
 

 

1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 

Tel.: 266-0448, e-mail: titkarsag.human@semmelweis-univ.hu 

http://semmelweis.hu/human 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

Dr. Reichert Péter 

főigazgató 

Iktatószám: 30324/KEEGF/2019 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a bérjegyzékek és egyéb dokumentumok elérésére szolgáló elektronikus tárhely 

megújításáról 

 

 

 

Tisztelt Munkatársam! 

 

Az egyetemi dolgozók számára létrehozott elektronikus tárhely megújítására irányuló 

informatikai fejlesztés eredményeként mostantól az eddiginél gyorsabb, jobb felhasználói 

élményt nyújtó felületen érhetőek el a bérjegyzékek és egyéb elektronikusan megosztásra 

kerülő dokumentumok.  

 

A megújult elektronikus tárhely az egyetem belső hálózatán érhető el az Emberierőforrás-

gazdálkodási Főigazgatóság honlapján elhelyezett linken, illetve a következő címen: 

 

https://etarhely.semmelweis.hu  

 

A felületre való bejelentkezéshez továbbra is az adóazonosító jelre és egyedi jelszóra van 

szükség. Amennyiben Ön már rendelkezik jelszóval a korábbi e-tárhelyre való belépéshez, 

ugyanezt a jelszót fogja tudni használni az új felületre való bejelentkezéshez is. A webes 

felület eléréséhez a következő böngészők valamelyikének legfrissebb, vagy eggyel korábbi 

verziójának használata javasolt: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. 

 

A 2019. február havi bérjegyzéket az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság már az új 

felületre tölti fel.  

 

A következő hónapokban a két rendszer közötti átállás elősegítése érdekében a régi és az új e-

tárhely párhuzamosan fog működni; a régi, archív funkciókat ellátó rendszer a 

 

https://archiv-etarhely.semmelweis.hu 

 

címen lesz elérhető. Az átmeneti – előreláthatóan több hónapot igénybe vevő – időszakban 

zajlik majd a korábbi bérjegyzékek átvitele az új rendszerbe, melynek végeztével valamennyi, 

2017. január 1-jét követően feltöltött bérjegyzék elérhető lesz az új felületen. A 2019. január 

havi bérjegyzék és a 18M30-as igazolás az átmeneti időszakban is elérhető lesz mindkét 

felületen. 

 

A bérjegyzékek és egyéb dokumentumok feltöltésekor a rendszer továbbra is automatikus 

email-értesítést küld Önnek. A feltöltött dokumentumokat az új felületen is kizárólag annak 

címzettje, valamint az arra jogosult személyek, az Emberierőforrás-gazdálkodási 

Főigazgatóság, illetve a szervezeti egységek erre kijelölt munkatársai érhetik el. 
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Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van az új felület használatával 

kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az etarhely@semmelweis-univ.hu email címen. 

 

*** 

 

A Semmelweis Egyetem által az e-bérjegyzék elérésére a fentiek szerint biztosított internetes 

felület mellett az e-bérjegyzékek feltöltésre kerülnek a Magyar Államkincstár által biztosított 

elektronikus tárhelyre is, mely a következő webcímen érhető el: 

 

https://eberjegyzek.allamkincstar.gov.hu  

 

Ezen felület kizárólag azon foglalkoztatottak részére érhető el, akik rendelkeznek ügyfélkapus 

regisztrációval.  

 

 

Budapest, 2019. március 5. 

 

 

Tisztelettel,  

 
Dr. Reichert Péter s. k. 

főigazgató 
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