Elektronikus feladójegyzék beküldési lehetőségei

Elektronikus feladójegyzék (továbbiakban: EFJ) többféleképpen is beküldhető a posta rendszerébe. A
sikeres beérkezést követően jegyzék azonosítót (IKR számot) küldünk, amit kérünk, minden esetben
jegyezzen fel, ezzel elősegítve a felvételi folyamatot.
I.

ePostakönyv alkalmazás használata esetén

Az elektronikus feladójegyzék az alkalmazáson keresztül egy kattintással beküldhető a posta fogadó
rendszerébe. Az elkészített feladójegyzék végleges lezárását követően a rendszer automatikusan továbbítja
a központi adatbázis felé az EFJ-t.
Amennyiben nem kapott IKR számot, úgy lehetősége van az előállított .xml fájlt e-mailben beküldeni. Ez
esetben az elektronikus feladójegyzéket az alkalmazás nyitott jegyzékek oldaláról is letöltheti. Az itt elérhető
jegyzéket akár e-mailben is beküldheti az efeladas@posta.hu központi e-mail címre, amennyiben a jegyzék
zárása az alkalmazásban sikertelen. Ezzel a funkcióval a saját nyilvántartást vezető szervezetek igényeit is
biztosítja az alkalmazás.
II.

Egyedi fejlesztésű vagy vásárolt szoftver használata esetén

Az Ön által kiválasztott elektronikus csatornán küldheti be az elektronikus feladójegyzéket:
a. Központi e-mail címre való továbbítás: 10 Mbyte mérethatárig a feladási adatokat az
efeladas@posta.hu központi e-mail címen is fogadjuk.
Az e-mail címre beküldött állományokkal kapcsolatos tranzakciókról a postai rendszer automatikus
üzeneteket küld ki. Az elektronikus feladójegyzék befogadásáról, esetleges hibájáról a beküldési email-re megy ki a tájékoztatás.
b. FTP szerveren keresztüli adatkommunikációval: 10 Mbyte mérethatár felett, illetve ha a
beküldéshez biztonságos és titkosított csatornát szeretne használni, az FTP szerveren keresztüli
beküldést javasoljuk.
Az elektronikus feladójegyzék adatállományok átadása-átvétele céljából szerverünkön 100 Mbyte
tárhelyet biztosítunk. Az FTP felület 24 órában elérhető, üzemszünet meghibásodás vagy
karbantartás esetén következhet be. A karbantartás rendszerint az éjszakai órákban, illetve hétvégén
történik.
Szerverkapcsolati igényét kérjük, jelezze postai kapcsolattartójának vagy ügyfélszolgálatunkon
keresztül. Az FTP szerver kialakításáról ITT olvashat részletesen.
c. Hivatali Tárhelyen keresztül: Hivatali Tárhelyet használó ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek belső
működési folyamatai támogatják ezen a csatornán keresztül történő adatcserét.
Hivatali kapu adatai:
• Rövid név: POSTA
• Hosszú név: Magyar Posta elektronikus küldemény feladási- és visszaigazolási adatkapu
• KRID: 326773742
További információkat a Hivatali kapun történő adatkommunikációhoz IDE kattintva érhet el.

