
A Központi Segélyhívó Adatbázishoz történő regisztráció menete 
 
 
A „Központi adatbázis módszer” lényege, hogy a szolgáltató az előfizetői adatbázisát,  „…mely 
tartalmazza a regisztrált szolgáltatók előfizetőinek a szerződésben szereplő azon adatait, 
melyek szükségesek a szolgáltatás nyújtásához (előfizetőszám, előfizetési cím)” előre feltölti 
az Egységes Segélyhívó Rendszer (a továbbiakban: ESR) részét képező Központi Segélyhívó 
Adatbázisba (a továbbiakban: KSA), és azt napra készen tartja. 
 
A feltöltésre a rendszer alapvetően két megoldási lehetőséget nyújt: 

a) vagy SFTP protokollal történik az előfizetői adatok feltöltése/karbantartása, 
b) vagy egy „webservice” használatával történik az előfizetői adatok 

feltöltése/karbantartása. 
 
A fenti két eset mellett létezik egy hibrid megoldás is, amikor a kezdeti adatfeltöltés 
(ősfeltöltés) SFTP-el történik az adatok nagyobb mennyiségére való tekintettel, míg a 
változások követése webservice módszerrel. 
A szolgáltató szabadon választhatja bármelyik módszert, az ESR az összes módszerre fel van 
készítve. 
 
Mindegyik megoldás esetében az alábbi IP címeket/webservice linkeket kell használni: 
ksa.112.hu         84.206.101.12     
ksa2.112.hu       84.206.101.13     
  
Az adatátadás módjait összefoglaló interfész specifikáció az alábbi URL címen elérhető: 
http://nmhh.hu/dokumentum/158700/adatatadasi_javaslat_v8_2.pdf  
 
A rendszerhez való csatlakozás a sikeres tesztek elvégzését követően bármikor lehetséges az 
alábbi lépések megtételét követően:  
 
1. A szolgáltató IP címének beállítása az ESR tűzfalában 
 
Az elektronikus hírközlési szolgáltató felveszi a kapcsolatot a NISZ Zrt. munkatársával, Takács 
Attilával (e-mail: takacs.attila@nisz.hu), és megadja a feltöltés teszteléséhez használandó IP 
cím(ek)et, amely(ek) beállításra kerül(nek) az ESR tűzfalán. 
 
A KSA rendszerhez történő regisztráció és adatfeltöltés kapcsán bármilyen, nem műszaki 
tartalmú egyedi kérdésben Takács Attila ad tájékoztatást. 
 
2. A következő lépés a feltöltési folyamat tesztelése 
 
A tesztek elkezdéséhez a szolgáltató felveszi a kapcsolatot a programot szállító M&S 
Informatikai Zrt. valamelyik képviselőjével, Szabados Róberttel (e-mail: 
szabados.robert@mands.hu), vagy Hlavács Zoltánnal (e-mail: hlavacs.zoltan@mands.hu), 
akik részletes tájékoztatást tudnak adni a regisztrációhoz és a rendszer működéséhez 
kapcsolódó műszaki kérdésekben.  
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A sikeres kapcsolat kiépítéséhez, feltétlenül szükség van a szolgáltató részéről IP címre (forrás 
szűrés), ahonnan az adatokat a KSA rendszer kapni fogja. 
 
A teszteléseket a szállító tesztrendszerén kell elvégezni, amelyek elérhetősége a következő: 
ksateszt.112.hu               84.206.101.10     
ksateszt2.112.hu             84.206.101.11    
 
 
3. Sikeres teszt után a szolgáltató csatlakozhat az éles rendszerhez. 
 
A tesztek lefolytatását követően a szolgáltató csatlakozik az éles rendszerhez és végzi a 
rendszeres adatszolgáltatást. 
 
 
 
További hasznos tudnivaló: 
 
A rendszer sajátosságából adódóan, számhordozás esetén, az átadó szolgáltatónak a központi 
adatbázis (KSA) frissítésével törölnie kell a tőle elhordozott számot és az átvevő szolgáltató 
csak ez után tudja, szintén az adatbázis frissítésével, saját számaként feltölteni. 
Az átadó szolgáltató törlése nélkül az átvevő nem tudja az elhordozás tényét érvényre juttatni 
a központi adatbázisban. Kérjük, hogy erre fokozott figyelmet fordítsanak! 
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