói típusokat, de érdemes rögzíteni,
hogy a HNT/eJogorvoslat modulok felhasználói csak „Természetes személy” típusú felhasználók lehetnek.
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A fentiekben említett funkciók (ld. felhasználók regisztrálása, összerendelés, meghatalmazás
adása/visszavonása, a jogosultságok beállítása, törlés, stb.) a következő fejezetekben kerülnek
bemutatásra.

5

Felhasználók számára kiosztható szerepkörök / jogosultságok

Az egyes felhasználói típusokba tartozó felhasználók jogosítványait (a rendszerekben
elvégezhető tevékenységeinek korlátját) több tényező határozza meg. (A HNT és eJogorvoslat
szakrendszerek specialitására tekintettel e tárgykörrel kapcsolatban részletesebb leírást a HNT
és eJogorvoslat rendszerek felhasználói kézikönyve tartalmaz.)
Az EHR és KBA szakrendszerekben a felhasználói jogokat 2 tényező határozza meg: egyrészt
meghatározza a „szerepkör”, másrészt vannak olyan rendszerfunkciók, amelyek
használatához – a megfelelő szerepkörön túl – „jogosultság”-ra is szükség van.

5.1

Szerepkörök, szervezetre értelmezett ügy nélküli szolgáltatások

A szerepkör a jogosultsági rendszer átfogó kategóriája, kiindulópont annak
meghatározásához, hogy melyik felhasználónak konkrétan milyen jogosítványokat kívánunk
biztosítani. A szerepkörök egyrészt meghatározzák, hogy mely modul szolgáltatásaihoz fér
hozzá a felhasználó (ld. KBEJ, EHR vagy KBA), azzal, hogy természetesen több szerepkör is
hozzárendelhető egy-egy felhasználóhoz. Másrészt a szerepkörök behatárolják, hogy az egyes
modulokon belül a felhasználók milyen funkciócsoportokat érhetnek el.
Az alábbi táblázatban ismertetett szerepkörök egy felhasználó és egy szervezet kontextusában
értelmezettek: adott szervezet és felhasználó összerendelésében kell meghatározni, hogy a
felhasználó az adott szervezet kapcsán milyen szerepkörrel rendelkezik (milyen szolgáltatást
ér el a KBEJ bejelentkezést követően). A superuser típusú felhasználó esetén a szerepkör
nem értelmezett: a superuseri jogok magukban foglalják az összes szerepkör által
meghatározott valamennyi jogot.
Szerepkör
Szervezet adat karbantartó

KBA ügyintéző
KBA közbeszerzési
ügyintéző
EHR ügyintéző

Leírás
Adott szervezet alapadatainak karbantartásához biztosított
szolgáltatásokhoz fér hozzá a KBEJ-ben (szervezet
meghatalmazás – meghatalmazotti kapcsolatok és
felhasználói jogosultságok karbantartásához nem!).
Adott szervezet tekintetében hozzáfér mindazon
dokumentumokhoz,
amelyek
nem
közbeszerzési
eljárásokhoz tartoznak.
eljárás Adott szervezet tekintetében hozzáfér a közbeszerzési
eljárások és azok dokumentumainak kezeléséhez (teljes
körű jogosultság esetén mindegyikhez, ügy alapú
jogosultság esetén meghatározott eljárásokhoz).
Adott szervezet tekintetében hozzáfér az EHR
szolgáltatásaihoz (teljes körű jogosultság esetén adott
szervezet mindegyen hirdetménye kapcsán végezhet
műveleteket, ügy (hirdetmény) alapú jogosultság esetén
csak meghatározott eljárások, illetve hirdetmények
tekintetében).
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Mint említettük, a szerepkör csak egy adott funkciócsoport elérését biztosítja. Vannak
azonban olyan funkciók, amelyek használatához az is szükséges, hogy a felhasználó
„teljeskörű” vagy „ügy alapú jogosultság”-gal is rendelkezzen.

Teljeskörű jogosultság

5.2

A teljes körű jogosultság két relációban értelmezett:
-

ajánlatkérő szervezet és meghatalmazott szervezet, illetve
szervezet és szervezeti felhasználója tekintetében.

Amennyiben egy meghatalmazott szervezet valamely ajánlatkérő tekintetében teljes körű
jogosultsággal rendelkezik, akkor hozzáfér a szerepkörének megfelelő modul által kezelt
minden ügyhöz (illetve a szerepkör szerinti modul ügy nélküli szolgáltatásaihoz). Ez pl. EHR
ügyintéző szerepkör esetén azt jelenti, hogy az ajánlatkérő valamennyi hirdetményéhez
hozzáfér az EHR-ben (akár a még meg nem jelentekkel is végezhet műveleteket), illetve
valamennyi eljáráshoz kapcsolódóan jogosult hirdetményt feladni.
A szervezet és a hozzá tartozó szervezeti felhasználó viszonyában pedig, ha a szervezeti
felhasználónak állítanak be ilyen jogosultságot, akkor
-

ajánlatkérői szervezeti felhasználó esetén hozzáfér a szerepkörének megfelelő modul
által kezelt, az ajánlatkérőhöz tartozó minden ügyhöz (illetve a szerepkör szerinti
modul ügy nélküli szolgáltatásaihoz);

-

meghatalmazott szervezet szervezeti felhasználója esetén hozzáfér a szerepkörének
megfelelő modul által kezelt minden olyan ügyhöz, amelyhez a szervezetének van
jogosultsága (illetve a szerepkör szerinti modul ügy nélküli szolgáltatásaihoz).

Az ügy a KBA/EHR szempontjából közbeszerzési eljárást és a hirdetményt jelent.

Ügy alapú jogosultság

5.3

Az ügy alapú jogosultság azt határozza meg, hogy a felhasználó milyen
-

közbeszerzési eljáráshoz, vagy
hirdetményhez

fér hozzá, illetve ezek tekintetében csak megtekintési, vagy módosítási jogosultsága is van-e.
A KBA/EHR esetében az „ügy” közbeszerzési eljárást és hirdetményt jelent. Adott
felhasználó akkor fér hozzá az adott eljáráshoz vagy hirdetményhez, ha rendelkezik valamely
eljáráshoz vagy hirdetményhez ilyen jogosultsággal és a modulhoz kapcsolódó szerepkörrel.

5.4

Szerepkörök és jogosultságok áttekintése

Érdemes az alábbiakat áttanulmányozni annak érdekében, hogy pontosan lássuk, mikor
milyen jogosultsági beállítás szükséges adott felhasználó tekintetében.
A főbb funkciók elérését az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
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Fontos: a hierarchia tetején az ajánlatkérő szervezet superusere van, aki automatikusan
rendelkezik az alábbi táblázat szerinti összes funkció használatához szükséges
jogosultságokkal, míg az egyéb felhasználók (beleértve a meghatalmazott szervezet
superuserét is) csak az ajánlatkérőtől származtatott körben használhatják a rendszer
funkcióit:
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Funkciók

Ajánlatkérői
Superuser

szervezeti adatok módosítása



szervezet törlésének kezdeményezése



felhasználók felvétele/törlése, adataik
karbantartása



ügyfélkapus felhasználó szervezethez
rendelése/leválasztása9



meghatalmazott szervezetek szervezethez
rendelése/leválasztása



jogosultságok karbantartása



KBA-ban eljáráshoz nem kapcsolódó
dokumentumok kezelése (keresés, adatlap
megtekintés, adatlap módosítás, új dokumentum
létrehozása)



szervezet
adat
karbantartó

Nem ajánlatkérői superuser felhasználók felhasználói jogai (módosítási szint)8
KBA
KBA
közbeszerzési
EHR
teljeskörű
egyedi jogosultság
ügyintéző
eljárás
ügyintéző
jogosultság
eljáráshoz
ügyintéző

egyedi jogosultság
hirdetményhez

x

x

8

A táblázatban az üresen hagyott cellák azt jelentik, hogy nincs jelentősége adott funkció szempontjából, hogy a szerepkör/jogosultság meg van-e adva a felhasználónak, vagy sem.
A „nem értelmezhető” szövegek azt jelentik, hogy adott funkcionalitás tekintetében a szerepkör/jogosultság beállítását nem teszi lehetővé a rendszer. Ez az eset áll fenn az egyedi
és a teljeskörű jogosultság esetében, mivel a kettő egymást kizárja. Ugyanakkor egyedileg az összes eljárásra/hirdetményre is beállítható a jogosultság, és ez tartalmát tekintve
megegyezik a teljeskörű jogosultsággal, ezért ezen esetekben „az összes hirdetményhez egyenként is adható”, illetve „az összes eljáráshoz egyenként is adható” szöveg szerepel. (A
jogosultság összes hirdetményhez/eljáráshoz történő megadása viszont annyiban különbözik a teljeskörű jogosultságtól, hogy ez utóbbi esetében a hozzáférés automatikusan
biztosított azon eljárásokhoz/hirdetményekhez is, amelyek a jogosultság beállítását követően jönnek létre. Az egyedi jogosultság ezzel szemben – értelemszerűen – csak már
meglévő eljárásokra/hirdetményekre adható.)
9
A Kézikönyv kiadásakor még nem elérhetők az Ügyfélkapuval rendelkező természetes személy felhasználókkal kapcsolatos funkciók.
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Funkciók

Ajánlatkérői
Superuser

szervezet
adat
karbantartó

Nem ajánlatkérői superuser felhasználók felhasználói jogai (módosítási szint)8
KBA
KBA
közbeszerzési
EHR
teljeskörű
egyedi jogosultság
ügyintéző
eljárás
ügyintéző
jogosultság
eljáráshoz
ügyintéző

KBA-ban közbeszerzési eljárások keresése



x

KBA-ban minden közbeszerzési eljárás kezelése
(adatlap megtekintés, adatlap módosítás, új
eljáráshoz kapcsolódó dokumentum létrehozása
és módosítása /a hirdetmény kivételével/)



x

x

(az összes eljáráshoz
egyenként is adható)

x

nem
értelmezhető

x

KBA-ban meghatározott közbeszerzési eljárások
kezelése (adatlap megtekintés, adatlap módosítás,
új eljáráshoz kapcsolódó dokumentum
létrehozása és módosítása /a hirdetmény
kivételével/)
EHR-ben minden feladott, de még meg nem
jelent hirdetménnyel kapcsolatos műveletek
EHR-ben feladott, de még meg nem jelent
hirdetményekkel kapcsolatos műveletek
meghatározott hirdetmények esetén

nem
értelmezhető


nem
értelmezhető

x

x

(az összes
hirdetményhez
egyenként is adható)

x

nem
értelmezhető

x

EHR-ben új, eljárást indító hirdetmény feladása



x

EHR-ben új, eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény
feladása, bármely eljárás esetén



x

x

(az összes eljáráshoz
egyenként is adható)

x

nem
értelmezhető

x

EHR-ben új, eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény
feladása, meghatározott eljárás esetén
EHR-ben új, eljárás független hirdetmény
feladása

nem
értelmezhető

x
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egyedi jogosultság
hirdetményhez

A táblázattal kapcsolatos kiegészítő megjegyzések:
-

-

-

-

a KBA modul akkor érhető el valamely felhasználó számára, ha rendelkezik
legalább 1 ajánlatkérő vonatkozásában (vagy közvetlenül, vagy meghatalmazott
szervezeten keresztül) KBA ügyintéző vagy KBA közbeszerzési eljárás ügyintéző
szerepkörrel. (Ennek hiányában a felhasználó számára nem jelenik meg a KBA
menüpont sem.)
a közbeszerzési eljárás vagy dokumentum szerinti keresőben csak annak az
ajánlatkérőnek az eljárásai/dokumentumai jelennek meg a felhasználó számára a
találati listában, amelynek a nevében a felhasználó eljár;10
a hirdetmény a KBA rendszerén belül speciálisan kezelt dokumentumtípus. A
hirdetmények létrehozása, módosítása az EHR rendszerben valósul meg, ezért ezekhez
a funkciókhoz az EHR használata szükséges (illetve ehhez pedig EHR ügyintézői
szerepkör). A KBA-ban mint dokumentum kerül letárolásra, ebből kifolyólag a KBA
modulban mindössze a hirdetmény adatlapjának és a Közbeszerzési Értesítőben
közzétett hirdetménynek a megtekintési funkciója értelmezett.11
az ügy alapú jogosultság csak azon eljárásokra nézve állítható be a felhasználó
számára, amelyek szerepelnek a KBA-ban (akár az induláskor migráció útján kerültek
be, akár a KBA működésének megkezdését követően jöttek lére).

Fontos: eljárást indító hirdetmény létrehozása (EHR-en keresztül történő beküldése)
esetén a rendszer automatikusan beállítja annak a felhasználónak a jogosultságát a
létrehozott eljáráshoz, aki a hirdetményt létrehozta. Ennek akkor van jelentősége, ha az
adott felhasználónak nincs teljeskörű jogosultsága. Mindezt azért szükséges kiemelni, mert ha
valamely felhasználónak (vagy meghatalmazott szervezetnek) EHR ügyintéző szerepkört
biztosítunk, akkor számára elérhető lesz az EHR-ben az eljárást létrehozó hirdetmény feladása
opció (ld. fenti táblázatot). Az említett automatikus jogosultsági beállítás miatt pedig, ha ez a
felhasználó (meghatalmazott) közzétételre felad egy megindító hirdetményt, számára már
nem kell az ugyanezen eljáráshoz kapcsolódó további hirdetményekhez és egyéb
dokumentumok létrehozáshoz, illetve beküldéséhez eljárás alapú jogosultsági beállításokat
elvégezni. Mindez viszont azzal jár együtt, hogy a felhasználó (meghatalmazott) ezen
eljárásra vonatkozó jogosultsága mindaddig érvényben lesz, amíg azt a jogosultságkezelőben
nem módosítjuk.12 (A közbeszerzési eljárás létrehozását, illetve a hirdetmények és a KBA
kapcsolatát ld. a KBA Kézikönyv 6. fejezetben. A jogosultsági beállításokat ld. a 8.7
pontban.)

Általános funkcionalitás

6

Az általános funkcionalitások körében mutatjuk be a találati listát, a nyomógombokat
(funkciógombokat), továbbá azon funkciókat, melyek több felületen is elérhetők.

6.1

Találati listák

Nyomógomb neve
x – y összesen: z sor

10

Nyomógomb funkciója
Az oldalon megjelenített találatok x-től y-ig valamint a
keresési feltételnek megfelelt sorok összesen (z).

Ld. 7.3 pontot.

11

A hirdetmények elérhetők a dokumentumok listájából, vagy adott közbeszerzési eljárás adatlapjáról (ha a
hirdetmény eljáráshoz kapcsolódik).
12

A KBEJ működési elvével összhangban természetesen megszűnik a felhasználó hozzáférése az ügyhöz, ha
törlésre kerül, illetve meghatalmazott szervezet esetén akkor is, ha a meghatalmazás visszavonásra kerül.
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Találatok száma egy oldalon

Az egy oldalon megjelenített találatok száma a legördülő
listából választható (10, 25, 50, 100). Alapesetben 10
elemet jelenít meg a rendszer. Az új beállítások a „Keres”
nyomógomb hatására lépnek érvénybe.

|<

A találati lista első oldalára lép.

>|

A találati lista utolsó oldalára lép.

<

Előrefele lapoz a találati listában.

>

Hátrafele lapoz a találati listában.

Nyomógombok

6.2

Nyomógomb neve

Mentés

Mentés

Módosít

Töröl

>>

<<

<<

Módosít

>

<

Tallózás

A
találati
listából
kiválasztott
bejegyzés
módosításához továbblép a megfelelő felületre ahol
módosítható a bejegyzés adatai.
A találati listából kiválasztott bejegyzést törli.

Töröl

Eltávolít

>>

A gombra kattintva az új bejegyzés elmentésre kerül,
és megjelenik a találati listában.
Tovább lép a megfelelő felületre ahol megadhatók az
új bejegyzés adatai

Új

Új

<

A találati listában a keresési feltétel/feltételeknek
megfelelő bejegyzések jelennek meg. Ha nem adunk
meg keresési feltételt, akkor az összes elem
megjelenik a találati listában, amik közül választani
lehet.

Keres

Keres

>

Visszalép az előzőleg aktív felhasználói felületre.

Vissza

Vissza

Nyomógomb funkciója

Eltávolít

A listázó mezőből kiválasztott elemet törli. (A listázó
mező olyan adatok megadására szolgál, ahol fix
értékkészletből egyszerre több érték is kiválasztható.)
A baloldali listázó mező tartalmát áthelyezi a
jobboldali listázó mezőbe.
A jobboldali listázó mező tartalmát áthelyezi a
baloldali listázó mezőbe.
A baloldali listázó mezőből kiválasztott elemet
áthelyezi a jobboldali listázó mezőbe
A jobboldali listázó mezőből kiválasztott elemet
áthelyezi a baloldali listázó mezőbe.
Valamely feltölteni kívánt állomány, dokumentum
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megkeresésére szolgáló párbeszédablak megnyitása.
Továbblépés valamilyen választó felületre, ahol a
funkciócsoport jellegének megfelelő érték választható
ki egy listából.

...

Funkció

6.3

Alapértelmezett találatok: a találati listában megjelenő adatok szűrésére szolgál. Egy külön
szekcióban meghatározható, hogy a lista mely oszlopokat tartalmazza. Az összeállított találati
lista oszlop kombinációt a felhasználó elmentheti a profiljához, ezután ezzel a beállítással
jelenik meg neki az adott oldal találati listája.
Találati lista rendezése: az oszlopnevekre kattintva sorba rendezhető a találati lista az adott
oszlop szerint növekvő vagy csökkenő sorrendben.
6.3.1
Megjegyzéskezelés
A megjegyzés kezelési szolgáltatás segítségével adott adatkörhöz kapcsolódóan több
megjegyzést is lehet tenni úgy, hogy látszódjon melyik felhasználó mikor rögzítette az adott
megjegyzést.
Azon adatkörök esetében, amelyekhez követelményként értelmezhető megjegyzés
megadásának lehetősége, a következő egységes megjegyzés kezelési szolgáltatást biztosít a
modul:
-

-

Adott adatkör adatlapján önálló szekcióban jelenik meg két gördíthető szövegdoboz:
a) Megjegyzés hozzáfűzése: a szövegdoboz írható, a felhasználó ide írhatja be az adott
adatkörhöz fűzendő megjegyzést. A mellette található nyomógomb segítségével a
beírt szöveg rögzítésre kerül dátummal és a felhasználó nevével.
b) Hozzáfűzött megjegyzések: a szövegdoboz az adatkörhöz már hozzáfűzött
megjegyzéseket listázza egymás alatt a megjegyzést tevő nevével és a rögzítés
dátumával. A megjegyzéseket szeparátor különíti el egymástól.
A már rögzített megjegyzés nem módosítható és nem is törölhető.

Törlés/eltávolítás művelet kezdeményezésekor megerősítés kérése a
felhasználótól
Minden eltávolítási vagy törlési funkció kezdeményezésekor a rendszer a felhasználótól
megerősítést kér egy felugró ablakban, hogy tényleg végre akarja-e hajtani a műveletet.
6.3.2

6.3.3
Funkciógombokhoz tartozó súgó
Egyes funkciógombokhoz/adatmezőkhöz „tooltip”-ben súgó (magyarázó szöveg) jeleníthető
meg. (A tooltip akkor jelenik meg, ha a felhasználó a funkciógombra/adatmezőre vitte az
egeret.) A súgó többnyelvű, azonban ha a felhasználó által kiválasztott nyelven nem áll
rendelkezésre az adott funkciógombhoz/adatmezőhöz „tooltip”-ben kiírható súgó, akkor nem
jelenik meg a „tooltip”.
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7

A rendszer elérése

A KBEJ a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról (www.kozbeszerzes.hu) érhető el (a kézikönyv
kiadásakor „A Közbeszerzés Hatóság on-line szolgáltatásai” főmenü „Központi
Bejelentkezés” menüpontjából). A KBEJ regisztrációt követően használható (ld. 8.1 és 8.4 –
8.5 pontjait).

8

Külső felhasználók műveletei

Az alábbiakban bemutatjuk a KBEJ modul különböző szolgáltatásait, hangsúlyozva, hogy
nem minden szolgáltatás érhető el az összes felhasználó számára. Logikailag először a
szervezetek által elérhető KBEJ szolgáltatásokat ismertetjük, majd a fejezet végén kerül sor a
természetes személyek számára biztosított szolgáltatások leírására. Az egyes funkciók
többféleképpen (több útvonalon) is elérhetők, az alábbiakban azonban csak a leggyorsabb
elérési útvonalak mentén mutatjuk be őket.
Megjegyzés: a korábbi fejezetekben írtakkal összhangban a KBEJ modul csak a felhasználói
regisztrációra és felhasználói adatok karbantartására, a jogosultságok beállítására és
karbantartására, a meghatalmazások kezelésére, illetve a Közbeszerzési Hatóság további
informatikai szolgáltatásainak (szakrendszereinek) az elérésére szolgál. Ebből adódóan az
alábbi fejezetben kizárólag e szolgáltatásokat ismertetjük, az egyéb szakrendszerekét nem.

8.1

Szervezet regisztrációja

A szervezet regisztrációjának lépései:
A felhasználó kezdeményezi az eKT Üdvözlő képernyőjén (FF000-ás felületen) a szervezet
regisztrációját a „Szervezet regisztrációja” gombbal.
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Ezt követően kitölti a megnyíló Szervezet adatlapot (FF008).

A kitöltést követően a regisztrációs kérelem a regisztráció gomb megnyomásával küldhető el.
Ajánlatkérői típusú regisztrációkor be kell pipálni az „Ajánlatkérő szervezet” felirat melletti
jelölőnégyzetet. Ennek hatására további adatmezők jelennek meg a felületen, ahol az
ajánlatkérőnek meg kell adnia különböző típus és besorolás információkat.
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Az ajánlatkérő szervezet specifikus adatok kitöltésénél először a szervezet típusát kell
megadni. A besorolási adatok a szervezet típus kiválasztása előtt nem jelölhetők. A szervezet
típus kiválasztása után a megfelelő besorolás értékek jelölhetővé válnak. Ha az ajánlatkérő
típusának kiválasztása után megjelöljük a választható besorolásokat, majd a típust módosítjuk,
akkor az új típuskiválasztásnak nem megfelelő besorolások elveszítik jelölhetőségüket és
töröljük az esetleges megjelölésüket is. A „szervezet típus/besorolás ürítése” feliratú gomb
megnyomására töröljük az ajánlatkérő szervezet specifikus adatok szekció jelöléseit és a
besorolás értékek nem jelölhető állapotba kerülnek.
Az űrlap hibás, hiányos kitöltése esetén a rendszer figyelmezteti erre a felhasználót és nem
menti az adatokat.
A regisztrációs kérelem bekerül a Közbeszerzési Hatóság számára jóváhagyandó szervezetek
közé. Ha a Hatóság jóváhagyja a szervezet regisztrációs kérelmét, akkor e-mail értesítések
kerülnek kiküldésre a regisztráció során megadott szervezeti e-mail címre, melyek
tartalmazzák a belépéshez szükséges információkat.
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Ha elutasítják a szervezet kérelmét, szintén e-mail kerül kiküldésre, mely tartalmazza az
elutasítás okát.
Ajánlatkérői regisztrációkor a szervezet felvételre kerül a Hatóság által vezetett ajánlatkérői
névjegyzékre, kivéve azokat az eseteket, amelyeknél az irányadó jogszabályi környezet
alapján az adott típusú ajánlatkérő szervezetnek nem kell bejelentkeznie a nyilvántartásba.
Fontos: a regisztráció elfogadásakor a rendszer e-mailt küld a szervezeti superuser
létrehozásáról és a belépési információkról. Mindaddig, ameddig a superuser nem
jelentkezik be, nincs arra lehetőség, hogy a szervezet, vagy a szervezet nevében más
felhasználó bármilyen tevékenységet végezzen a KBEJ/KBA/EHR rendszerekben.

8.2

Bejelentkezés a KBEJ modulba, a KBEJ főmenü (FF004)

A rendszerben regisztrált felhasználók számára a KBEJ főmenü az eKT Központi
bejelentkezés moduljának Üdvözlő képernyőjén (FF000) a Bejelentkezés menüpont
kiválasztása,

majd az eKT Bejelentkezés (FF003) képernyőn a Felhasználónév és Jelszó megadása után a
Bejelentkezés gombra kattintva érhető el.

21/42 oldal

eKT projekt
Közbeszerzési Hatóság
Központi bejelentkezési modul külső felhasználói kézikönyve

A rendszerbe történő sikeres bejelentkezés után a külső felhasználók a fenti KBEJ főmenü
(FF004) képernyőt láthatják, ahonnan a bal oldalon a KBEJ felirat alatt található menüpontok
segítségével a szerepkörüknek (jogosultságuknak) megfelelő különféle feladatokat
végezhetnek.
Megjegyzés: a felhasználók számára az 5. fejezetben ismertetett szerepkörük függvényében
láthatók a KBA/EHR menüpontok.
A KBEJ modulban a külső felhasználók esetében három jogosultsági csoport létezik, a
Szervezet Superuser, a Szervezet adat karbantartó, valamin a Szervezet felhasználó alap
jogosultsági szint, amely minden, a rendszerben regisztrált külső felhasználót megillet. Ezek
közül egy adott felhasználó több jogosultsági csoportba is tartozhat.
A felhasználói kézikönyv az egyes fejezeteknél is ismerteti a jogosultsági követelményeket.

8.3

Szervezeti felhasználók listája (FF005)

A szervezethez tartozó szervezeti és természetes személy felhasználók karbantartására
szolgáló felület a Szervezeti felhasználók listája felület (FF005), amely a KBEJ főmenü
(FF004) Felhasználók almenüjére kattintva érhető el. Az elérés csak a szervezet superusere
számára biztosított.
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A felületről az alábbi műveletek kezdeményezhetők:









keresés a meglévő felhasználók között különböző szűrési feltételek alapján (Keresés)
természetes személy regisztrálása (Természetes személy regisztrálása: FF001)
szervezeti felhasználó regisztrálása (Szervezeti felhasználó regisztrálása: FF001)
természetes személy hozzárendelése szervezethez (Természetes személy
hozzárendelése szervezethez: FF011)
már meglévő felhasználó adatainak megtekintése (Megtekint: FF006)
felhasználók alapadatainak karbantartása (Módosít: FF006)
már meglévő felhasználó jogosultságainak módosítása (Jogosultság: FF022)
már meglevő felhasználó eltávolítása a rendszerből, illetve természetes személy
leválasztása szervezetről (Eltávolítás: ld. 8.8 pontot).

Az alábbiakban e funkciók kerülnek ismertetésre (a 8.4 – 8.8 pontokban).

8.4

Természetes személy regisztrációja13 (FF001)

A Superuser a Szervezeti felhasználók listája (FF005) képernyőn a Természetes személy
regisztrálása gombra kattintva a Regisztráció (FF001) képernyőn tudja a KBA/KBEJ (illetve
EHR) használatában érintett, Ügyfélkapu regisztrációval bíró munkatársat regisztrálni a
rendszerben.
Az adatok kitöltése után (a kötelezően töltendő adatok félkövéren szedve) a Regisztráció
gombra kattintva a rendszer a Regisztráció visszaigazolás (FF002) képernyőre léptet, ahol
visszaigazolja a regisztráció tényét.

Itt a Tovább gombra kattintva a Felhasználó jogosultság adatlap (FF022) képernyő jelenik
meg, amelyet a Felhasználói jogosultságainak karbantartása fejezet ismertet (ld. 8.7 pontot).

13

E funkció a Kézikönyv kiadásakor még inaktív.
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Az érintett Természetes személy a regisztrációról e-mail értesítést kap (a regisztráció során
megadott e-mail címére). A kapott elektronikus levélben található hivatkozást egy
böngészőben meg kell nyitnia, és az ott látható felületen meg kell adnia a jelszavát, illetve azt
meg kell erősíteni. (Az első belépés határidőhöz kötött, amit az e-mail tartalmaz.) Ezzel jön
létre az új Természetes személy felhasználó a rendszerben, aki automatikusan az őt regisztráló
szervezethez lesz kapcsolva.
Fontos megjegyezni, hogy a Természetes személy regisztrációjának befejezéséhez az
érintett felhasználó közreműködésére van szükség. Amíg a regisztráció nem fejeződött
be, a Természetes személy nem kapcsolható a szervezethez. (A regisztrációról kiküldött
e-mailben megjelölt határidő elteltével, ha a felhasználó addig nem lépett be, a
felhasználót a rendszer automatikusan törli.)
Emellett a természetes személy maga is kezdeményezheti regisztrációját. Ennek folyamatát
ld. részletesebben a 8.11 pontban. (Ebben az esetben a természetes személy értelemszerűen
nem lesz automatikusan hozzárendelve semelyik szervezethez sem.)

8.5

Szervezeti felhasználó regisztrációja (FF001)

A Superuser a Szervezeti felhasználók listája (FF005) képernyőn (ld. 8.3 pont) a Szervezeti
felhasználó regisztrálása gombra kattintva éri el a Regisztráció (FF001) képernyőt, ahol a
szervezetéhez (ajánlatkérő vagy meghatalmazott szervezet) olyan felhasználót tud létrehozni,
aki authentikációt követően hozzáfér a KBA, KBEJ, illetve EHR modulokhoz. A Superuser
csak a saját szervezetéhez tud Szervezeti felhasználókat felvenni.
Az adatok kitöltése után (a kötelezően töltendő adatok félkövéren szedve) a Regisztráció
gombra kattintva a rendszer a Regisztráció visszaigazolás (FF002) képernyőre léptet, ahol
visszaigazolja a regisztráció tényét.

Itt a Tovább gombra kattintva a Felhasználó jogosultság adatlap (FF022) képernyő jelenik
meg, amelyet a Felhasználói jogosultságainak karbantartása fejezet ismertet (ld. 8.7 pontot).
Az érintett Szervezeti felhasználó a regisztrációról e-mail értesítést kap (a regisztráció során
megadott e-mail címére). A kapott elektronikus levélben található hivatkozást egy
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böngészőben meg kell nyitnia, és az ott látható felületen meg kell adnia a jelszavát, illetve azt
meg kell erősíteni. (Az első belépés határidőhöz kötött, amit az e-mail tartalmaz.)
Fontos megjegyezni, hogy a Szervezeti felhasználó regisztrációjának befejezéséhez az
érintett felhasználó közreműködésére van szükség. Amíg a regisztráció nem fejeződött
be, a szervezeti felhasználó nem kapcsolható a szervezethez. (A regisztrációról kiküldött
e-mailben megjelölt határidő elteltével, ha a felhasználó addig nem lépett be, a
felhasználót a rendszer automatikusan törli.)

8.6

Természetes személy hozzárendelése szervezethez (FF011)

Szervezeti superuser felhasználóval belépve a KBEJ főmenü (FF004) „Felhasználók”
menüpontjára, majd a megjelenő Szervezeti felhasználók listája (FF005) felületen a
„Természetes személy hozzárendelése szervezethez” gombra kattintva jelenik meg a
Természetes személyek listája (FF011). Első megjelenéskor a találati lista üres. Névre és emailcímre lehet keresni a természetes személy felhasználók között. A „Keresés” gomb
megnyomására a találati listában csak az a felhasználó jelenik meg, akinek a neve és/vagy az
e-mail címe teljes egyezőséget mutat a keresési feltételeknél (Természetes személyek listája
szekció) megadott név és/vagy e-mail cím értékekkel. (Mivel a természetes személyek
körében az e-mail cím egyedi, ezért a találati listában maximum egy elem jelenhet meg.) A
találati listában nem jelennek meg az eljáró szervezethez már hozzárendelt természetes
személyek (még az előbb leírt név és e-mail cím egyezés esetén sem).
A találati listában megjelenő személy kijelölése és a Hozzárendel gomb megnyomása után a
természetes személyt a műveletet végző bejelentkezett felhasználó szervezetéhez rendeljük.
Ezután megjelenik a Felhasználó jogosultság adatlap (FF022), amelyet a Felhasználói
jogosultságainak karbantartása fejezet ismertet (ld. 8.7 pontot).
Sikeres hozzárendelés esetén a természetes személy e-mailt kap az összerendelésről.

8.7

Felhasználó jogosultságainak karbantartása (FF022)

A Superuser a Szervezeti felhasználók listája (FF005) képernyőn (ld. 8.3 pont) egy adott
Szervezeti felhasználó vagy Természetes személy kiválasztása után a Jogosultság gombra
kattintva tudja elérni a Felhasználó jogosultság adatlap (FF022) képernyőt.

Az 5. fejezetben írtakkal összhangban az alábbi beállítások tehetők meg ezen a felületen.
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8.7.1

Szerepkörök szerinti jogosultság kiosztás

A felületen a középső blokkban a Szerepkörök felirat kijelölése esetén a felhasználóknak
szerepköröket (Szervezet adat karbantartó, KBA közbeszerzési eljárás ügyintéző, KBA
ügyintéző, EHR ügyintéző) oszthat ki a Superuser.
Ezenkívül lehetőség van az összes ügy esetében biztosítani a szerepkörhöz tartozó jogokat a
Teljeskörű jogosultság jelölőnégyzet segítségével, amely jog igény szerint a Mettől – Meddig
mezők kitöltésével időben korlátozható. (Ebben az esetben a képernyőn a Hirdetmények és
Közbeszerzési eljárások gomb nem látható.)
A változások a Mentés gombra kattintva rögzíthetők a rendszerben.
A Vissza gombra kattintva a változások nem mentődnek el és visszatérünk az előző
képernyőre.
8.7.2

Hirdetmények szerinti jogosultság kiosztás
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A Felhasználó jogosultság adatlapon (FF022) a „Hirdetmények” fülön be lehet állítani adott
felhasználóhoz, hogy a szervezete által kezelhető hirdetmények közül melyeket és milyen
jogosultsággal érhesse el.
A felület „Hirdetmény” fülön megjelenő találati listában alapértelmezetten megjelenik az
adott ajánlatkérőhöz tartozó összes hirdetmény. Meghatalmazott szervezethez tartozó
szervezeti felhasználó jogosultságainak beállításakor, amennyiben a meghatalmazott több
ajánlatkérő nevében is eljárhat (több ajánlatkérő vonatkozásában rendelkezik a rendszerben
meghatalmazással), először ki kell választani a „Szervezet neve” listából egy ajánlatkérőt.
Ebben az esetben, a találati listában azok a hirdetmények jelennek meg, amelyeket a
meghatalmazott szervezet ennek az ajánlatkérőnek a nevében kezelhet. (Ha egy
hirdetményhez csak olvasási joggal van hozzárendelve a meghatalmazott szervezet, akkor a
listában a „Módosító” jogosultsághoz tartozó checkbox inaktív állapotban jelenik meg az
adott hirdetményre.)
A felület célja, hogy a superuser beállítsa a szervezetéhez tartozó felhasználó számára adott
hirdetmény(ek) tekintetében a jogosultságokat. Két hozzáférési szintet különböztetünk meg:
-

olvasás: a felhasználó látja a hirdetményt, képes megtekinteni az adatait, de azokat
módosítani nincs joga.
módosítás: a felhasználónak teljes hozzáférése van a kérdéses hirdetményhez.

Megjegyzés: a hirdetmények speciálisak abból a szempontból, hogy 2 szakrendszerben is
nyilván vannak tartva más-más célból: egyrészt az EHR-ben a hirdetmények rögzítésével,
feladásával (beküldésével), hiánypótlásával, stb. kapcsolatos műveletek végezhetők, másrészt
a KBA-ban a hirdetmény – mint adott közbeszerzési eljáráshoz tartozó (illetve néhány
hirdetménytípus esetén közbeszerzési eljárástól független) dokumentum – érhető el. A KBAban azonban a hirdetménynek (mint dokumentumtípusnak) csak néhány alapadata tekinthető
meg, maga a hirdetmény űrlap nem14, illetve az adatai ebben a szakrendszerben nem
módosíthatók. Vagyis, a fentiekben említett „olvasás” szintű jog mind az EHR-ben, mind a
KBA-ban értelmezett (annak tartalma viszont az egyes szakrendszerekben mást és mást
jelent), a „módosítás” szintű jog viszont csak az EHR esetében bír jelentéssel.

14

Egy funkciógomb segítségével csak a Közbeszerzési Értesítőben már közzétett hirdetmény tekinthető meg.
(Ilyenkor a KBA-ból egy új ablakban megnyílik az on-line Közbeszerzési Értesítő felületén az adott
hirdetmény.) E tekintetben is felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a KBEJ-hez képest a KBA modul időben
eltérő időpontban kerül élesítésre.
27/42 oldal

eKT projekt
Közbeszerzési Hatóság
Központi bejelentkezési modul külső felhasználói kézikönyve

8.7.3

Közbeszerzési eljárás szerinti jogosultság kiosztás

A „Közbeszerzési eljárások” fülön – a 8.6.2 pont szerinti hirdetmény alapú jogosultsági
beállításokkal azonos működési logika mentén – a felhasználó hozzáférését korlátozhatjuk
egyes közbeszerzési eljárásokra és kapcsolódó adataikra is.
A közbeszerzési eljárások esetében is két hozzáférési szintet különböztetünk meg:
 olvasás: a felhasználó látja az eljárást, képes megtekinteni az adatait, de azokat
módosítani nincs joga.
 módosítás: a felhasználónak teljes hozzáférése van a kérdéses közbeszerzési
eljáráshoz. (A módosítási jog tartalmát részletesebben a KBA kézikönyve
tartalmazza.)

8.8

Felhasználó eltávolítása, természetes személy leválasztása

A szervezeti superuser felhasználóval belépve a KBEJ főmenü (FF004) „Felhasználók”
menüpontjára kattintva megjelenik a Szervezeti felhasználók listája (FF005) felület. Itt, ha
kiválasztunk egy természetes személyt a találati listában és az „Eltávolítás” gombra
kattintunk, akkor megszüntetjük a természetes személy és a szervezet összerendelését, amiről
a természetes személy e-mail értesítést kap.
Ha szervezeti felhasználót jelölünk meg a találati listában, akkor az „Eltávolítás” gomb
megnyomására a szervezeti felhasználót inaktiváljuk (logikailag töröljük). Erről az eltávolított
felhasználó e-mail értesítést kap.
Fentieket követően az érintett természetes személy még eléri a KBEJ rendszert, illetve annak
szolgáltatásait, de a szervezet nevében már nem tud eljárni. (Ha egyéb szervezettel is volt
összerendelése, akkor annak a nevében tud tevékenységet végezni.) A szervezeti felhasználó
az eltávolítást követően nem tud belépni a KBEJ-be.
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8.9

Szervezet adatok karbantartása

A szervezeti adatok a KBEJ főmenü Szervezeti adatok almenüjére kattintva érhetők el. Ekkor
a Szervezetkereső felület (FF010) jelenik meg.

Amennyiben a felhasználó több szervezet vonatkozásában is rendelkezik „Szervezet adat
karbantartó” szerepkörrel, a listában megjelenik valamennyi érintett szervezet.

A megtekinteni vagy módosítani kívánt szervezet kijelölésével és a Megtekint/Módosít
funkciógombok valamelyikével a Szervezet adatlap felületre léphetünk (FF008). Az
alábbiakat a könnyebb áttekintés érdekében e két funkció mentén mutatjuk be.
Szervezet adatlap (FF008) elérése a Szervezetkeresőből (FF010) – megtekintés:
Amennyiben a megtekintés funkciót választjuk, a szervezet adatai nem szerkeszthető
állapotban látszódnak a felületen. Különbség van az elérhető funkciók tekintetében abból a
szempontból, hogy a saját szervezetünk adatait jelenítjük meg a felületen, vagy
meghatalmazott szervezetként eljárva más szervezetét. (Helytakarékossági okból csak a
felületnek azt a részét mutatják az alábbi képernyőképek, amelyen a különböző funkciók
elérhetők.)
Saját szervezetünk felhasználójaként az alábbi felületet érjük el a Megtekint funkciógombra
kattintva:
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A felületen elérhetők funkciók az alábbiak:
-

Napló – e funkcióval megtekinthetjük az adott szervezet vonatkozásában a
rendszerben nyilvántartott változásokat (FF079). (A változások részletesebb leírásához
jelöljük ki a megtekinti kívánt napló bejegyzést a találati listában! A változott adatot,
illetve a változás irányát a „->” jelöli.)

-

Szervezethez rendelt felhasználók – e funkciógombbal eljutunk a Szervezeti
felhasználók listája felületre (FF005), ahol a 8.3 pont szerinti tevékenységeket
végezhetjük el.
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-

Módosítás – e funkciógombbal eljutunk a Szervezet adatlap (FF008) szerkeszthető
felületére. (Ez esetben a szervezeti regisztráció kapcsán a 8.1 pontban ismertetetettel
egyezően adhatók meg, illetve módosíthatók a szervezet adatai, annyi különbséggel,
hogy superuserként lehetőség van a superuser adatok módosítására is. A superuser
adatok módosítása tekintetében ld. a 8.13.2 pontot.)
Fontos: a szervezet e-mail címe csak olyan értékre változtatható, amely nem
létezik a rendszerben, vagyis nincs olyan szervezet, illetve felhasználó, akihez az
adott e-mail cím tartozik. Fordítva lehetséges, vagyis felhasználó (pl. superuser) email címe lehet olyan, ami már meg lett adva szervezethez. Amennyiben a szervezet email címét olyan értékre kívánjuk változtatni, amelyiket valamelyik felhasználójához
is rögzíteni kívánunk, akkor először a szervezethez kell beállítani az adott e-mail
címet, és a felhasználóhoz pedig csak ezután. Így pl. ha a szervezet központi emailcímét és a superuser e-mailcímét is ugyanarra meg akarjuk változtatni, előbb
a szervezetét, aztán a superuserét kell módosítani.
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Módosításkor megjelenő szervezet adatlap (FF008):
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-

Törlés – lehetőség van kezdeményezni a szervezet törlését a nyilvántartásból. (Ez a
funkció kizárólag a superuser számára biztosított.) A törlés akkor jut érvényre, ha azt a
Közbeszerzési Hatóság jóváhagyja. Jóváhagyás esetén a szervezet inaktív állapotba
kerül, melynek eredményeként a szerzvezethez tartozó felhasználók nem tudnak
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belépni a KBEJ modulba. (Amennyiben a törölt szerevezet olyan ajánlatkérő,
amelyhez meghatalmazott szervezet kapcsolódik, a meghatalmazott szervezet ennek
az ajánlatkérőnek a nevében nem tud eljárni az egyes modulokban.)
Más szervezet felhasználójaként (meghatalmazás alapján) az alábbi felületet érjük el a
Megtekint funkciógombra kattintva a Szervezetkereső felületről (FF010) indulva:

Az elérhető funkciók közül a Napló megegyzik az előzőekben bemutatottal. A Szervezethez
rendelt felhasználók esetében csak a lista érhető el, a felhasználók tekintetében a
meghatalmazott szervezet felhasználója nem végezhet tevékenységet („Nincs megfelelő
jogosultsága az oldal megtekintéséhez!” hibaüzenetet kap).
Szervezet adatlap (FF008) elérése a Szervezetkeresőből (FF010) – módosítás:
Amennyiben a Szervezetkereső felületen (FF010) a módosít funkciót hívjuk meg, a Szervezet
adatlap (FF008) szerkeszthető formában jelenik meg. Ez esetben – a fentebb is írtakkal
azonos módon – a szervezeti regisztráció kapcsán a 8.1 pontban ismertetetettel egyezően
adhatók meg, illetve módosíthatók a szervezet adatai. (Amennyiben saját szervezetünk
superusereként végezzük ezt a műveletet, lehetőség van a superuser adatok módosítására is.
Más típusú felhasználóként, illetve meghatalmazott szervezet nevében eljárva más szervezet
superusere vonatkozásában természetesen nincs lehetőség ezen adatok megváltoztatására. A
superuser adatok módosítása tekintetében ld. a 8.13.2 pontot.)

8.10 Meghatalmazott szervezetek
Az ajánlatkérő szervezetek számára lehetőség van egyes szervezeteket meghatalmazni, hogy a
hirdetmények közzétételével vagy a közbeszerzési eljárások kezelésével kapcsolatban
bizonyos tevékenységeket elvégezzenek az ajánlatkérő nevében, illetve, hogy adott
hirdetmény(ek)hez/közbeszerzési eljárás(ok)hoz olvasási joggal hozzáférhessenek. (Ld.
részletesebben a 3. és 5. fejezeteket.)
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Új meghatalmazás adása a KBEJ főmenü Meghatalmazott szervezetek almenüjéből indítható.
Erre kattintva a Meghatalmazott szervezetek listája felület jelenik meg (FF013).

A felület alapértelmezetten azokat a szervezeteket listázza, melyek számára az ajánlatkérő a
rendszerben valamilyen formában már adott meghatalmazást. (Ha meghatalmazás adására
még nem került sor a rendszerben, akkor a lista értelemszerűen üres.)
Az Új meghatalmazás funkciógomb megnyomásával a „Szervezet kereső” felület jelenik meg.

A listában megkereshetjük, majd a találati lista felett található „Hozzárendel” nyomógomb
segítségével hozzárendelhetjük a szervezetet saját ajánlatkérő szervezetünkhöz. (A
meghatalmazható szervezetek listájában olyan szervezetek szerepelnek, amelyek nem
ajánlatkérő szervezetként regisztrálták magukat a rendszerben.) Ekkor a Meghatalmazott
szervezet jogosultság adatlapra (FF014) léptet a rendszer.
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Ahogy az egyes felhasználókra, a szervezetekre is különféle módokon adhatunk
jogosultságokat:
-

megadhatók szerepkörök a szervezetnek:

-

kereshetünk és hozzárendelhetünk a szervezethez hirdetményeket:

-

kereshetünk és hozzárendelhetünk szervezethez közbeszerzési eljárásokat is:

A felhasználók esetében írtakkal egyező módon (ld. 8.7 pont) két hozzáférési szintet
különböztetünk meg a meghatalmazott szervezetek esetében is az ügy alapú jogosultság
beállításánál:
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 olvasás: a szervezet látja az eljárást vagy hirdetményt, képes megtekinteni az adatait,
de azokat módosítani nincs joga.
 módosítás: a szervezetnek teljes hozzáférése van a kérdéses közbeszerzési eljáráshoz
vagy hirdetményhez.
A beállított szerepköröket, illetve jogosultságokat a fentiekkel egyező módon tudjuk a
későbbiek során karbantartani, a Meghatalmazott szervezetek listája felület (FF013)
Jogosultság gombjára kattintva.
Lehetőségünk van a meghatalmazott szervezetektől a meghatalmazás visszavonására is (azaz
az ajánlatkérő és a meghatalmazott szervezet közötti kapcsolat megszüntetésére), mikor már
nincs rá szükség, hogy a nevünkben eljárjanak. Ez a visszavonás is a Meghatalmazott
szervezetek listája felületről indítható (FF013), az érintett szervezet listában történő
kijelölésével a Meghatalmazás visszavonása gombra kattintva.

Fontos: a meghatalmazás visszavonása a rendszerben azt eredményezi, hogy a
meghatalmazott szervezet számára az adott ajánlatkérő kontextusában értelmezett
valamennyi szerepkör és jogosultság törlődik. Ennek következtében a meghatalmazott
ennek az ajánlatkérőnek a nevében új ügyet nem tud indítani, valamint nem fér hozzá az
ajánlatkérő általa korábban kezelt ügyeihez, illetve hirdetményeihez sem.
A meghatalmazás visszavonásakor a rendszer e-mail értesítést küld a meghatalmazott
szervezet superusere részére.

8.11 Ügyfélkapus felhasználó regisztrációja és bejelentkezése15
Az ügyfélkapus felhasználó két helyen is kezdeményezheti felhasználói fiók létrehozását:
- az Üdvözlő képernyő (FF000) felületen az Ügyfélkapus felhasználó regisztrációja
menüpontban, vagy
- az első bejelentkezés során, mikor még nem létezik felhasználói fiókja a Központi
Bejelentkezési modulban. (Ez automatikus és a folyamat megegyezik azzal, mint
amikor manuálisan, az előző pont szerint kezdeményezik.)

15

A Kézikönyv kiadásakor ez a funkció még inaktív.
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Az ügyfélkapuval rendelkező természetes személy az Üdvözlő képernyőn (FF000)
kezdeményezheti a bejelentkezést az „Ügyfélkapus Bejelentkezés” gombbal. Amennyiben a
felhasználónak van érvényes ügyfélkapus bejelentkezése, vagyis az utolsó bejelentkezése óta
az ügyfélkapus munkamenet (session) nem járt le, akkor a rendszer automatikusan belépteti a
felhasználót (nem szükséges újra belépni az ügyfélkapus bejelentkező oldalon).
Ha nincs érvényes ügyfélkapus bejelentkezése a felhasználónak, akkor az „Ügyfélkapus
Bejelentkezés” gomb hatására megjelenik az ügyfélkapu bejelentkeztető felülete, ahol
megadva a megfelelő authentikációs adatokat, a rendszer belépteti a felhasználót. (Az
ügyfélkapus belépéshez a böngészőben engedélyezni kell a cookie-kat.)

Az ügyfélkapun történő bejelentkezés kezdeményezhető a www.magyarorszag.hu weboldalról
is. Itt az ügyfélkapus bejelentkező képernyő az „Ügyfélkapu” menüpont
(ugyfelkapu.magyarorszag.hu) Belépés rovatában a „Belépek” gombra kattintva érhető el. (Ez
az elérési leírás a magarorszag.hu portál jelen dokumentum írásakor aktuális állapota szerint
készült.)
A beléptetés során, az ügyfélkapus regisztrációkor megadott e-mail cím alapján a KBEJ
rendszer azonosítja a felhasználót. Ha ez sikeres, akkor a felhasználót beléptetjük. Ha nem
sikerül megállapítani az e-mail cím alapján a felhasználóhoz tartozó felhasználói fiókot, akkor
hibakezelés ágon új regisztráció, vagy felhasználói fiókhoz tartozó e-mail cím módosítás
kezdeményezhető az Ügyfélkapus bejelentkezés hibakezelése (FF087) felületen:
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Regisztráció esetén a viszontazonosítási
viszontazonosítási adatok (FF007) felületen:

adatokat

kell

megadni

az

Ügyfélkapu

Amennyiben helyesen (az ügyfélkapus regisztrációnak megfelelően) adta meg a
viszontazonosítási adatokat, akkor a felhasználó beléphet a rendszerbe (megjelenik a KBEJ
főmenü (FF004) felület). Ha a viszontazonosítás sikertelen, akkor azt hibaüzenetben jelezzük.
Ha a viszontazonosítási adatok megadásakor a felhasználó nem jelöli meg, hogy az adatok
tárolásához hozzájárul, akkor jogszabályban meghatározott időintervallum (jelenleg 30 nap)
leteltével az utolsó bejelentkezést követően szükséges az ügyfélkapus felhasználó újbóli
viszontazonosítása.
Ha a felhasználó hozzájárul az adatai tárolásához, akkor az ügyfélkapus adatok (pl:
e-mailcím) megváltoztatásáig nincs szükség a KBEJ-ben a viszontazonosítási adatok újbóli
megadására.
E-mail cím módosítás esetén megjelenik a Természetes személy e-mail cím módosítás
(FF059) felület.
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Az e-mail cím sikeres megváltoztatásáról e-mail értesítést kap a felhasználó, és ezután már be
tud lépni az ügyfélkapun.
A 8.4 pontban írtakkal összhangban a szervezet superusere is kezdeményezheti az
ügyfélkapuval rendelkező természetes személy regisztrációját.

8.12 Elfelejtett jelszó
Elfelejtett jelszó esetén újat lehet igényelni a Bejelentkezés (FF003) felület „Elfelejtett jelszó”
gombjával.

Ennek hatására a felhasználói fiókhoz beállított e-mailcímre kiküldésre kerül egy e-mail, mely
tartalmazza a módosításhoz szükséges információkat.
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8.13 Felhasználó saját adatainak karbantartása
8.13.1 Szervezeti (nem superuser) felhasználó saját adatainak karbantartása
A rendszerbe történő belépés után a KBEJ főmenü (FF004) felületen a Felhasználói profil
menüpontra kattintva megjelenik a Szervezeti felhasználó adatlap (FF006), ahol módosíthatók
az adatok.

Az adatmódosításról a felhasználónak e-mail értesítést küldünk (e-mail cím változtatás esetén
az új címre).
8.13.2 Superuser saját adatainak karbantartása
A rendszerbe történő belépés után a KBEJ főmenü (FF004) felületen a Szervezeti adatok
menüpontra kattintva megjelenik a Szervezet kereső (FF010). Itt a saját szervezetet
kiválasztva majd a Módosít gombra kattintva a Szervezet adatlap (FF008) felületet kapjuk,
ahol az űrlap alján szerkeszthetők a superuser adatai.

Az adatmódosításról a superuser felhasználónak e-mail értesítést küldünk (e-mail cím
változtatás esetén az új címre).

8.14 E-mailcím módosítás természetes személy esetén16
A természetes személy típusú felhasználók esetén az ügyfélkapus felhasználói fiókjához
tartozó e-mailcím módosítása akkor szükséges, ha az ügyfélkapus fiókban módosításra került
az e-mailcím. (A KBEJ modul e-mailcím alapján azonosítja az ügyfélkapus felhasználóhoz
tartozó felhasználói fiókot.)

16

A Kézikönyv kiadásakor még inaktív.
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Az e-mail cím módosítását a természetes személy az Üdvözlő képernyőn (FF000) az „E-mail
cím módosítása” gombbal tudja kezdeményezni.

Ekkor megjelenik a Természetes személy e-mail cím módosítás (FF059) felület, ahol
megadva a módosítás kezdeményezéséhez szükséges adatokat a „Módosítás” gombra kell
kattintani.

Ekkor kiküldésre kerül egy e-mail a felhsználó korábbi és újonnan megadott e-mailcímére
egyaránt.
Fontos: az e-mailcím módosítását a természetes személy típusú felhasználónak kellő
körültekintéssel kell elvégeznie, ugyanis – a fentebb írtakkal összhangban – a KBEJ az emailcím alapján azonosítja az ügyfélkapus felhasználóhoz tartozó felhasználói fiókot. Azaz a
KBEJ-ben történő módosítást megelőzően van szükség az ügyfélkapus fiókban módosítani az
e-mailcímet.
Amennyiben a felhasználó az Ügyfélkapun módosította az e-mail címét és úgy próbál belépni,
akkor a rendszer automatikusan felkínálja neki az e-mail cím módosítás lehetőségét
(bővebben lásd: 8.11 pontot).
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