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Általános ismertető 
A HENYIR interfész XML válaszüzenetében az /eredmenyek elem tartalmaz egy ”hivas” attribútumot, amely 

egyedileg azonosítja a beérkező hívást.  Hibabejelentés kivizsgálása kizárólag ezen sorszám birtokában lehet, ezért a 

hibabejelentéseknek ezt minden esetben tartalmaznia kell.  A ”hiba” attribútum értéke ”0” vagy ”1” lehet. Ennek 

”1” értéke jelzi, hogy az adatok feldolgozása során legalább egy tétel nem volt feldolgozható. A válaszüzenet egy 

vagy több /eredmenyek/tetel sort tartalmaz. Ennek ”hivatkozas” attribútuma jelöli, hogy az üzenet a beküldött 

adatok mely tételéhez kapcsolódik, értéke a problémás tétel ID-jét tartalmazza. Az egész adatszolgáltatással 

kapcsolatos (tehát nem annak konkrét tételéhez kapcsoló) üzeneteknél a hivatkozás értéke nulla. 

Példa: 

<eredmenyek hivas="89" idopont="2017-06-14T13:22:23" hiba="1"> 

 <tetel hivatkozas="0" tipus="I">Kezdés tételek száma: 25</tetel> 

 <tetel hivatkozas="0" tipus="I">Változás tételek száma: 197</tetel> 

 <tetel hivatkozas="0" tipus="I">Zárás tételek száma: 22</tetel> 

 <tetel hivatkozas="0" tipus="I">Csak ellenőrzés történik!</tetel> 

 <tetel hivatkozas="175" tipus="E">A tranzakció nem hajtható végre, nincs előzmény tranzakció!</tetel> 

 <tetel hivatkozas="150" tipus="E">A tranzakció nem feldolgozható nincs előzmény tranzakció!</tetel> 

 <tetel hivatkozas="149" tipus="E">A(z) 150 sorszámú tételnél jelzett hiba miatt ez a tétel sem kerül 

feldolgozásra!</tetel> 

 <tetel hivatkozas="0" tipus="I">Feldolgozott jogviszonyok száma: 233 (244 tétel)</tetel> 

 <tetel hivatkozas="0" tipus="I">Feldolgozatlan jogviszonyok száma: 1 (2 tétel)</tetel> 

 </eredmenyek> 

Üzenetek 

Technikai jellegű problémák 

„Hiba a(z) BASE64 kicsomagolás végrehajtása során” 

Az adatszolgáltatás nem megfelelően lett becsomagolva, sérült vagy nem megfelelő a Base64 kódolása. 

Teendő: 

Győződjön meg róla, hogy helyes kódolást alkalmazott-e, illetve az adatok hiánytalanul továbbítva lettek-e. A helyes 

csomagolás ellenőrzésére a csomagolo.jar segédprogram szolgál. Ez a beküldendő XML-t tartalmazó fájlból 

előállítja az elvárt küldendő BASE64 tartalmat. Ha ilyen problémát tapasztal, akkor először vesse össze a 

csomagolo.jar eredményét a beküldeni szándékozott tartalommal. 

„Hiba a(z) GZIP kicsomagolás végrehajtása során” 

Az adatszolgáltatás nem megfelelően lett becsomagolva, sérült vagy nem megfelelő a GZIP tömörítés. A csomag 

Base64 dekódolása után nem ZIP fájlt kapunk vagy az nem GZIP kódolású.  

Teendő: 

Ha helyes csomagolás ellenőrizhető az előző pontban említett csomagolo.jar segítségével, illetve ha a küldendő 

Base64 tartalmat fájlba menti, az külső eszköz segítségével is leellenőrizhető oly módon, hogy a Base64 dekódolt 

tartalmat egy .zip kiterjesztésű fájlba mentjük. Az így előálló ZIP fájlt meg kell tudni nyitni, benne az XML 

tartalommal. 

„Hiba a(z) XML formai ellenőrzése végrehajtása során” 

A beküldött XML nem jólformázott, sérült. 

Teendő: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Well-formed_document


Ellenőrizze külső eszköz segítségével (pl. www.utilities-online.info ) hogy jól formázott-e a dokumentum, és a teljes 

dokumentum feldolgozásra kerül-e. A hiba karakterkészlet problémát is jelezhet, győződjön meg róla, hogy UTF-8 

kódolást alkalmazott-e. 

„Hiba a(z) XML tartalmi ellenőrzése végrehajtása során!” 

Az XML nem validálható a publikált XSD alapján. 

Teendő: 

Győződjön meg róla, hogy valóban annak legutolsó verziója szerinti XML szerinti formátumot állítja-e elő, illetve az 

iménti ( www.utilities-online.info ) segédprogram segítségével ellenőrizze az XSD megfelelőséget.  

A(z) %sorsz% sorszámú tételnél jelzett hiba miatt ez a tétel sem kerül feldolgozásra! 

Az adatszolgáltatás feldolgozása jogviszonyonként történik. Ha egy jogviszonyra vonatkozóan több tételt is tartalmaz, 

akkor azok feldolgozása hatály dátuma szerinti sorrendben történik. Ha ezek valamelyike sikertelen, akkor az adott 

jogviszony egyetlen tétele sem lesz feldolgozva. A fenti üzenet azt jelzi, hogy e jogviszony egy másik tételének 

feldolgozása sikertelen volt, és a program emiatt e tételt sem dolgozza fel. 

Teendő: 

Vizsgálja meg a hibaüzenetben jelzett sorszámú tételhez jelzett hibát. Annak elhárítását követően ez a tétel is 

feldolgozható lesz. 

Csak ellenőrzés történik! 

Ez egy információs üzenet, azt jelzi, hogy a feldolgozás ellenőrzés üzemmódban lett indítva. Ilyenkor a program 

ellenőrzi annak a tartalmát, de rögzítése nem történik meg. 

Teendő: 

Nincs teendő. 

Nem jogosult adatot beküldeni @bekoldo@ szolgáltató részére, tanúsítványa alapján csak a @tanusitvany@ azonosítójú 

szolgáltató részére jelenthet! 

A HENYIR interfész használatához regisztráció szükséges, az authentikációhoz szükséges tanúsítvány kiállítása 

megadott partner (eü. szolgáltató) és felhasználó számára készül. Annak érdekében, hogy ne lehessen más nevében 

adatszolgáltatást beküldeni, az interfész csak a tanúsítványban szereplő eü. szolgáltatóra vonatkozó jogviszony 

adatokat fogad el. 

Teendő: 

Csak a tanúsítvány regisztációjakor megadott eü. szolgáltató vonatkozó adatokat küldhet be. 

Üzleti szabályokkal kapcsolatos problémák 

„A munkavállaló nem beazonosítható!” 

A feldolgozott tétel /azonosito/nyilvszam elemében a pecsétszám vagy engedélyszám az OTH nyilvántartásában 

nem található. 

Teendő: 

Amennyiben helyes a beküldött azonosító és az /azonosito/eekh értékét is, hogy a program biztosan a megfelelő 

nyilvántartásban keresse a feltüntetett azonosítót (pl. orvos esetén „DR”, eü. szakdolgozó esetén „EUSZD”, stb.).  

„A tranzakció nem hajtható végre, nincs előzmény tranzakció!” 

Jogviszony változás, illetve zárás akkor küldhető be, ha a vonatkozó jogviszony korábban nyilvántartásba lett véve. A 

változtatandó/lezárandó jogviszony az /azonosito/bejelento, /azonosito/egysegtipus, /azonosito/egyseg, 

/azonosito/eekh, /azonosito/engedely vagy /azonosito/pecsetszam és /azonosito/KSH és a jogviszony típusa 

alapján kerül beazonosításra.  

http://www.utilities-online.info/
http://www.utilities-online.info/


Teendő 

Az azonosító blokkban pontos egyezés szükséges, tehát a jogviszony kezdetének lejelentésekor használt értékekkel 

kell hivatkozni. Például, ha a KSH szám a jogviszony kezdetekor ki volt töltve, akkor a változás jelentésekor is legyen 

kitöltve. 

A szervezeti egység nem azonosítható!  

A szervezeti egységet az egységtípus és egységkód együttesen azonosítja, csak olyan értékek fogadhatók el, melyek 

az egységtípusnak alapján szerepelnek az OTH gyógyszertár vagy egészségügyi szolgáltató egység nyilvántartásában.  

Teendő: 

Győződjön meg róla, hogy megfelelő egységtípus és egységkód adatokat adott-e meg. 

A munkáltató KSH azonosítása nem sikerült! 

A megadott munkáltató KSH száma alapján nem található meg az OTH nyilvántartásában. 

Teendő: 

Győződjön meg róla, hogy megfelelő KSH számot adott-e meg. 

A tranzakció nem hajtható végre, már szerepel a nyilvántartásban! 

Új jogviszony kezdete akkor küldhető be, ha az /azonosito blokkban megadott értékekkel nincs lezáratlan 

jogviszony.  

Teendő: 

Ellenőrizze, hogy a jogviszonyt azonosító értékek helyesek-e! Ha igen, akkor először küldjön be lezárás rekordot 

mielőtt a jogviszony újbóli kezdetét beküldi. 

Rossz EEKH besorolás! (%eekhbesorolas%) 

Az /azonosito/eekh besorolás csak 'EUSZD','DR', 'MNS','MNSF', 'MNSK', 'GYSZR', 'KPFB', 'PSZ' értékeket vehet fel. 

Teendő: 

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az eekh besorolás kódja. 

A jelentő szolgáltató nem azonosítható! (%jelentoszolg%) 

Érvénytelen azonosító érték. 

Teendő: 

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a szolgáltató azonosító kódja, nem lehet hosszabb mint 6 karakter. 

Rossz szervezeti egység azonosító! (%egysegkod%) 

Érvénytelen azonosító érték. 

Teendő: 

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a szervezeti egység azonosító kódja, nem lehet hosszabb mint 9 karakter. 

Rossz munkavállaló azonosító! (%azon%') 

Érvénytelen azonosító érték. 

Teendő: 

A munkavállaló azonosító kódja nem lehet hosszabb mint 20 karakter. 

A munkáltató KSH száma közreműködő esetén kötelező! 

Közreműködő és személyes közreműködő esetén a munkáltató megadása kötelező. 

Teendő: 

Töltse ki a munkáltató KSH számát. 



A felügyeletet ellátó személy nyilvántartási típusa nincs megadva! 

A /felugyelet/eekh értéke kötelező felügyelet='I' esetén. 

Teendő: 

Töltse ki az értéket. 

A felügyeletet ellátó személy nyilvántartási azonosítója nincs megadva! 

Ha a felügyeletet ellátó személy azonosítója kötelező felügyelet='I' esetén. 

Teendő: 

Töltse ki az értéket. 

A felügyelő munkavállaló nem beazonosítható! (%felugy_azon%) 

A felügyeletet ellátó személy azonosítója hosszabb min 20 karakter, vagy az OTH nyilvántartásában nem található. 

Teendő: 

Adjon meg érvényes értéket. 

A munkarend megadása nem megfelelő! 

A munkarend lehetséges értékkészletet 'NRM','CMB','CUK','CKK','NUK','NU','MK','NK','UK','MU'. 

Teendő: 

Adjon meg érvényes értéket. 

A munkakör megadása kötelező! 

Közalkalmazott, munkaviszony, közszolgálati, szolgálati jogviszony típus esetén a munkakör megadása kötelező. 

Teendő: 

Adjon meg érvényes értéket. 

A FEOR megadása kötelező! 

Közalkalmazott, munkaviszony, közszolgálati, szolgálati jogviszony típus esetén a FEOR szám megadása kötelező. 

Teendő: 

Adjon meg érvényes értéket. 

A foglalkoztatás jellege nem megfelelő (T/R)! 

Közalkalmazott, munkaviszony, közszolgálati, szolgálati jogviszony típus esetén a foglalkozás jellege kötelező, értéke 

T/R lehet. 

Teendő: 

Adjon meg érvényes értéket. 

A távollét oka nem megfelelő! 

Közalkalmazott, munkaviszony, közszolgálati, szolgálati jogviszony típus esetén a /tavollet/oka csak G,B,S,K,E 

lehet. 

Teendő: 

Adjon meg érvényes értéket. 

A tranzakció nem feldolgozható, az utolsó feldolgozott tranzakció későbbi! 

Az adott tétel hatály dátumának későbbinek kell lennie ugyanazon jogviszony korábban feldolgozott tételeinél 

megadott hatály dátumoknál. 



Teendő: 

Adjon meg a későbbi hatály értéket.  

A tranzakció nem hajtható végre, az utolsó feldolgozott tranzakció azonos dátumú!! 

Az adott tétel hatály dátumának későbbinek kell lennie ugyanazon jogviszony korábban feldolgozott tételeinél 

megadott hatály dátumoknál. 

Teendő: 

Adjon meg a későbbi hatály értéket.  

 

A tranzakció nem hajtható végre, az utolsó tranzakció lezárás! 

Egy jogviszony lezárását követően az adott jogviszonyra változás nem küldhető be. 

Teendő: 

Változás beküldése a zárást követően nem lehetséges.  

Az alkalmazás megszűnésének oka kötelező! 

Lezárás esetén az zarasOka nincs megadva. 

Teendő: 

Töltse ki mező értékét. 

 

 

 

 

 

 

 


