Interfész jogosultság – Interfész használat
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Pénzbeli és természetbeni ellátások (PTR) Interfész

A PTR Interfész bevezetés lépései:
1. A PTR felhasználó a PTR Interfészhez jogosultságot kap. A jogosultság
hozzáférést a következőképpen lehet megigényelni:
1. lépés: Be kell jelentkezni az Ügyfélkapus felhasználó névvel és jelszóval az
OSZIR oldalán (https://idm.nrszh.hu) a 3. menüpont alatt.

2. lépés: A bejelentkezést követően az IDM nyitóoldalán a felső menüsorok körül
a ’MUNKAFOLYAMATOK/ÚJ REGISZTÁCIÓS IGÉNY’ menüpontot kell megkeresni.

3. lépés: A felnyíló igénylő oldalon az Ügyviteli rendszernél legördülő menüből a
„PTR”, majd alatta a „Munkatárscsoportnál” a ’PTR/PTR’ interfész lehetőséget kell
kiválasztani.
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4. lépés: Ezt követően az oldal alján a ’Hozzáférés igénylésére’ kell kattintani. A
hozzáférés jóváhagyását követően egy automatikus értesítő e-mail kerül
kiküldésre.

2. A PTR Interfész kapcsolat kialakításához a két rendszerben azonos jelszó
használata szükséges. A PTR-ben a jelszavát a PTR Interfész jogosultsággal
rendelkező felhasználójaként – kérjük – a „Törzsadatok” menüpontban az
„Interfész jelszó” menü megnyitása után adja meg.

3. A PTR Interfész kapcsolat első ütemében a PTR-ben előzmény nélküli, új
ügyek betöltése kezdődik meg, majd ezt követően a módosító ügyek is küldhetők
interfészen a PTR-be.
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Azok az ügyek tartoznak ide, amelyek a hatóságnál új ügyként
keletkeznek és megállapító döntések (határozatok) kiadása történik meg.
Interfész jelenleg a következő ellátásokra indítható:








foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási támogatás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
ápolási díj,
közgyógyellátás,
időskorúak járadéka

4. Az Interfész kezdeti használatakor az első tételek betöltését követően
javasoljuk a webes felületen (https://ptr.nrszh.hu) a betöltött ügyek
ellenőrzését, annak érdekében, hogy minden adat megfelelően bekerült-e a PTR
felületére.
Az Interfész használatakor is az Szt. 18/B. § által kért adatokat
mindenképpen be kell tölteni a PTR-be.
Jelzéseiket, kérdéseiket a PTR
idm.nrszh.hu e-mail címen várjuk.
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket és együttműködésüket a PTR használatában!
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