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1. BEVEZETŐ
Az EÜHT alkalmazás az MNB informatikai rendszere, amely az elektronikus ügyintézés során keletkezett
dokumentumok kézbesítési tárhelye. A Kézbesítési Tárhely csak előzetes regisztráció és jóváhagyás után
használható. A regisztrációhoz elektronikus aláíró tanúsítvány vagy ügyfélkapus regisztráció szükséges. A
Kézbesítési Tárhelyhez az MNB-vel kapcsolatban álló pénzügyi intézmények képviselői regisztrálhatnak. A
regisztráció pontos menetéről az ERA rendszer Súgójában lévő Regisztrációs folyamat felhasználói kézikönyve
tartalmaz részletes leírást.
A Kézbesítési Tárhely egy logikai fogalom, amely több specifikus szolgáltatás összefoglaló neve. A speciális
szolgáltatások az ún. EÜHT szolgáltatások, ezekhez kezdeményezhetnek regisztrációt az intézmények
képviselői. Az egyes EÜHT szolgáltatások azonos típusú ügyekkel kapcsolatos elektronikusan kézbesített
dokumentumok megjelenítését végzik. A regisztrációval az intézmény szabályozhatja, hogy a munkatársai
milyen típusú ügyekkel kapcsolatos MNB anyagokhoz férhetnek hozzá.

2. FOGALOMTÁR
Fogalom vagy rövidítés

Jelentés

Magyarázat

MNB

Magyar Nemzeti Bank

ERA

A Magyar Nemzeti Bank (MNB)
elektronikus rendszere
hitelesített adatok fogadásához.

RegDB

Az ERA EÜHT szolgáltatásához
regisztrált felhasználók és
intézmények adatait tartja
nyilván.

EÜHT

Jelen felhasználói kézikönyvben
ismertetett rendszer.

Regisztráció

Olyan eljárás, amely az MNB-vel
kapcsolatban álló intézmények és
munkatársaik, valamint az MNB
által biztosított elektronikus
szolgáltatásokhoz való
hozzáférést szabályozza.

Regisztráció
jóváhagyása

A regisztrációt, amennyiben a
felhasználó elsőként regisztrált az
intézmény-szolgáltatás
viszonylatában, az MNB hagyja
jóvá, vagy utasítja el.
Amennyiben már rendelkezik az
intézmény az adott
szolgáltatáshoz adminisztrátorral,
úgy az adminisztrátor hagyja jóvá,
vagy utasítja el.

Az MNB által biztosított elektronikus
szolgáltatásokhoz az intézmény képviselőjének
kell a regisztrációt kezdeményeznie. Az adott
intézmény-szolgáltatás viszonylatában első
regisztráló számára a regisztráció során
keletkezik egy regisztrációs adatlap, amelyet
cégszerű aláírással kell eljuttatni az MNB-hez.

Szolgáltatás

Az EÜHT rendszer szolgáltatása,
amelyet az intézményi képviselő
regisztráció után használhat.

A szolgáltatások ügytípusok szerinti
biztonságos dokumentumtovábbítást tesznek
lehetővé az MNB és az intézmények között.

Ügyfélkapu

Az állam által üzemeltetett
rendszer, minden magyar

Okmányirodákban lehet ügyfélkapus
regisztrációt kérni. Ügyfélkapus regisztráció

Lehetőséget biztosít a regisztrált
felhasználóknak/intézményeknek, hogy az
MNB egyes szolgáltatásait egységes felületen
keresztül érhessék el.

Az elektronikus ügyintézés során keletkezett
dokumentumok kézbesítési tárhelye.

További információ:
https://era.mnb.hu/regdb.web/Regisztracio/RegisztracioLeiras.aspx
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Fogalom vagy rövidítés

Jelentés
állampolgár ingyenesen
használhatja.

HIBRID rendszer

A Magyar Posta által
üzemeltetett rendszer, amely
elektronikusan hitelesített
küldeményeket papír alapúvá
alakít és így juttat el a címzetthez.

Magyarázat
esetén a felhasználó az ügyfélkapuhoz
beregisztrált felhasználónevével és jelszavával
használhatja a rendszert.

Egyetemes postai szolgáltatás.
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3. KÉZBESÍTÉSI TÁRHELY - SZOLGÁLTATÁS INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA
A Kézbesítési Tárhely fogalom több olyan ún. EÜHT szolgáltatás összefoglaló neve, amelyet az MNB-vel
kapcsolatban álló intézmények képviselői regisztráció után vethetnek igénybe. A regisztráció – az ERA
kézikönyvben ismertetett módon – kétféle lehet. Az egyik az elektronikus tanúsítvány birtokában történő
regisztráció, a másik az ügyfélkapus regisztráció.
Az elektronikus tanúsítvány birtokában történő regisztráció során a felhasználó megadja a felhasználónevét és
jelszavát, amellyel az ERA és az EÜHT rendszert is használhatja. Az ügyfélkapus regisztrációhoz ügyfélkapus
hozzáféréssel kell rendelkezni, a bejelentkezést az ügyfélkapura történő bejelentkezés biztosítja.
Amennyiben a felhasználó még nem rendelkezik regisztrációval, a bejelentkezési képernyőn található
Regisztráció linkre kattintva az ERA regisztrációs felületére jut, ahol a szükséges adatok megadásával
regisztrálhat.
Egy felhasználónévvel és jelszóval, illetve egy ügyfélkapus regisztrációval több intézményt is lehet képviselni,
illetve több EÜHT szolgáltatáshoz is hozzá lehet férni.
Az alábbiakban a regisztrációs folyamat nem, csak a sikeres regisztráció és annak MNB általi jóváhagyása után
lehetővé váló használat kerül bemutatásra.

3.1. Bejelentkezés

3.1.1. ábra

A látogatónak az előbbiekben ismertetett módon, a szolgáltatás igénybevételéhez rendelkeznie kell ERA
regisztrációval. Ha már ezt korábban megtette, akkor az ott megadott felhasználónév/jelszó párossal vagy az
Ügyfélkapus bejelentkezés linkre kattintva ügyfélkapus hitelesítéssel léphet be a szolgáltatásba.
Amennyiben a regisztrált felhasználó a felhasználónevét, jelszavát vagy mindkettőt elfelejti, akkor lehetősége
van a főoldalon az Elfelejtett azonosító linkre kattintva vagy a böngésző címsorába a következő címet beírva
(https://era.mnb.hu/elfelejtettazonosito) a felhasználónév lekérdezésére és új jelszó igénylésére, vagy
mindkettőre.
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3.2. Intézmény kiválasztása
Egy regisztrációval - akár ERA-s, akár ügyfélkapus regisztrációról van szó - több szolgáltatáshoz is hozzá lehet
férni, illetve több intézményt is képviselhet a felhasználó.
A sikeres bejelentkezés utáni első lépés ezért az intézmény kiválasztása. Azok az intézmények jelennek meg a
legördülő listában, amelyekhez a bejelentkezett felhasználó regisztrációval rendelkezik.

3.2.1. ábra

Ezen az oldalon a legördülő listából lehet kiválasztani a képviselni kívánt intézményt, majd a Választ gombra
kattintva megjelenik a szolgáltatások listája.

3.3. Szolgáltatás kiválasztása
Sikeres bejelentkezés és a képviselni kívánt intézmény kiválasztása után van lehetőség a használni kívánt EÜHT
szolgáltatás kiválasztására, amelyet az alábbi képernyő tesz lehetővé.
Azok a szolgáltatások jelennek meg, amelyekhez a kiválasztott intézmény képviseletében a bejelentkezett
felhasználó jogosultsággal rendelkezik. Az EÜHT szolgáltatások dobozok formájában jelennek meg, a dobozok
fejléce és a doboz belsejében található szöveges leírás ismerteti a szolgáltatás feladatát.
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3.3.1. ábra

A használni kívánt szolgáltatást az azt reprezentáló doboz láblécében lévő Választ linkre, vagy a fejlécre
történő dupla kattintással lehet elérni. A képernyőn több szolgáltatás is megjelenhet.

3.4. Dokumentumok listázása
A sikeres bejelentkezés, intézmény- és szolgáltatásválasztás után jut el a felhasználó az MNB által intézmény
számára küldött dokumentumok listájához. Ezen a felületen lehet látni a kiválasztott szolgáltatásnál elérhető
fájlokat.
Az alkalmazás lehetőséget biztosít a megjelenítendő dokumentumok közötti keresésre és szűrésre is. Többféle
szempont szerint lehet szűrni, a szempontok a Szűrés dobozban található legördülő listából választhatók ki.
Szöveges tulajdonságra történő szűrés a szövegmezőbe beírt keresett szöveg, majd a keresés gomb
megnyomását követően indul el. A Feltöltés időpontja szerinti keresés választása esetén lehetőség van a kezdő
dátum és a végdátum megadására. Amennyiben csak a kezdődátumot adja meg, akkor a rendszer a
végdátumot az adott napra állítja, ha csak végdátumot ad meg, akkor a keresett időponttól visszamenőleg
történik a keresés.
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3.4.1. ábra

3.5. Dokumentum részletek
A Részletek linkre kattintva látható, hogy az adott fájlt ki és mikor töltötte le. A Vissza gomb az előző oldalra
történő visszalépést teszi lehetővé.
Ez a funkció segíti a felhasználót abban, hogy megtudja egy intézmény munkatársai közül kinél található meg a
keresett fájl.
A Név oszlopban megjelenő felhasználónév a letöltő neve, a dátum a letöltés dátuma, a Művelet oszlop a
letöltés állapotát mutatja.
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3.5.1. ábra

3.6. Letöltés indítása
A letölthető fájlok az 3.4.1-es ábrán látható Letöltés linkre kattintva tölthetők le.
A letöltést megelőzően egy figyelmezető üzenet jelenik meg. Az Igen gombra történő kattintással lehet a
letöltést folytatni, a Mégse gombbal lehet a letöltést megszakítani.

3.6.1. ábra

Az Igen gombra kattintva az alábbi felugró ablak jelenik meg.
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3.6.2. ábra

Ha a tárhelyen elérhető dokumentum hitelesítése elektronikus aláírással történt, akkor a dokumentumok
megtekintéséhez és az aláírás ellenőrzéséhez a hitelesítés szolgáltatók által készített ingyenes szoftverek
használhatók. Például: e-Szignó (letöltése: http://e-szigno.hu/letoltesek/) vagy Mokka (letöltése:
http://www.netlock.hu/html/mokka/letoltes.html).

3.6.3. ábra
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