
ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLKAPUS HITELESÍTÉSSEL 

Az alábbiakban lépésről lépésre vezetjük végig a dokumentum hitelesítési eljáráson. Felhívjuk 

figyelmét, hogy Ügyfélkapun keresztül csak abban az esetben van lehetősége a dokumentumot 

hitelesíteni, ha korábban már regisztrált az Ügyfélkapu szolgáltatásra. Erről további információt itt 

találhat: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8b6471d4-7062-4921-8424-b7682856b114 

Amennyiben tehát rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, az alábbi lépéseket követve küldje meg 

részünkre a hitelesített Adatszolgáltatást a forgalomba hozott kiadványokról. 

A művelet három részből áll:  

1. Dokumentum mentése PDF formátumban 

2. Dokumentum hitelesítése 

3. Dokumentum beküldése ügyfélkapun keresztül 

 

1. Dokumentum mentése PDF formátumban 

 

Fontos, hogy az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítést kizárólag PDF fájllal lehet elvégezni, ezért  

az Adatszolgáltató excel file-t kitöltése után PDF fájlként kell lementeni. Ennek menete a következő: 

 

A kitöltés végeztével kattintson a „Fájl” menüpontra: 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8b6471d4-7062-4921-8424-b7682856b114


 

 

Ezt követően a „Mentés másként” gombra: 

 
 

Majd a „Tallózás” ikonra válassza ki a mentés helyét számítógépén: 



 

 

A „Fájl típusa” listából válassza ki a „PDF” formátumot és mentse el a fájlt. A sikeres mentést követően 

új ablakban megjelenik az Adatszolgáltató  lap PDF formátumban. Kérjük ellenőrizze le a kitöltött 

adatokat.  



 

 

2. Dokumentum hitelesítése 
 

Írja be a böngésző címsorába: 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes 

 

Húzza ide a fájlt a feltöltéshez vagy klikkeljen a tallózáshoz 

A hitelesíteni kívánt fájlt ún. drag & drop tecnikával húzza be az ablakba, vagy kattintson a "klikkeljen 

ide a tallózáshoz" gombra. Ekkor a felugró tallózóablakban a saját gépéről kiválaszthatja azt a fájl, 

amelyen a hitelesítést el szeretné végezni. 

Válasszon ki a korábban PDF-ben elmentett Adatszolgáltató lapot. 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes


 

Hitelesítés  

Kérjük, a Hiteles PDF gombot hagyja bejelölve! 

 

ÁSZF 

A jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadni az Általános Szolgáltatási Feltételeket, majd el kell küldeni 

a dokumentumot a rendszernek hitelesítésre. 

 

Dokumentum elküldése hitelesítésre 

Katt a kék Feltöltés gombra. 

 

Azonosítási szolgáltatások 

Az oldal frissítése után a felhasználónak azonosítania kell magát Ügyfélkapus felhasználóneve és 

jelszava megadásával: 



 

Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Kérjük, olvassa el és az Elfogadom gombra kattintva fogadja el az Általános Szerződési feltételeket. 



 

 

3. Dokumentum küldése 

Kérjük, hogy az e-mail címhez írja be az hfkiadas@artisjus.com címet és nyomja meg a küldés e-mail-

ben gombot. 

mailto:hfkiadas@artisjus.com


Üzenet elküldve 

Ha sikeres volt a küldés, az alábbi üzenetet fogja látni: 

 

Nyomja meg az OK gombot. 

 

Pár perc elteltével a hitelesített adatszolgáltatás megérkezik az email címünkre. Az ügyintézést, 

feldolgozást munkaidőben folyamatosan végezzük.  

Amennyiben a megküldött adatszolgáltatás kapcsán kérdések merülnének fel, e-mailben felvesszük a 

kapcsolatot a kiadóval. 

Üdvözlettel, 

Magánmásolási és Mechanika Osztály 


