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Elektronikusan beküldhető dokumentumok kezelésének folyamata 
 
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár minden érdeklődőnek, illetve pénztártagnak, lehetőséget biztosít, hogy 
bizonyos ügyeket online intézhessen. Ehhez létrehoztunk elektronikusan kitölthető nyomtatványokat, 
melyeket a kitöltést követően hitelesíteni szükséges. A hitelesítéshez a biztonságos, „Azonosításra 
visszavezetett dokumentum-hitelesítés vagy más néven AVDH” szolgáltatást biztosítjuk. Az AVDH 
szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfélkapu regisztráció szükséges.  
 
Ügyfélkapus regisztráció létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti személyesen a 
regisztrációs szervnél, vagy elektronikusan, amennyiben 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.  
Az Ügyfélkapus regisztráció elérhetősége: https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio  
 
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár jelenleg a következő dokumentumok esetében biztosítja az elektronikus 
kitöltést és beküldést: 

 Belépési nyilatkozat 

 Változásbejelentő nyilatkozat 

 Tájékoztató a választható portfolió rendszerről és portfolióválasztó nyilatkozat 
 
A dokumentumok elérhetőek a Pénztár Elektronikusan beküldhető dokumentumok oldalán. 
 
Elektronikusan kitölthető dokumentumok hitelesítésének és beküldésének a folyamata: 
 

1. Töltse le, majd töltse ki az Önnek szükséges dokumentum valamelyikét.  

 

https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
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2. Mentse el a kitöltött dokumentumot a számítógépére egy tetszőleges helyre. 

3. Következő lépésként a kitöltött dokumentumot hitelesíteni szükséges az „Azonosításra 
visszavezetett dokumentum-hitelesítés” szolgáltatással. 
Ehhez kattintson a https://niszavdh.gov.hu/index linkre. 

 

4. Válassza ki a számítógépére lementett és előzetesen kitöltött dokumentumot, majd klikkeljen a 
„Dokumentum elküldése” gombra. 

5. A következő felületen válassza az „Ügyfélkapu” lehetőséget, majd klikkeljen az „Azonosítás” 
gombra 

 

 

https://niszavdh.gov.hu/index
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6. Jelentkezzen be az Ügyfélkapuba Felhasználónevével és Jelszavával: 
 

 
7. A következő felületen klikkeljen a „Dokumentum letöltése” gombra, ez már tartalmazni fogja a 

hitelesített digitális aláírást. 

 
8. Kérjük ellenőrizze, hogy a letöltött fájlon látható-e a hitelesítés, majd küldje el a Pénztárnak az 

office@erstenyp.hu e-mail címre. 
 

Ha a folyamattal vagy a dokumentum kitöltéssel kapcsolatban kérdése van, kérjük keresse a Pénztár 
ügyfélszolgálatát a 06 1 411 3200 telefonszámon. 

mailto:office@erstenyp.hu

