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Az Allianz Hungária Pénztárak kiemelt figyelmet fordítanak a pénztártagjaik tájékoztatására és 

a kialakult helyzetben online intézhető ügyek kiszélesítése érdekében folyamatosan elérhetővé 

teszik a Pénztárak dokumentumtárában az elektronikusan kitölthető nyomtatványaikat pdf 

formátumban. Pénztártagjaink a nyomtatványok gépi kitöltését követően a nyilatkozatok 

hitelesítése érdekében az „Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés” szolgáltatással 

biztonságosan tudják intézni önkéntes pénztári ügyeiket is. Az „Azonosításra visszavezetett 

dokumentum-hitelesítés” szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfélkapu regisztráció szükséges. 

 

1.) A Pénztárak dokumentumtár elérhetősége: 

https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html 

2.) Az „Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés” elérhetősége: 

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal 

 

Fontos! Ügyfélkapu regisztráció hiányában a dokumentum-hitelesítés nem lehetséges. 

Az Ügyfélkapu elérhetősége: 

https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio  

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti személyesen a 

regisztrációs szervnél, vagy elektronikusan, amennyiben 2016. január 1 -jét követően kiállított 

érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik. A regisztrációhoz meg kell adnia 

szabadon választott egyedi felhasználói nevét és elektronikus levélcímét (e-mail cím), mivel erre 

a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.  

 

Nyilatkozat hitelesítés lépésenként: 

1.) Pénztári dokumentum kitöltése 

1.1.) Szükséges nyilatkozat kiválasztása a Pénztárak dokumentumtárából. 

 

https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html
https://niszavdh.gov.hu/index
https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html
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1.2.)  Megfelelő nyilatkozat letöltése a Nyugdíjpénztári dokumentumok közül. 

1.3.) Nyomtatvány kitöltése. Kérjük, figyelmesen olvassa el a nyilatkozat tartalmát és a kitöltést 

segítő útmutatásokat!  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási igények érvényességéhez minden esetben szükséges az 

azonosítási adatlap AHT-5-1 és a kiemelt közszereplő AHT-4-1 nyilatkozat hitelesített formában 

történő beküldése is. 

 

 

https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#nyomtatvanyok-nyugdij
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1.4.)  A kitöltött nyomtatvány mentése a saját gépre tetszőleges saját mappába.  

Eszköztár Fájl / Mentés másként funkciójával a mappa kiválasztását követően kérjük, nyomja 

meg a „Mentés” gombot. 

Mentett dokumentum megtekinthető a tetszőleges saját mappában.  
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2.) Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás díjmentes igénybevétele. 

2.1.) A www.magyarorszag.hu weboldalon kérjük, nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot. 

 

2.2.) Központi Azonosítási Ügynök felületen kérjük, válassza az „Ügyfélkapu” opciót. 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
http://www.magyarorszag.hu/
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2.3.) Az azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, az Ügyfélkapuhoz használt felhasználói 

nevét és jelszavát, majd nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot. 

 

Ön sikeresen bejelentkezett! 
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2.4.) A baloldali menüpontban válassza ki a „Hitelesítés” opciót. 

 

 

A Hitelesítés felületen kérjük, hogy a hitelesíteni kívánt kitöltött nyilatkozatot fogja meg az egér bal 

gombjával és húzza a megjelölt mezőbe, „vagy a klikkeljen ide a tallózáshoz” gombra kattintva 

indítsa el a saját mappába lementett, kitöltött nyilatkozat feltöltését.  

 

 



8 

2.5.) Kérjük, hogy a mappa kiválasztását követően nyomja meg a „Megnyitás” gombot.  

 

2.6.) Kérjük, válassza ki a lementett, kitöltött nyilatkozatot és nyomja meg a „Megnyitás” gombot. 
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2.7.) A fájl kiválasztását követően kattintson a „Hiteles PDF” mezőbe. 

 

A nyomtatvány feltöltésének feltétele a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása. 

Hozzájárulás esetén kérjük, hogy az „Elfogadom az ÁSZF”-et jelölő mezőbe kattintson. Végül 

indítsa el a nyomtatvány feltöltését a „Feltöltés” gombbal.  

 

https://niszavdh.gov.hu/external/AVDH_ASZF.pdf
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2.8.) Kérjük, hogy az elkészült hitelesített nyilatkozatot töltse le, ehhez kérjük, nyomja meg a Letöltés 

gombot. A képernyőn megjelenik az AVDH Bélyegzővel ellátott hitelesített dokumentum. Kérjük, 

hogy a hitelesített nyilatkozatát mentse a saját gépre tetszőleges saját mappába. Eszköztár Fájl / 

Mentés másként funkciójával a mappa kiválasztását követően,  nyomja meg a „Mentés” gombot. 

A hitelesített nyilatkozat elérési útját e-mailben is megküldi a szolgáltató Önnek, ez esetben adja 

meg saját email címét a jelzett mezőben, végezetül nyomja meg a „Küldés e-mailben” gombot. 

Kérjük, hogy Pénztárunk központi e-mail címét a jelzett mezőbe ne írja be! 

 

Sikeres dokumentum letöltés esetén a szolgáltató azonnal visszaigazolja az üzenet elküldését.  
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Az elküldött üzenetben a letöltéshez szükséges linket és további fontos információkat talál.  
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Hitelesített nyilatkozat képe: 
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2.9.) Kérjük, ellenőrizze a csatolmány jelre kattintva a csatolt igazolást. 
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2.10.) Kérjük, hogy az AVDH Bélyegzővel ellátott és a fenti igazolást tartalmazó hitelesített 

nyilatkozatot küldje meg Pénztárunk nypenztar@allianz.hu e-mail címére. 

2.11.) Amennyiben további dokumentumok szükségesek a nyilatkozatok érvényességéhez azok  

listáját a nyilatkozatok alján a „csatolt dokumentumok” résznél találja meg kérjük, ezeket is csatolja 

e-mail üzenetéhez. Hitelesítés csak a kitölthető nyilatkozatok estében szükséges, egyéb 

dokumentumok másolatánál nem. Pl.: nyugdíjhatározat, okmány másolatok. 

 

Felmerülő kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban kérjük, forduljon bizalommal Pénztárunkhoz az 

nypenztar@allianz.hu címen, ahol munkatársaink mindenben készséggel állnak rendelkezésükre. 

 

mailto:nypenztar@allianz.hu
mailto:nypenztar@allianz.hu

