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1. REGISZTRÁCIÓ AZ OSZIR-BA 

Elsőként indítson el egy böngésző programot majd a címsávba írja be a rendszer URL címét: 

mukeng.nrszh.hu 

 

Javasoljuk, hogy a rendszereink használatakor a Mozilla Firefox böngészőt használja, amely 

legfrissebb verziója ingyenesen letölthető az alábbi linkről: 

https://www.mozilla.org/hu/firefox/new/ 

 

Az oldal betöltése után megjelenik az Országos Szociális Információs Rendszer (OSZIR) 

kezdőlapja, ahol a regisztrációhoz válassza az „1 Ha még nem regisztrált nálunk…” 

menüpontban található „Regisztráció” gombot: 

 

  

https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/
https://www.mozilla.org/hu/firefox/new/
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A felhasználónév megadásakor ügyeljen arra, hogy az ne tartalmazzon ékezetes- vagy 

különleges karaktereket valamint szóközt. A jelszót a regisztrációs űrlap végén töltse ki! 

 

A személyes adatoknál a születési idő formátuma: éééé.hh.nn. (a végén ponttal!) 

 

Figyelem! Magyar Államkincstár munkatársainak nem szükséges Ügyfélkapus hozzáférés 

a regisztrációhoz; a MŰKENG-et a hatósági belépéssel érik el! 

 

Az elérhetőségeknél kötelezően meg kell adni vagy egy vezetékes- vagy egy mobil 

telefonszámot, a megadott formátumban. 
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Az ügyviteli rendszernél válassza a MŰKENG-et, a munkatárscsoportnál a 

MŰKENG/Kincstári-betekintőt. 

 

A szervezet kiválasztásához kattintson a „Kiválaszt” gombra. A Kincstári-betekintői 

jogosultsághoz a Magyar Államkincstár megfelelő megyei igazgatóságát kell szervezetként 

kiválasztani. 

A megjelenő oldalon a „Típusnál” válassza ki az NRSZH-t, ezután nyomja meg a „Keresés” 

gombot. 

 

Válassza ki a szervezetet úgy, hogy a sor elején található körbe kattint. 

 

Ha kijelölte a sort, kattintson a „Kiválaszt” gombra.   
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Miután kitöltötte a „Beosztás” mezőt, menjen az oldal tetejéhez és adja meg a jelszót. 

A jelszónak legalább 8 karakternek kell lennie és ne tartalmazzon ékezetes- vagy különleges 

karaktereket valamint szóközt! 

Az adatok kitöltése és ellenőrzése után kattintson az oldal alján található „Regisztráció” 

gombra. Sikeres regisztráció esetén az alábbi üzenet fog megjelenni: 

 

A sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást kap. A 

jogosultság aktiválását az NRSZH munkatársai végzik. Az aktiválásról ismét e-mailben 

értesítjük a felhasználókat. 

Sikertelen regisztrációkor az oldal tetején, piros mezőben a rendszer kiírja a hibát: 

 

Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban kérdése van, írjon az idm@nrszh.hu címünkre! 

 

A MŰKENG-be való belépésről a következő fejezetben olvashat. 

mailto:idm@nrszh.hu
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2. BELÉPÉS A RENDSZERBE 

Indítson el egy böngésző programot, majd a címsávba írja be a rendszer URL címét: 

https://mukeng.nrszh.hu/mukeng 

 

Adja meg a bejelentkezési nevét és jelszavát. 

A sikeres belépés után az alábbi képernyő jelenik meg: 

 

 

FIGYELEM! 

A Felhasználót a rendszer 15 perc inaktivitás után kijelentkezteti, ezzel akadályozva azt, hogy 

illetéktelenek hozzáférjenek a Felhasználó által kezelt adatokhoz. Emiatt ügyeljen arra, hogy 

folyamatosan mentse munkáját! 

https://mukeng.nrszh.hu/mukeng


7 

2.1. A képernyő felépítése, navigációs lehetőségek 

A képernyő címsorában, jobboldalon a bejelentkezett felhasználó neve található, mellette 

annak a szervezetnek a megnevezése, amelyhez a felhasználó tartozik, tőle jobbra az 

alkalmazások opció és a kijelentkezés gomb: 

 

A menüsorban azok a menüpontok jelennek meg, amelyek használatára a felhasználó 

jogosult. Egy-egy menüpontra kattintva lenyílik az ott elérhető funkciók listája. 

A munkaterület felső részében a szűrőfeltételek (lekérdezési paraméterek) adhatók meg, alatta 

pedig a feltételeknek megfelelő adatsorok láthatók. 

 

  

Menü: 

Lekérdezési paraméterek: 

Találati lista fejléce (rendezés): 

Találati lista 

látható elemei: 
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3. SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS 

Bejelentkezés után a következő képernyő látható: 

 

 

3.1. Ügyletek listázása 

A Feladatok->Ügyletek->Listázó menüpontban tekinthetők meg a folyamatban lévő és a 

lezárt ügyletek: 
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3.2. Bejegyzés riport 

A Bejegyzések->Bejegyzés riport menüpontban a szolgáltató, illetve a székhely/telephely 

ágazati azonosító beírásával lehet rákeresni a fenntartó hatályos bejegyzésére: 
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A megfelelő ágazati azonosító megadása után a „Keresés” gombra kattintva jelenik meg a 

fenntartó hatályos bejegyzése: 

 

A „Riport letöltése” gombra kattintva Excel táblázatban kiexportálható a hatályos bejegyzés 

minden, ellenőrzéshez szükséges adata: 
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A riport tartalma kinyerhető egy Excel táblázatban, amelyben tetszés szerint lehet szűrni, 

keresni: 

 

 

3.3. Fenntartó áttekintés 

A Törzsadatok->Fenntartó áttekintés menüpontban láthatók a rendszerben szereplő 

fenntartók: 
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A megfelelő keresési paraméterek megadásával lehetőség van a fenntartók közötti keresésre: 

 


