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1. Bevezetés
Bankunk elektronikus formában is biztosítja ügyfelei részére a dokumentumokat.
A lakossági ügyfeleknek megmutatott számlakivonatok mellett számos egyéb dokumentum érhető el,
mint például szerződések, igazolások vagy értesítők, immár jól követhető, strukturált formában.
A megújult elektronikus postaláda felület mappákban és almappákban mutatja meg a dokumentumokat,
egy oldalsó menü segítségével könnyítve meg a navigálást.
A letöltés tömegessé tétele lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy egyszerre akár több száz
dokumentumot (pl. számlakivonatot) töltsenek le.
A keresés és a szűrő részletességének köszönhetően a felület lehetőséget ad arra, hogy bármely
régebbi dokumentumot megtalálhatunk, egy időtartamon belül.
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2. Belépés
1.) A belépési oldalak már a K&H Bank honlapjáról megnyithatók, az „e-belépés”-t választva

A belépéshez a menüpont a következő oldalara irányít át:
K&H e-bank (https://www.kh.hu/ebank): vállalkozói vagy lakossági e-bankkal rendelkező ügyfelek
K&H e-posta (https://www.kh.hu/eposta): K&H e-posta szolgáltatással is vagy csak ezzel a
szolgáltatással rendelkező vállalkozói vagy vállalati ügyfelek
K&H web Electra (https://www.kh.hu/electra): K&H Electra szolgáltatással is vagy csak ezzel a
szolgáltatással rendelkező vállalkozói vagy vállalati ügyfelek, ha web Electrán kívánják elérni az Electra
rendszert
elektronikus postaláda (www.kh.hu/epostalada): biometrikus aláírás profillal rendelkező lakossági
ügyfelek
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2.) Az elektronikus postaláda belépése

Az elektronikus postaláda belépő oldala
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3. Az elektronikus postaláda felület – belépés után
A leírásban használt képek a FireFox böngészőben készültek, az Ön böngészője ettől esetleg eltérhet.
A felület angol nyelven is elérhető, a nyelvek közti váltás a jobb felső sarokban található rövidítésre
kattintva történik meg.

Amennyiben először lép be a felületre, a „Frissítés” gomb is látható. Ezután a felület lekéri, hogy milyen
dokumentumok érhetőek el, és csak azokat a mappákat mutatja, ahol dokumentum található.
A „Frissítés” gomb megjelenik akkor is, ha felhasználóként egy céghez rendelnek hozzá, és ezt a céget
(ügyfelet) először választjuk ki. A „Frissítés” gomb megnyomása egyúttal a „beérkezett” mappába viszi
át a felhasználót.
Amennyiben nincs dokumentuma az e-posta felületen az adott időszakra, figyelmezető üzenet jelenik
meg az Ön számára.

Új, 40 napnál nem régebbi beérkezett és még nem megnyitott dokumentumai mindig „olvasatlan”
státusszal jelennek meg a felületen. A dokumentumok státuszát tetszés szerint változtathatja, úgy, hogy
a munkavégzésben az Ön számára a legnagyobb segítséget nyújtsák. A státuszok alapján három
csoportba rendezheti kivonatait:

6

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
www.kh.hu • bank@kh.hu





olvasatlan (alapértelmezett)
teendő (13 hónapra visszamenőleg)
olvasott (13 hónapra visszamenőleg)

Ezekről a státuszokból a bal oldali menüsáv alján megtalálja külön is az „olvasatlan”-t és a „teendő”-t.

A fent bemutatott „beérkezett’ mappában listázódik az összes, a felhasználó (Ön) számára elérhető
dokumentum (a listázott dokumentumok köre jogosultságfüggő!) időrendben - maximum 40 napra
visszamenőleg, 1500 db-os dokumentum megjelenítési korláttal. Amennyiben a lista túl hosszú,
görgetéssel tudja a további tételeket megtekinteni. Egy lapon 50 db dokumentum látható egyszerre.
Ha a lista hosszabb, akkor több lapra kerülnek a dokumentumok, melyek közt a lenti nyilakkal tud előre
– hátra lapozni. A dupla nyíllal a leghátsó és a legelső lapra ugorhat. A megnyomható (aktív) gombok
mindig kék, a nem megnyomhatóak (inaktívak) szürke színűek.
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4. Mappák


Az egyes mappák nevei mellett megjelenítésre kerül az adott mappában lévő olvasatlan
dokumentumok száma. A mappák neve melletti
jelet lenyitva megjelennek az almappák,
melyekre kattintva érhetőek el a dokumentumok, a felület középső részén.

Az alábbi példák bemutatnak egy-egy lehetséges mappa szerkezetet:



Amennyiben olyan mappát lát, amely mellett ( )-ben szám van, de dokumentumot nem lát
hozzá, akkor a dátumot állítsa visszább az időben, hogy az adott „olvasatlan” státuszú
dokumentum megjelenjen.



Ha egy mappára átlép, látható az ez alá a mappa alá tartozó összes dokumentum, az almappa
típusától függetlenül, így lehetősége nyílik bővebb keresésre vagy szűrésre. Egy új oszlop itt az
almappa, mely segítségével tovább finomíthatja a találatokat. Hatása ugyan az, mintha belépne
az adott almappába, de a megjelenítés nem változik. Itt már csak „almappára” szűrhet!
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Ha tovább lép az almappa szintjére, akkor már csak az adott dokumentum típusból (=az adott
almappából) láthat felsorolást. Itt jelenik meg a „jellemző” oszlop, mely egy adott dokumentum
típushoz tartozó, meghatározott értéket jelenít meg (pl. termék típusa, vagy az adott
dokumentumra jellemző egyéb tulajdonság).
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5. A felület működése, használata
Az itt leírt funkciók általánosan igazak a mappákra / almappákra is. Az egyes speciális eltéréseket
külön kiemelve ismertetjük. A felső sávra, mint „szűrőre” utalunk, és pontonként mutatjuk be ennek
működését.

tulajdonság
típus

funkció

kijelölés négyzet

tömeges kijelölés

státusz szűrő

beállított státusz
megmutatása

„zárt boríték” gomb

„olvasatlan”
státuszúakra szűrés

„nyitott boríték” gomb

„olvasott” státuszúakra
szűrés

„címke” gomb

„teendő” státuszúakra
szűrés

név mező

keresés, szűrés

mappa, almappa szűrő

szűrés

dátum választó

szűrés

megjelenítés iránya

„tömeges letöltés” nyíl
gomb

kinézet

a mappa, almappa és
dátum által mutatott
dokumentumok csökkenő
vagy növekvő
sorrendjének mutatása
minden, az adott
mappához tartozó
dokumentum letöltése
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1. „Kijelölés négyzet”  ez szolgál a „tömeges kijelölés”-re is.
Csak azon dokumentumok előtt van aktív jelölő négyzet, amelyeket egyéb tevékenység nélkül
közvetlenül is le lehet tölteni, a többi előtt szürke marad a jelölő négyzet.

2. Státusz: „Olvasott”, „Olvasatlan”, „Teendő” piktogramok. Rájuk kattintva az adott státusszal
rendelkező dokumentumok jelennek meg. Tömeges státusz állításra nincs lehetőség, többet
kijelölve sem!

3. Amennyiben a dokumentum olvasatlan státuszú, a betűtípus vastaggal szedett. Megtekintés után
a vastagon szedés eltűnik.

Ha egy dokumentum „olvasatlan” státuszú, de 40 napnál korábban keletkezett, akkor a mappa /
almappa struktúrában találjuk meg, vagy a „beérkezett” mappában, keresővel, a dátum 40 napnál
többre állításával.
4. „Név” mező: A dokumentum alapadatait tartalmazza, dokumentumonként változó, hogy az
elnevezésben pontosan milyen adatok szerepelnek. A legfontosabb a dokumentum címe, amire
keresni is lehet a felületen. Ezen kívül található még dátum (pl. mely hónapra vonatkozik egy
kivonat), vagy devizanem és egyéb jellemzők.

Szöveg beírásakor a keresés azonnal megkezdődik. Az oldal szótöredékre és minden, a név
mezőben levő karakterre is keres, de csak a találatok közt:
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A „szűrő törlése” gombbal visszatérhetünk a korábbi összes találat megmutatásához. A keresés
ugyan úgy működik minden mappában.
5. Mappa: tartalmazza az összes, az ügyfél számára elérhető dokumentumot (megfelelő
időintervallum beállítása esetén), és az ezekhez kapcsolódó almappákat. A mappában szűrni lehet
arra, hogy csak bizonyos almappát mutasson. Ezen kívül a „jellemző”-ben levő tulajdonságokra is
szűrhetünk, mely az adott dokumentum típusra vonatozó egyedi, a dokumentum beazonosítását
elősegítő információt tartalmazhat.

Amennyiben az adott időintervallumban történt keresés nem hoz eredményt, az alábbi üzenetet
kapjuk:

6. Almappa: Az előzőekhez hasonlóan működik, de itt már jellemzőre nem tudunk szűrni. Csak azon
dokumentumok jelennek meg, amelyek ehhez az almappához vannak rendelve.

7. Dátum választó: A dokumentum keletkezésének dátuma. Itt lehet egy külön menüből a dátum
konkrét kiválasztása mellett előre megadott értékekből választani (mai és tegnapi nap, 3 hónap,
stb.)
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8. Megjelenítés iránya: Egy pici, halványszürke „nyíl” piktogram, amely mind a mappa / almappa mind
a jellemző, mind a dátum mező mellett látszódik. Ezzel tudja megfordítani a megjelenített
dokumentumok sorrendjét, hogy csökkenő vagy növekvő legyen. Alapesetben csökkenő a sorrend:
az újabb dátumút mutatja előbb. A mappa / almappa / jellemző esetén a mappák / jellemzők abc
sorrendben vagy fordítottanjelennek meg.

9. „Tömeges letöltés nyíl” gomb: Ezzel a gombbal MINDEN olyan dokumentumot letölthet az adott
mappából, melyek a kijelölt időintervallumba esnek.

Az egyes mappákban levő dokumentumokhoz kapcsolódó dátum és keresési beállításokat mutatja a
következő táblázat:
dátum beállítás

mappa típus
„beérkezett” mappa
mappa / almappa
„archivált” mappa”

ettől a dátumtól keres
mai nap
mai nap
13 hónappal ezelőtti nap

13

eddig keres
40 napig
13 hónapig
nincs korlátozva

kereshető
intervallum nagysága
nincs korlátozva
nincs korlátozva
12 hónap
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6. Dokumentumok letöltése és megtekintése
A dokumentumok letöltése többféle módon történhet a felületen.
- a megfelelő gombra kattintva
- kijelöléssel, 2 vagy több dokumentumot tömegesen letöltve
- az említett „tömeges letöltés nyíl” gombot használva, mindent tömegesen letöltve
tulajdonság
típus

funkció

kinézet (letöltés előtt)

kinézet letöltés után

olvasatlan státusz
letöltés gomb

1 db dokumentum
letöltése
olvasott státusz

letöltés gomb

tömeges letöltés
gomb
tömeges letöltés
nyíl gomb
(a SZŰRŐ-ben)

1 db dokumentum
letöltése
tömeges letöltés - státusztól függetlenül
legalább 2
dokumentum
letöltése
minden, az adott
mappához tartozó
dokumentum
és
letöltése

nem értelmezhető

nem értelmezhető

1. Letöltés gomb segítségével
 egyéb dokumentum esetén, pedig a „letöltés” gombra kattintva lehet letölteni és megnyitni az
adott dokumentumot.
 a letöltés indulását nem mutatja státusz jelző, vagy ablak, csak felugrik az adott böngésző
kérdező ablaka arról, hogy megnyitni vagy letölteni szeretné-e az adott felhasználó
o

Ha a dokumentum még olvasatlan, vagy van vele „teendő”, kék színnel jelenik meg:

o

Ha olvasott státuszba kerül, fehér színű lesz:

o

Ha letöltöttük a dokumentumot, akkor a gomb felirata megváltozik

Fontos hangsúlyozni, hogy egy dokumentum megjelenítésekor az, hogy a megnyitni kívánt
dokumentum letöltésre kerül-e a felhasználó számítógépére és onnan nyitható meg manuálisan, vagy
azonnal megnyílik, az a felhasználó által használt számítógép operációs rendszerétől és internet
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böngésző beállításától, illetve a felhasználó választásától függ (Megnyitás vagy Mentés). Vagyis ha már
feljön a dokumentum megnyitása vagy letöltése közti választást kérdező ablak, a küldő (=banki) oldalon
a dokumentum rendelkezésre áll és biztosan letölthető.

Abban az esetben, amikor az internet böngésző alapbeállítása szerint a dokumentum a számítógépre
történő letöltéssel kerül megnyitásra, az adott dokumentum más felhasználó által is elérhetővé válik az
érintett számítógépen!
2. „Tömeges letöltés” kijelölés segítségével – adott oldalon
Tömeges letöltés esetén különböző típusú dokumentumokat is le lehet egyszerre tölteni (státusztól
függetlenül), de oldalanként maximum 50-et. A kijelölés az adott oldalon található dokumentumok
tömeges letöltését teszi lehetővé. Ha ennél több dokumentumot szeretne letölteni, azt a „minden
dokumentum letöltése” pontban írtak szerint teheti meg.
Ez a leírás csak a „beérkezett” és a többi mappából történő letöltéseket taglalja, az „archivált” mappában
található tömeges „visszatöltés” / „előfizetés” funkció az Archivált dokumentumok c. fejezetben kerül
bemutatásra!
 Már 2 db kijelölés esetén megjelenik a képernyő alján megjelenő „kijelöltek letöltése” ablak.
 A letöltés a „Kijelöltek letöltése” gombra kattintva kezdeményezhető.
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Amennyiben a letöltésre szánt dokumentumok kijelölése után új oldalra navigálunk, a korábbi
kijelölések törlődnek! Amennyiben azonban csak státuszt váltunk (pl. az „olvasatlan”-ról  „olvasott”ra), akkor a kijelölés megmarad!
Ha elindult a letöltés:


A letöltés státuszát a jobb oldali, erre szolgáló ablak mutatja. A letöltéskor egy „kör” forog. A
leöltés a mellette levő piros X-szel bármikor megszakítható.



A file név a következőként áll össze:
„mappaneve_dátumintervallum-letöltésdátumaidő.zip”



A letöltés elkészültét egy fehér pipa mutatja, a file névre kattintva megnyílik az állomány, mely
után a felhasználó gépére került zip file-t megnyithatja, vagy máshova mentheti.
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a zip file-ban az adott mappa neve alapján készült könyvtár látható, azon belül pedig az
almappa, majd a dokumentumok




a korábbi letöltések a „Tömeges letöltések” ablakban 5 napig érhetők el, azután törlődnek.
a „tömeges letöltések” ablak a bal oldalán található nyíllal nyitható ki és zárható vissza. Mutatja
a letöltésre kijelölt és az elkészült tételeket is.
becsukva sötétkék, kinyitva fehér színű. Az ablak mindig látszódik az oldal jobb alsó sarkában,
akkor is, ha nincs vagy nem volt tömeges letöltés! (0/0 értékkel). Az ablak nem helyezhető át
és nem csukható be, csak ki- és bezárható a nyíllal.
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3. Minden dokumentum letöltése egy adott mappából
Minden (az adott mappában található) dokumentum egyszerre történő letöltése nem kijelöléssel
történik, hanem a már bemutatott szűrő rész jobb oldalon található gombbal.

7. Archivált dokumentumok
Oldalt, a mappa lista alatt található az „archivált” elnevezésű mappa, melyre kattintva megjelennek a 13
hónapnál régebbi dokumentumok, melyek „archív” státuszba kerültek, és így visszatölthetőek. Időben
bármeddig vissza lehet állítani a dátumot, de az időtartam mindig maximum egy év lehet. Hogy egy
dokumentum díjköteles, vagy nem, azt a mögötte lévő gombokból lehet eldönteni, amit a következőkben
részletezünk.
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1.) Az archivált mappa sajátosságai
 Alapesetben a 13 hónappal ezelőtti archív dokumentumok látszódnak (egy oldalon ugyan úgy
50 db-os korláttal) egy 12 hónapos időperiódusban, amennyiben van ilyen dokumentum.
 A 12 hónapos időperiódus változtatható, visszamenőleg tetszőlegesen, de a terjedelme
maximum 12 hónap lehet. Ha ennél hosszabbat szeretne beállítani, akkor arra figyelmeztet az
oldal.



Ha más mappára ugrik át és vissza, akkor a dátum mező az alapértékre áll vissza.

2.) Dokumentumok visszatöltése az archívumból - egyesével
 A visszatöltési művelet biometrikus dokumentumok esetén ingyenes!
 Bár az oldal is felhívja a figyelmet, hogy díjjal járhat, de a biometrikusan aláírtak esetében nem
kell figyelembe venni:



Amennyiben vissza szeretne tölteni egy darab dokumentumot, mellette a „visszatöltés” gomb
jelenik meg:



Ezután figyelmeztető üzenet jelenik meg:

3.) Tömeges visszatöltés
 Tömeges visszatöltés is lehetséges, a „kijelöltek visszatöltése” gombra kattintva, oldalaként
maximum 50 db dokumentummal. A gombra kattintva a művelet elindul.
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Ha „igen”-t választ, akkor elindul a visszatöltés.
A „tömeges letöltések” ablakban nem jelenik meg a visszatöltés, hiszen itt nem keletkezik zip
file.

4.) A visszatöltött dokumentumok megtekintése








Az archivált mappából visszatöltött dokumentumok dátumtól függetlenül első alkalommal
„olvasatlan” státusszal jelennek meg a „beérkezett” és a dokumentum típusának megfelelő
mappában.
A dátum szűrő nincs hatással a dokumentumokra, tehát az alapértelmezett 40 napos
időintervallumon kívül eső dátummal rendelkező visszatöltött dokumentumok is láthatóak.
A visszatöltött dokumentumok státusza állítható ugyanúgy, ahogy a többi dokumentumé, így az
összes, korábban részletezett szűrési funkció is használható hozzájuk. Azonban, ha az
„olvasatlan” státuszra szűrünk, akkor a „beérkezett” mappában 40 napra áll vissza a dátum és
ez esetben már a dátum szűrő miatt tényleg nem jelenik meg a visszatöltött dokumentum, csak
ha dátumot állítunk.
A visszatöltött dokumentumok 7 napig érhetőek el a beérkezett dokumentumok között.
Ezután már nem jelennek meg a „beérkezett” mappában.

8. A felület üzenetei
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy az oldalon milyen egyéb üzenetekkel találkozhat az említetteken
kívül.
1.) Azonosítás esetén: időtúllépés
Amennyiben az azonosításhoz egy ideig nem ír semmit, a belépő oldal az alábbi üzenetet adja vissza:

2.) Belépés előtt
Amennyiben nincs jogosultsága a szolgáltatás eléréséhez (pl. az adott eszköz tiltott az elektronikus
csatornán), az alábbi ablak jelenik meg:
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3.) Belépés utáni mutatott dátum
A felület a jobb felső sarokban, a kilépő gomb és a nyelvválasztó gomb mellett mutatja, hogy mikor
lépett be utoljára:

4.) Belépés utáni inaktivitás az oldal használatában
Ha túl sokáig nem végez műveletet, a jobb felső sarokban egy számláló indul el, mely mutatja, hogy
mennyi idő múlva lépteti ki a felület:

Ezután a következő ablakban látható, hogy kiléptette Önt az oldalról:
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5.) Tömeges letöltési hiba
Amennyiben valamilyen okból nem sikerült összeállítani a letöltési csomagot, úgy a letöltés file neve
mellett egy felkiáltójel jelenik meg. Ilyenkor kérjük, ismételje meg a letöltést újra.

6.) Egyéb, „technikai hiba”
Ez esetben kérjük, nyomja meg az „újrapróbálkozás”-t vagy zárja be a böngészőjét, és jelentkezzen be
újra.

További kérdés esetén, kérjük, hívja a K&H távbankot (06 1/20/30/70) 335 3355.
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