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1 OJOTE API változások
A külföldön biztosítottak kezeléséhez az OJOTE új fajta visszatérési üzenetet
alkalmaz. Az új üzenetből kikerült a vizitdijKot mező, és kapott egy kozlemeny
mezőt, amelyben az OJOTE a felhasználó számára megjelenítendő közleményt ad
vissza. Jogosultság lekérdezés esetén a visszatérési érték az alábbi táblázatnak
megfelelően változik.
Visszatérési érték
Mező
user
tranKod
hibaSzoveg
hibaKod

jogviszony

kozlemeny

Tartalom
A kérdést feltevő felhasználó azonosítója (a kérdésben az ruser mező)
A lekérdezéshez tartozó egyedi tranzakciós kód
A hibához tartozó szöveg
Hiba esetén a hiba kódja, különben 0
A megadott adatok alapján beazonosítható-e egy érvényes jogviszony és
TAJ szám
Z érték esetén TAJ érvényes, jogviszonya rendezett,
P érték esetén TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen,
K érték esetén külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen,
B érték esetén TAJ egyéb okból érvénytelen
A felhasználó számára megjelenítendő közlemény

Mivel a lekérdezések nagy része TAJ szám alapján az aktuális időpontra vonatkozik,
ezért erre a típusú lekérdezésre külön funkció került létrehozásra, amely szintén a
fenti típusú visszatérési értékkel rendelkezik.

Az OJOTE (On-line Jogviszony és TAJ Ellenőrző) rendszer új funkcióit, az arra
jogosult külső felhasználók szabványos, Web szolgáltatás (WEB SERVICE) felületen
keresztül a https://jogviszony.oep.hu/ojote/jogviszony címen érhetik el.
Az új végponton kettő funkció érhető el. Az egyik paraméterezése teljes mértékben
megegyezik az előző végponton található getTajInfo funkció paraméterezésével,
ennek neve jogviszony. A másik funkció csak az ruser és a taj paraméterrel
rendelkezik, amely az aktuális időpontra kérdez le TAJ szám alapján, ennek neve
jogviszonyTAJ.
A jogviszony nevű funkció a getTajInfo funkcióhoz hasonlóan működik, viszont az
új visszatérési üzenetet adja.
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További változás, hogy az új végponton nem érhető el a WSDL állomány, azt a
fejlesztők a levelező listán keresztül illetve az API dokumentációból érhetik el.
A korábbi getTajInfo még párhuzamosan szolgáltat adatot, és az eddig megszokott
módon elérhető marad. A későbbiek során a régi végponton csak a login és a
getKiesesek funkció lesz elérhető. A korábbi szolgáltatás 2009 december 31-ig
párhuzamosan működik az új szolgáltatással.
A login funkció meghívása csak kapcsolat inicializálásra alkalmazható, viszont ennek
meghívása az esetek nagy részében szükségtelen.
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