
 

Dokumentumaink elektronikusan is hitelesíthetőek, így személyes találkozó, nyomtatás és sorban állás 
nélkül is intézheti egészségpénztári ügyeit. Az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) 
segítségével papírmentesen, online hitelesítheti aláírni kívánt iratait.   

Az AVDH szolgáltatás használata  

A szolgáltatás Ügyfélkapu regisztrációval egyszerűen használható, fontos azonban, hogy az aláírni kívánt 
dokumentumot kizárólag az a személy hitelesítheti AVDH által, aki azt egyébként is aláírná, tehát 
magának a Pénztártagnak kell elvégeznie a hitelesítést!   

A hitelesítés lépései:  

1. Töltse ki a Belépési nyilatkozatot és mentse el pdf formátumban saját gépére.  

2. Látogasson el a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalra.  

3. Töltse fel az aláírandó PDF dokumentumot 
tallózással, vagy húzza a kijelölt mezőbe.  

4. Válassza ki a „Hiteles PDF” opciót a 
hitelesítéshez.  

5. Fogadja el az AVDH ÁSZF-et a jelölőnégyzet 
kipipálásával.  

6. Nyomja meg a „Feltöltés” gombot.  

7. Ezután a rendszer az ügyfélkapu belépési 
oldalra irányítja át, ahol meg kell adnia 
ügyfélkapus felhasználónevét és a hozzá tartozó 
jelszavát az azonosításhoz.  

A sikeres azonosítást követően kezdődik el az 
aláírás folyamata.  

8. Az elkészült hitelesített dokumentumot töltse le a 
„Letöltés” gombra kattintva a saját gépére.  

Kérjük, ne használja a „Küldés e-mailben” 
lehetőséget, ezt a Pénztár nem tudja fogadni.  

9. Az így hitelesített dokumentum minden olyan 
adatot tartalmaz, amely igazolja annak 
hitelességét és hitelesítőjét.  

A hitelesítést a rajta 
szereplő AVDH bélyegző, 
valamint az aláíráspanel 
jelzi:  

 

 

 

10. A letöltött hitelesített dokumentumot kérjük, hogy küldje el számunkra az 

avdhugyintezes@medicoverep.hu e-mail címre, a tárgyban nevének és adóazonosító 

jelének feltüntetésével. 

Kérjük, hogy minden esetben a saját gépére letöltött hitelesített dokumentumot csatolja leveléhez! 

AVDH használati útmutató  
Hiteles aláírás elektronikus úton  

 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
mailto:avdhugyintezes@medicoverep.hu


Medicover Egészségpénztár 1134 Budapest, Váci út 29-31.   Telefon: +36 1 465 3125  E-mail: info@medicoverep.hu  
Honlap: www.medicoveregeszsegpenztar.hu  Bankszámlaszám: 12001008-01667874-00100002  Adószám: 19155940-1-41  

 

A hitelesítő személyes adatai a dokumentum csatolmányában érhetők el.  

 

Csak abban az esetben tudjuk elfogadni az AVDH-val hitelesített dokumentumokat, ha az tartalmazza 
az azonosított ügyfél adatait: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő.    

Az AVDH nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, így az AVDH 
dokumentumhitelesítés esetén nem szükséges külön két tanú előtt nyilatkoznia azon esetben sem, 
ahol ezt a papír alapú nyilatkozatok esetén a szabályok előírják (pl. haláleseti kedvezményezett 
jelölése).  

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, de igénybe szeretné 
venni ezt a szolgáltatást, ingyenesen regisztrálhat az ügyfélkapura a kormányablakokban, az 
okmányirodákban és az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, valamint a 2016. január 1-jét követően 
kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában elektronikusan is létrehozhatja ügyfélkapus 
azonosítóját. 

 

Köszönjük közreműködését!    

      

         Medicover Egészségpénztár  
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