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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://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio 

Az írható pdf dokumentumok kitöltéséhez javasoljuk az Adobe Acrobat Reader használatát, melyet az alábbi oldalon 
tölthet le: https://get.adobe.com/hu/reader/ 

Ha nem kívánja letölteni és telepíteni ezt a programot, és böngészőben szeretné kitölteni az írható dokumentumot, 
akkor javasoljuk, hogy a hitelesítés előtt használja a Microsoft Print to PDF alkalmazását, azaz a kitöltött 
dokumentumnál kattintson a „Fájl” menüpontba és válassza a „Nyomtatás”lehetőséget. 

 

Ezt követően pedig a „Nyomtató” legördülő listából válassza a Microsoft Print to PDF lehetőséget, majd kattintson a 
„Nyomtatás” gombra. 

 

Mentse le a számítógépére a dokumentumot és a lenti leírásnak megfelelően, majd töltse fel a hitelesítéshez. 

  

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
https://get.adobe.com/hu/reader/
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Elektronikusan kitölthető dokumentumok hitelesítésének és beküldésének a folyamata:  

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

2.  

 

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. 

4. Ehhez kattintson a https://niszavdh.gov.hu linkre, majd nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot. Ezután 
a rendszer a belépési oldalra irányítja át, ahol meg kell adnia ügyfélkapus felhasználónevét és a hozzá 
tartozó jelszavát az azonosításhoz. 

5. A sikeres azonosítást követően töltse fel az aláírandó PDF dokumentumot tallózással, vagy húzza a 
kijelölt mezőbe. Válassza ki a „Hiteles PDF” opciót a hitelesítéshez. Fogadja el az AVDH ÁSZF-et a 
jelölőnégyzet kipipálásával. Nyomja meg a „Feltöltés” gombot. 

https://niszavdh.gov.hu/
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6. Az elkészült hitelesített dokumentumot a „Letöltés” gombra kattintva tudja letölteni a saját gépére.  

7.  

7. Kérjük ellenőrizze, hogy a letöltött fájlon látható-e a hitelesítés. A hitelesítést a rajta szereplő AVDH 
bélyegző, valamint az aláíráspanel jelzi. 
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8. A hitelesített dokumentumot 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 +36 1 411 3200 telefonszámon. 

 

mailto:office@erstenyp.hu

