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AZ ÜGYFÉLPROFIL RENDSZERRŐL

Az Ügyfélprofil Rendszer (ÜPR) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
elektronikus ügyintézési felülete.
Az ÜPR fő menüjében számos menüpontból lehetséges választani. Megtekinthetőek a
hivatalnál nyilvántartott adatok, böngészhető a Nébih ügykatalógusa, elektronikusan
intézhető az ügyek nagy része, és meghatalmazások is létrehozhatók.
Az ÜPR-en böngészhető ügykatalógus az élelmiszerlánccal kapcsolatos ügyeket tartalmazza
különböző szintű csoportosításokban, melyek a fa struktúrában lépdelve, vagy kereséssel is
kiválaszthatóak. Minden ügyről rövid leírás készült, valamint további hasznos tudnivalók is
olvashatóak az ügyintézés részleteiről. A leírásban található linkből indítható az ügyintézés
elektronikusan: már több száz ügy elektronikus indítását tettük lehetővé, melyeket
folyamatosan naprakészen tartunk, szükség esetén tovább bővítünk.
Azon dolgozunk, hogy felhasználóbarát, kényelmes, egyszerű és gyors elektronikus
ügyintézést biztosítsunk - célkitűzésünket a technikai fejlődés figyelembevételével, az
ügyfelek visszajelzései segítségével, és az Ügyfélprofil Rendszer folyamatos fejlesztésével érjük
el.
Jelen útmutató célja, hogy segítse az eligazodást az Ügyfélprofil Rendszer felületén,
megkönnyítve ezzel az elektronikus ügyintézést.
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2.1

AZ ÜGYFÉLPROFIL RENDSZER ELÉRÉSE ÉS BEJELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
AZ ÜGYFÉLPROFIL RENDSZER ELÉRÉSE

Az ügyfélprofil a Nébih Portálon (http://portal.nebih.gov.hu/) a képernyő jobb oldalán
található „Ügyfélprofil” mezőre, vagy a lap alján található menüpontok közül az
Ügyfélprofil/Ügyfélkapu

nevű

mezőre

kattintva,

vagy

közvetlenül

a

https://upr.nebih.gov.hu/login linken érhető el.

2.2

AZ ÜGYFÉLPROFIL RENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

Az Ügyfélprofil oldalán a „Bejelentkezés” zöld gombra kattintva a felület átnavigál a Központi
Azonosítási Ügynökre (KAÜ), ahol kiválaszthatja, hogy milyen módon kíván belépni:
ügyfélkapun keresztül, elektronikus személyi igazolvánnyal, telefonos vagy arcképes
azonosítás útján.
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2.2.1 BELÉPÉS ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL
Ügyfélkapun keresztül történő belépés esetén az ügyfélkapus felhasználónévvel és
jelszóval kell bejelentkezni.
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2.2.2 BELÉPÉS E-SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL
E-személyi igazolvánnyal történő belépés az elektronikus személyi igazolvány
menüpontban kártyaolvasó, vagy eSzemélyi Kliens által történik.

2.2.3 BELÉPÉS TELEFONOS AZONOSÍTÁSSAL
Telefonos azonosítással történő belépés a telefonos azonosítás menüpontban majd
telefonos azonosítóval és jelszóval lehetséges.
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2.2.4 BELÉPÉS ARCKÉPES AZONOSÍTÁSSAL
Arcképes azonosítással történő belépés esetén az arcképes azonosítás menüpont
kiválasztása szükséges. A használt eszköz kamerája segítségével szükséges az arcképet
azonosítani, majd egy személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával lehetséges belépni
az Ügyfélprofil Rendszerbe.
Az arcképes azonosítás szolgáltatás első igénybevételéhez egyszeri regisztrációra van
szükség, amely videokommunikáción keresztül, ügyintéző segítségével történik. A regisztráció
során a rendszer ellenőrzi a szolgáltatás használatához szükséges technikai feltételeket, mint
a megfelelően működő kamera, mikrofon és hangszóró. Ezt követően egy személyazonosításra
alkalmas okmányról (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) szükséges
fényképet rögzíteni a rendszerben, amelyről a rendszer leolvassa az okmány típusát és
azonosítóját. Az okmányon szereplő adatok sikeres beolvasását követően a regisztrációt végző
személynek a kamerába kell néznie, majd a képernyőn megjelenő körvonalban kell elhelyeznie
az arcát. Ha sikeres a folyamat, az ügyfelet ügyintézőhöz irányítja a felület, aki véglegesíti a
regisztrációt.

2.3

ÚJ FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓJA

Sikeres azonosítás után új partner esetén a következő lépés a Felhasználó regisztrációja.
A képernyőképen látható felületen szükséges megadni a személyes adatokat, a csillaggal (*)
megjelölt mezők kitöltése kötelező.
Javasolt elsődlegesen, az esetleges eltérések – és az ebből adódó sikertelen belépés –
elkerülése érdekében a https://tarhely.gov.hu oldalon található adatokkal való egyeztetés,
vagy a személyazonosító okmányon szereplő személyi adatok pontos másolása. Két utónév
esetén mindkettőt szükséges megadni.
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ÜGYFÉLPROFIL MENÜPONTJAI

Sikeres belépés után, és/vagy sikeres új felhasználó regisztráció után az alábbi menüpontok
válnak láthatóvá a felületen:
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3.1

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI DÍJ BEVALLÁS

Itt intézhető az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyek és
vállalkozások élelmiszerlánc-felügyeleti bevallással kapcsolatos ügyintézése. A fizetésre
kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételét,
mely kötelezettségét minden év május 31-ig kell teljesíteni.
További információ: http://portal.nebih.gov.hu/felugyeleti-dij.

3.2
A

ÜGYINTÉZÉS
meghatalmazottként

vagy

cégképviselet alapján történő
eljárásról az 3.4 fejezetben lesz
szó.

Az Ügyintézés menüpontban három szintű fa struktúrába rendezve találhatóak a Nébihnél
intézhető ügyek, rövid leírással, valamint az elektronikusan intézhető ügyek ügyindítási
lehetőségével.
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3.2.1 ÜGYEK LISTÁJA
Az Ügyintézés menüponton megjelenik a témák listája. Egy téma kiválasztása után (pl. Állat)
megjelennek az ahhoz tartozó szakterületek (pl. Állattenyésztés). A szakterületre történő
kattintással az oda tartozó valamennyi ügy megjelenik - ABC sorrendben.

3.2.2 ÜGYLEÍRÁS
Az ügyre kattintva megjelenik az ügy részletes leírása az ügyintézéshez szükséges
információkkal:
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3.2.2.1 Nyomtatványok letöltése
Egyes ügyeknél a Letölthető anyagok pontban formanyomtatványok, sablonok, kitöltési
útmutatók találhatóak, amelyeket a linkekre kattintva lehet megnyitni, illetve letölteni a
felületről.

3.2.3 ÜGYEK KERESÉSE
Az Ügyintézés menüpont alatt lehetőség van ügyek keresésére is a keresőmező segítségével.
Szóra, szótöredékre is végezhető keresés, de annak legalább három karakter hosszúnak kell
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lennie. A keresés az ügy teljes leírásában keres, nem csak a rövid leírás mezőben.

A találati listát a Szűrés feliratú keretben található választólistákkal lehet szűrni, hogy csak az
adott témához vagy szakterülethez tartozó találatokat listázza ki a rendszer.
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3.2.3.1 Egyszavas keresés
Az ügyek rövid leírásában szereplő bármely szó keresőmezőbe írásával a találati listában
minden olyan ügy megjelenik, amely az ügyleírás bármelyik részében tartalmazza a beírt szót.
3.2.3.2 Keresés több szó megadásával
Egynél több keresőszó megadása esetén, a találati listába az összes olyan ügy listázásra kerül,
amelynek ügyleírása tartalmazza a megadott szavakat. A találati lista sorrendjében a
legnagyobb egyezést mutató találatok kerülnek előre.
3.2.3.3 Keresés szótöredékre
Nem teljes szó megadása esetén is működik a kereső felület. A találati listában listázásra kerül
minden olyan ügy, amelynek ügyleírása tartalmazza a megadott szótöredéket.

3.2.4

ÜGYINDÍTÁS

Az ügy indítására az Ügykatalógusban az ügy kiválasztását követően van lehetőség. Az ügyek
az ügyintézésük módja szerint több kategóriába sorolhatók.
Egyes ügyek különböző okok miatt (pl. jogszabály kizárja az elektronikus ügyintézést, esetleg
minta melléklése szükséges hozzá stb.) nem intézhetők elektronikusan. Az ügy leírásában
ezekről részletes tájékoztatás található, amennyiben tartozik az ügyhöz formanyomtatvány,
űrlap vagy egyéb dokumentum, akkor azt elérhető, letölthető a Letölthető anyagok pontnál.
Az elektronikusan intézhető ügyeket az alábbi módon csoportosíthatjuk:
1. A Nébih szakrendszereiben elektronikusan intézhető ügyek ügyleírásában megjelenik a
következő link:
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Erre a linkre kattintva a rendszer tovább lép a szakrendszerek oldalaira, ahol folytatható az
ügyintézés.
A

meghatalmazásról

és

cégképviseletről bővebben az
3.4 fejezetben lesz szó.

Az ügy indítása előtt szükséges kiválasztani, hogy saját jogon, meghatalmazottként vagy
cégképviselet alapján történik-e az eljárás. A rendszer ellenőrzi, hogy az adott ügyben a
kiválasztott meghatalmazott jogosult-e eljárni. Amennyiben nem, az alábbi figyelmeztető
üzenet jelenik meg a jobb felső sarokban:

Az ügyintézés további lépései az adott szakrendszer felhasználói kézikönyvében találhatóak.
A „Tovább az e-ügyintézéshez” gombra kattintva egyes ügyeknél nem egy másik
szakrendszerben, hanem az Ügyfélprofil Rendszer felületén folytatódik az ügyintézés,
úgynevezett ÜPR űrlapok kitöltésével. Ezekről bővebben az 4.1 pontban lesz szó.

2. Egyes ügyek intézéséhez alkalmazás letöltése és telepítése szükséges. Ezekben az
ügyekben az alábbi link látható az ügyleírásban:
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Erre kattintva a rendszer továbbít az alkalmazás letöltéséhez, valamint szükséges tudnivalókat
tartalmazó weboldalhoz.

3. Amennyiben az ügy általános célú kéreleműrlapon, azaz e-papíron keresztül intézhető, az
alábbi link jelenik meg az ügy leírásában:

A linkre kattintva a rendszer egy tájékoztató felületre vezet át, ahol az e-papíron folytatott
ügyintézéséhez hasznos információk találhatók, illetve a felület felkínálja a választási
lehetőséget új meghatalmazás létrehozására, és segít a meghatalmazott személyének
kiválasztásában.
Amennyiben


Saját jogon történik az eljárás: a „Tovább az ügyintézéshez” linkre kattintva az
ügyintézés az e-papír felületén folytatható.
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Meghatalmazotti eljárás esetén szükséges feljegyezni a rendszer által adott
meghatalmazás azonosító számot, mert a további ügyéntézés során erre szükség
lesz. A „Tovább az ügyintézéshez” linkre kattintva a rendszer az e-papír felületére
továbbít.



Cégképviselet alapján történő eljárás esetén: A „Tovább az ügyintézéshez” linkre
kattintva a rendszer az e-papír felületére továbbít. Ebben az esetben az e-papír
felületén a „Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” mezőt szükséges
kijelölni.



A meghatalmazottként történő eljárás esetén, ha az adott ügyre nincs aktív
meghatalmazás, új meghatalmazást létrehozása szükséges a 3.4 fejezetben
foglaltaknak megfelelően.

Az e-papír oldalán technikai okok miatt ismételt ügyfélkapus belépésre lehet szükség, ebben
az esetben szükséges az ügyfélkapu belépés megismétlése.
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3.3

TEVÉKENYSÉGEK

Ebben a menüpontban az élelmiszerlánccal kapcsolatos tevékenységek nyilvántartása látható,
valamint FELIR azonosító igénylése, utólagos regisztráció, regisztrált tevékenységek szakmai
adatainak megváltoztatása, valamint egyes tevékenységek megszüntetése történhet.
A menüpontba belépve az oldal első sorában megjelennek a személyes adatok, vagy annak a
személynek az adatai, akinek a nevében az ügyintézés történik, aki előzetesen a jobb felső
sarokban található legördülő menüből kiválasztásra került. Megjelenő adatok: név, születési
név, születési hely, anyja neve, FELIR azonosító - amennyiben van. Ha a személyes adatok nem
megfelelően jelennek meg, vagy hiányosak, annak módosítása a T1M módosító lapon
kezdeményezhető. A T1M nyomtatvány letölthető a felületről.
A súgó alatti részben az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott
tevékenységek láthatóak, táblázatos formában: szakterület, tevékenység, tevékenységi hely
és állapot szerepel a táblázatban.

Az alábbi gombok használatával a felületen a következő funkciók érhetőek el:
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Adatok letöltése: A listában található tevékenységek adatai PDF formátumban
letölthetők. A feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, a letöltött dokumentum
nem minősül hivatalos adatszolgáltatásnak, bizonyító ereje nincs.



FELIR azonosító - Igénylés: Ez funkció csak akkor aktív, ha a jobb felső sarokban
kiválasztott ügyfél még nem rendelkezik FELIR azonosítóval.
o Amennyiben rendelkezik már legalább egy regisztrált tevékenységgel, további
adatok megadása nélkül, a gombra kattintva a rendszer azonnal FELIR
azonosítót képez.
o Amennyiben nincs még regisztrált tevékenység, akkor a FELIR azonosító
igényléséhez szükséges megadni, hogy milyen tevékenységet kíván végezni. A
tevékenységi kört a szakterület kiválasztásával lehet szűkíteni. A tevékenység
és FELIR azonosító igénylés mindig a jobb felső sarokban megjelölt partnerre
vonatkozik.

Fontos, hogy ez a bejelentés önmagában nem jogosít a kiválasztott tevékenység
végzésére.
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FELIR

azonosító

-

Igazolás:

FELIR

azonosítóval

rendelkező

ügyfél

(vagy

meghatalmazottja) hivatalos igazolást igényelhet a FELIR azonosítóról. Az Igazolás
gombra kattintva, a következő felületen szükséges megadni, hogy az igazolás küldése
milyen módon történjen: ügyfélkapus/cégkapus tárhelyre küldés vagy postai címre
történő kézbesítés közül lehet választani. A Kérem az igazolást gombra kattintva
küldhető be a FELIR igazolás iránti kérelem.
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Tevékenység utólagos bejelentése, okirat feltöltése: Amennyiben a listában nem
szerepel a tevékenység, amelyet az ügyfél végez, de már rendelkezik a tevékenység
végzésére jogosító dokumentummal, akkor erre a gombra kattintva szükséges
kiválasztani a megfelelő tevékenységet. A tevékenységi kört a szakterület
kiválasztásával lehet szűkíteni.



"Van hatósági okirata?" kérdésnél szükséges bejelölni, hogy van-e olyan dokumentum,
amellyel a kiválasztott tevékenység végzésének jogossága igazolható, amennyiben
igen, ezt mellékletként csatolni kell. Melléklet hiányában a kapcsolatfelvétel
érdekében szükséges az elérhetőségek megadása.
A FELIR azonosító a bejelentett tevékenység elbírálását követően jön létre.
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Módosítom: Ez a gomb akkor aktív, ha van kiválasztott sor a táblázatban, és olyan sor
kerül kiválasztásra, amelyben a korábban regisztrált tevékenységhez tartozó szakmai
adatokat lehet módosítani. Ezzel a funkcióval nincs lehetőség a személyes adatok, a
tevékenység típusa és a tevékenységi hely adatok változtatására.



Megszüntetem: Ez a gomb a tevékenység, vagy a tevékenység végzésére irányuló
kérelem megszüntetésére szolgál. A tevékenységet csak addig lehet megszüntetni,
amíg a tevékenység „ügyfél tevékenység-regisztrációs kérelmére vár” vagy
„regisztráció alatt” állapotban van. A Kedvteléséből tartott állatok kereskedelme (üzlet
nélkül) tevékenység bármely állapotban megszüntethető.
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3.4

MEGHATALMAZÁS

Az ügyeket lehetőség van saját jogon, meghatalmazottként, vagy cégképviselet alapján
intézni.

A belépéskor automatikusan, majd bármikor a rendszer használata során a fejlécben található
„Meghatalmazó váltása” gomb megnyomására felugró ablakban lehet kiválasztani, hogy saját
jogon, meghatalmazó nevében, vagy cégképviselet alapján történik-e az eljárás.

A felugró ablakban kiválasztható, majd a "Tovább" gombra kattintva beállítható, hogy saját
jogon, meghatalmazottként vagy cégképviselet alapján történik-e az ügyintézés. A
meghatalmazások kezelése a Meghatalmazás menüpontban érhető el. Az ügyintézés során
bármikor lehetséges a meghatalmazó váltás, vagy a cégképviseletre történő váltás a képernyő
jobb sarkában található "Meghatalmazó váltása" gombra kattintva.
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3.4.1 MEGHATALMAZÁS

A Meghatalmazás menüpontban van lehetőség új meghatalmazás létrehozására, valamint itt
tudja kezelhetőek a már létrehozott meghatalmazások.
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3.4.1.1 Új meghatalmazás készítése
Az új meghatalmazás készítése gombra kattintva lehet új meghatalmazást készíteni.

Meghatalmazást lehetőség van meghatalmazóként, illetve meghatalmazottként is létrehozni.
Természetes személyként az adatok automatikusan kitöltődnek, ezzel is megkönnyítve a
meghatalmazás pontos kitöltését.
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A meghatalmazó lehet természetes személy vagy szervezet. Ezt a Meghatalmazó „blokkban”
lehet a megfelelő gomb megnyomásával kiválasztani.
Lehetőség van magyar adószámmal rendelkező cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén
törzsszámra (az adószám első 8 számjegye) keresni, illetve magánszemély esetében a négy
természetes azonosítóra.
Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi cég, szervezet keresése történhet a cég,
szervezet nevének és/vagy a külföldi cégazonosítójának megadásával. Legalább az egyik mező
pontos kitöltése szükséges a kereséshez. A cégbejegyzés országát is érdemes kiválasztani a
legördülő listából, ezzel pontosítva a keresést.
Az adatok beírása után a keresés gombra kattintva lehet kiválasztani a kívánt meghatalmazót.
Egyéni vállalkozónál előfordulhat, hogy nincs találat az adószám megadása után, ilyenkor a
személyes adatok megadásával szükséges megismételni a keresést. Amennyiben a keresés
nem jár sikerrel, de az adatok helyesek, a meghatalmazó még nem szerepel a Nébih
nyilvántartásában. Ebben az esetben az Új Partner hozzáadása gombra kattintva szükséges az
új partner adatait rögzíteni.
A kereséshez, illetve azonosításhoz minden adat megadása szükséges.
Amennyiben a meghatalmazó hozza létre a meghatalmazást, a meghatalmazó és
meghatalmazott kiválasztása után a meghatalmazás hatályosságát szükséges megadni.
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A hatályosság kezdeténél lehetőség van későbbi dátum megadására is: ekkor a
meghatalmazás csak egy későbbi dátumtól kezdődően lesz hatályos. Ebben az esetben a „Mai
naptól hatályos” jelölő négyzetből a pipát ki kell venni, és egy későbbi kezdődátumot
szükséges megadni.
A Hatály vége a kezdődátumhoz kétest maximum 5 év lehet. Ezt az intervallumot a
„Visszavonásig hatályos” jelölő négyzetet jelölésével lehetséges beállítani.
Természetesen ennél rövidebb intervallum is megadható, tetszőleges végdátummal.
Ezek után van lehetőség az egyes Nébihnél intézhető ügyek kiválasztására, melyekben ezen
meghatalmazás birtokában a meghatalmazott eljárhat. Az ügykatalógusban lehetőség van az
ügyekre keresni is, keresőszó, de akár szótöredék alapján is.

Az ügyek kiválasztása során lehetőség van a Nébihnél intézhető valamennyi ügyre
meghatalmazást adni. Ebben az esetben a „Nébih összes ügy” jelölő négyzetet szükséges
bejelölni.
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Arra is lehetőség van, hogy csak egy bizonyos ügyre, ügyekre vagy ügycsoportra szóljon a
meghatalmazás. Ebben az esetben az egyes ügyek vagy ügycsoportok előtt található jelölő
négyzetet kell bejelölni.
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Az ügyek kiválasztása után a „Tovább” gomb egy összegző képernyőre visz, ahol minden adat
áttekinthető a jóváhagyásra váró meghatalmazással kapcsolatban.
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Meghatalmazó által létrehozott a meghatalmazás a Létrehozás gomb megnyomásával
automatikusan aktiválódik, hatályos és felhasználható.
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Meghatalmazott által létrehozott meghatalmazás esetén a Létrehozás gombra kattintva
létrejön a rendelkezés, de az csak a meghatalmazó jóváhagyása után lesz hatályos és
felhasználható. Ebben az esetben a meghatalmazónak be kell lépnie az ÜPR felületre és a
meghatalmazások listájából kiválasztva ezt a jóváhagyásra váró meghatalmazást jóvá kell
hagynia. A jóváhagyás történhet elektronikusan és papír alapon is.
Elektronikus jóváhagyás esetén az adatok áttekintésénél szükséges megadni a meghatalmazás
hatályát, ezután a Jóváhagyás gombra kattintva a meghatalmazás aktiválódik.
Papír alapú jóváhagyás esetén az ügyfélkapus/cégkapus tárhelyére érkezett dokumentumban
szereplő linken keresztül lehetséges a meghatalmazás kinyomtatása, melynek eredeti
példányát aláírás, majd hitelesítés után (amennyiben a meghatalmazó nem természetes
személy, a meghatalmazó képviselőjének aláírási címpéldány másolatával együtt) az alábbi
címre szükséges postázni:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1525 Budapest, Pf. 121.
A meghatalmazás jóváhagyását csak a meghatalmazó végezheti el.

Amennyiben a képviseleti jogosultság 60 napon belül nem kerül igazolásra, és a rendelkezés
jóváhagyása nem történik meg elektronikusan vagy papír alapon, akkor az elkészített
meghatalmazás a rendszerből törlésre kerül.

3.4.1.2 Meghatalmazások kezelése
A Meghatalmazás menüpont alatt a Meghatalmazások kezelése fülön találhatóak a meglévő
meghatalmazások. A táblázat mindazokat a meghatalmazásokat megjeleníti, amelyeken a
bejelentkezett

partner

meghatalmazóként

vagy

meghatalmazottként

szerepel.

Alapértelmezetten elsőként azok a meghatalmazások láthatóak, ahol a bejelentkezett ügyfél
a meghatalmazó, ezt követik azok, ahol ő a meghatalmazott. A táblázatot bármely oszlop
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alapján lehetséges rendezni, és szűrés is végezhető. A táblázat tartalmazza az ÜPR részletes
meghatalmazásokat,

valamint

a

rendelkezési

nyilvántartásból

lekérdezett

RNY

meghatalmazásokat is.
(RNY általános meghatalmazás: Rendelkezési Nyilvántartásban tett Ptk. szerinti általános
meghatalmazás. RNY részletes meghatalmazás: Rendelkezési Nyilvántartásban tett, valamely
szervezet ügykatalógusából kiválasztott elemre érvényes meghatalmazás.)

3.4.1.2.1 Műveletek
Törlés – A gomb célja a meghatalmazás törlésének indítása.
Amennyiben változtatás szükséges az aktív meghatalmazás tartalmán, akkor a jelenlegi
meghatalmazás törlése és új meghatalmazás elkészítése szükséges, a korábbi és az új
ügykatalógus elemek megjelölésével.
A felületen törölni csak az ÜPR részletes meghatalmazásokat lehet.
3.4.1.2.2 Állapotok
-

Feldolgozás alatt – a meghatalmazás Nébih ügyintézői feldolgozás alatt áll

-

Hiánypótlásra vár – Beküldött meghatalmazás nem megfelelő. Ennek több
oka is lehet, a részletes okról e-mailen, telefonon, postai úton, vagy az
elektronikus tárhelyre (ügyfélkapu/cégkapu) érkezik tájékoztatás.

-

Jóváhagyásra vár – A meghatalmazás a meghatalmazott általi elkészítés
után kerül ebbe az állapotba, és ez azt jelenti, hogy a meghatalmazónak
elektronikusan vagy papír alapon a meghatalmazást jóvá kell hagynia.
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-

Aktív – Az elektronikusan rögzített meghatalmazás aktív, vagy a
meghatalmazást a meghatalmazó elektronikusan jóváhagyta, vagy a papír
alapon beérkezett meghatalmazás aktiválásra került.

-

Törölt – Meghatalmazását a meghatalmazó, a meghatalmazott vagy a Nébih
törölte.

Azon meghatalmazások, amelyek az elkészítésüktől számított 60 napon belül nem
kerülnek jóváhagyásra, a rendszerből automatikusan törlésre kerülnek.

3.4.2 CÉGKÉPVISELET
Egy adott cég nevében cégképviseletre jogosult személynek lehetősége van a Nébih
Ügyfélprofil Rendszerében eljárni az adott cég nevében. A cégképviselet alapján való
ügyintézéshez a „Meghatalmazó váltása” gombot szükséges megnyomni, és a felugró
ablakban a „Cégképviselet alapján járok el” lehetőséget szükséges kiválasztani. Ezt követően
a rendszer átnavigál a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) cégképviselet azonosítására
szolgáló felületére.
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Ezen a felületen a képviselni kívánt cég cégjegyzékszámát vagy adószámát, egyéni vállalkozó
esetében az egyéni vállalkozó adószámának első 8 számjegyét szükséges megadni, majd az
„Küldés” gombra kell kattintani.

Ezt követően az ÜPR felületén a sikeres azonosítást követően előfordulhat, hogy első belépés
során a cég regisztrálása szükséges.
Amennyiben a rendszer kéri, a regisztrációt a 2.3 fejezetben leírtak alapján lehet megtenni. A
regisztráció után a cég megjelenik a jobb felső sarokban, a belépett partner neve alatt
található listában. A céget kiválasztva minden menüpont elérhetővé válik.
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Amennyiben az azonosítást követően a sikertelen azonosításról érkezik tájékoztatás,
ellenőrizni kell, hogy helyesek-e az azonosító adatok, és hogy él-e a képviseleti jogosultság az
adott cég vonatkozásában.
3.5

ONLINE FIZETÉS

Ezen menüpont alatt lehetőség van a Nébihnél nyilvántartott tartozásokat online módon,
bankkártya használatával kiegyenlíteni.

A csempét kiválasztva, táblázatos formában jelenik meg a befizetésre váró tételek listája.
Itt van lehetőség a „Kijelölés fizetésre” oszlopban kiválasztani a befizetni kívánt tételt.
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Egyszerre több tétel is kiválasztható, sőt lehetőség van az egy oldalon megjelenő összes tétel
kijelölésére is.

A kiválasztás után, az oldal alján megtalálható „Bankkártyás fizetés indítása” gomb
megnyomása után az oldal átirányít az OTP bank bankkártyás fizetési felületére (SimplePay),
ahol a bankkártya adatok megadása után indítható a fizetés.
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A OTP bank felülete a „Fizetés” gomb megnyomása után visszairányít a Nébih ÜPR felületére,
ahol sikeres fizetés után a befizetésre váró tételek listájából eltűnnek azon tételek melyekre a
tranzakció indult.
Erről felugró ablakban az ÜPR online fizetési rendszere is tájékoztatást küld.

Lehetőség van ugyanezen felületen keresztül az egyes tételekhez üzenetet is küldeni a Nébih
részére, melyet a kijelölés után az „Üzenetküldés” gomb megnyomásával lehet megtenni.
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3.6

ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS

Ezen menüpont alatt az élelmiszertermelő állatok számára antibiotikum tartalmú
állatgyógyászati készítményt felhasználó szolgáltató állatorvosok a tárgyhónapot követő
hónap 15-ig kötelesek adatot szolgáltatni az élelmiszertermelő állatok gyógykezelésére
felhasznált antibiotikum tartalmú állatgyógyászati készítményekről az adott állattartó telep
tenyészetkódjának megadásával.
Az adatszolgáltatással kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-termekek

3.7

PARTNER
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Itt tekinthetőek meg az ügyfél Hivatalunknál nyilvántartott adatai. Lehetőség van új
elérhetőség megadására az oldal alján, mely automatikusan mentésre kerül a Nébih
nyilvántartásában. Amennyiben nyilvántartott adatok helytelenek, a T1M nyomtatvány
beküldésével lehet ezek módosítását kérni/jelezni. A T1M nyomtatvány letölthető a felületről.

3.8

FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC
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Ebben a menüpontban érhetőek el a faanyag kereskedelemhez kapcsolódó regisztrációs,
adatszolgáltatási és bejelentő felületeket, valamint faanyag kereskedelmi lánc szereplőként a
Tűzifát Okosan alkalmazás rögzítő felületei, ahol megadható, hogy a telephelyeken milyen
tűzifa terméket értékesítése érhető el. A Tűzifát csak OKOSAN felhasználói kézikönyv az
alkalmazás felületén érhető el.
A rendszerben található bizonyos menüpontok csak akkor érhetőek el, ha az ügyfél EUTR-ben
regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplő.

3.9

ENAR ÜGYINTÉZÉS

Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) történő ügyintézés érhető el
ebben a menüpontban. A címre kattintva az ENAR felülete válik láthatóvá, ahol a
haszonállatokhoz kötődő ügyintézést lehet elindítani.

3.10 MEGHATALMAZÁSOK DOKUMENTUMAI
A Meghatalmazások dokumentumai menüpontban megtekinthetőek és letölthetőek a 2022.
június 24. előtt készült meghatalmazások.
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3.11 ANTIBIOTIKUM FORGALMAZÓI ADATSZOLGÁLTATÁS

Antibiotikum tartalmú állatgyógyászati készítmények forgalmazói közül a nagykereskedők
évente kötelesek az általuk a tárgyévben forgalmazott antibiotikum tartalmú készítményekről
adatot szolgáltatni a Nébih részére, melyben szerepelnie kell a forgalmazott antibiotikum
tartalmú készítmény pontos nevének és a forgalmazott pontos mennyiségnek az adott
kiszerelési egységből. Az adott naptári évre vonatkozó bejelentést a naptári évet követő év
március 1-ig kell megtenni.
Az adatszolgáltatás benyújtásáról részletesebben az alábbi linken keresztül lehet tájékozódni:
https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-termekek
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4

ÜGYINTÉZÉS

4.1

ÜPR ŰRLAPOK

Az ÜPR felületén intézhető ügyekben a legtöbb esetben a „Tovább az e-ügyintézésre” feliratra
kattintva egy másik szakrendszerbe kerül az ügyintézés átirányításra. Vannak azonban olyan
ügyek, melyek esetében az ÜPR saját elektronikus űrlapjának kitöltésével van lehetőség az
ügyintézésre, ezek pedig:


a Regisztrációs űrlapok



a Tenyészet és tartási hely bejelentésével/módosításával kapcsolatos űrlapok



valamint az Önellenőrzési együttműködési megállapodás benyújtására szolgáló
elektronikus űrlap

4.1.1 REGISZTRÁCIÓS ŰRLAPOK
Az ÜPR felületén különböző tevékenységek és eszközök regisztrációjára van lehetőség.
4.1.1.1 Tevékenység regisztráció
A tevékenység regisztrációknak két altípusa lehet: az egyik esetben a tevékenység végzésének
hely adatait szükséges csak megadni, míg a másik esetben a hely adatokon kívül szakmai
adatok megadására is szükség van.
A tevékenység regisztrációs ügyeket intézhető saját jogon, meghatalmazottként és
cégképviselet alapján is. Az ügy elindítása előtt szükséges választani ezek közül a lehetőségek
közül. A rendszer ellenőrzi, hogy az adott ügy indítására az eljáró személynek a kiválasztott
nevében van-e jogosultsága eljárni. Amennyiben nincsen, figyelmeztető üzenet jelenik meg a
képernyő jobb felső sarkában.
A „Tovább az e-ügyintézéshez” linkre kattintva a képernyőn megjelenik annak a partnernek
neve, illetve lakhely/székhely címe, akinek a nevében történik az ügyintézés, valamint a
korábbi regisztrációk listája az adott tevékenység kapcsán. Amennyiben adatbázisunk szerint
jelenleg nincs ilyen tevékenység, a „Nem találhatók tevékenységek” szöveg jelenik meg a
táblázat első sorában.
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A felületen lehetőség van új regisztráció indítására, illetve bizonyos esetekben, a regisztrált
tevékenység szakmai adatainak módosítására is.
Amennyiben nincs aktív regisztráció az adott tevékenység kapcsán, akkor csak új tevékenység
regisztrációra van lehetőség, melyet a táblázat alatt található „Új tevékenység regisztrációja”
kiválasztásával és az „Indítás” gomb megnyomásával lehet kezdeményezni.
A módosítás funkció csak akkor válik láthatóvá és elérhetővé, ha egy már regisztrált
tevékenység sora kiválasztásra kerül a listából. Ebben az esetben lehet „A kiválasztott
tevékenység módosítása” opciót kiválasztani. A kiválasztást követően az „Indítás” gombra
kattintva indítható el a folyamat.
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Mind az új regisztráció, mind a módosítás funkció esetében a megjelenő képernyőn a piros
csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. Új regisztráció esetében a tevékenység
végzésének helyét szükséges megadni, illetve bizonyos esetekben szakmai adatokat is.
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Módosítás esetén csak a korábban megadott szakmai adatokon lehet változtatni, ha új
tevékenységi helyet felvitelére kerülne sor, akkor a jelenlegi tevékenység törlése és új
regisztráció elindítása szükséges, az új tevékenységi hely megjelölésével. Amennyiben
minden kötelező mező kitöltésre került a „Regisztráció”, illetve a „Módosítás” gomb aktív lesz
és a kérelem beküldhető.

A regisztráció vagy módosítás beküldését követően minden esetben egy visszaigazolás jelenik
meg. A felületen a bejelentés fontosabb adatai kerülnek visszamutatásra úgy, mint a
bejelentés típusa, a partner neve, a tevékenység megnevezése, illetve a tevékenységi hely. A
„Tudomásul vettem” gomb megnyomásakor az ügyintézés az Ügykatalógusba kerül
visszairányításra.
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Korábban regisztrált tevékenység törlésére a felületen nincsen lehetőség. Amennyiben
valamely regisztrált tevékenység törlésének igénye merül fel, az ügyben hatáskörrel és
illetékességgel bíró hatósághoz szükséges fordulni.

4.1.2 TENYÉSZET

ÉS TARTÁSI HELY BEJELENTÉSRE, MÓDOSÍTÁSRA, TÖRLÉSRE SZOLGÁLÓ ELEKTRONIKUS

ŰRLAPOK

A Tenyészet és tartás hely szakterületben található ügyek esetében, a 2150, 2151, 2152 és
2153-as papír alapú űrlapok elektronikus változatán keresztül lehet bejelentést tenni.
A „Tovább új bejelentés elektronikus indításához” linkre kattintva új tenyészetet vagy tartási
hely regisztrálható. Az űrlapon csillaggal (*) jelölve találhatók a kötelezően kitöltendő mezők.
Ezen kívül minden blokkhoz tartozik egy kitöltési útmutató, ahol további információk
találhatók a kitöltendő mezőkről, a szükséges adatokról.
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A „Tovább a korábbi bejelentés elektronikus módosításához” link segítségével a tenyészet
vagy tartási hely adatainak módosítására van lehetőség. A módosítás során meg kell adni, hogy
milyen adatköröket érint a változás, csak ennek kiválasztása után jelennek meg a kitöltendő
mezők a felületen. Ebben az esetben is piros csillag (*) jelöli a kötelezően kitöltendő mezőket
és minden blokkhoz tartozik kitöltési útmutató.
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Ezen az űrlapon van lehetőség állattartó váltás bejelentésére is. Az ehhez szükséges
Nyilatkozatot kitöltve, aláírt, beszkennelt formában fel kell tölteni a módosító űrlap Állattartó
adatai blokkban.

4.1.3 ÖNELLENŐRZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELEKTRONIKUS ŰRLAP
Az élelmiszerlánc-biztonság egyik kiemelten fontos eleme a vállalkozások által végzett
önellenőrzés. Az ezekből származó eredmények hatósági kockázatelemzési rendszerbe való
beemelésével egyúttal lehetővé válik az élelmiszerlánc-felügyelet hatékonyabb ellátása is. Az
együttműködés e formája önkéntes és minden esetben egy több lépéses folyamat
eredményeként valósulhat meg. Az első lépés az Ügyfélprofil Rendszeren található
elektronikus űrlap kitöltése, amelyben a vállalkozóktól az általuk működtetett önellenőrzési
rendszerre vonatkozó információk megadására van lehetőség. A megállapodási igény
bejelentését intézhető saját jogon, meghatalmazottként vagy cégképviselet alapján.
Jogszabály szerint a megállapodás telephelyenként vagy az élelmiszer-vállalkozás egészére
köthető, és határozott időtartamra szól.
Az űrlap első részében lehetőség van a partner adatainak megtekintésére és kapcsolattartási
elérhetőség megadására. Az itt megadott elérhetőségekre a kapcsolatfelvétel lehetősége
miatt van szükség.
Amennyiben a nyilvántartott adatok helytelenek, a T1M nyomtatvány beküldésével lehet ezek
módosítását kérni/jelezni. A T1M nyomtatvány letölthető a felületről.
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Ezt követően kell kiválasztani, mely létesítményre vagy létesítményekre szól az
együttműködési megállapodási igény. Amennyiben a „Válassza ki a kívánt létesítményt vagy
létesítményeket a listából” menüpontban a kereső rész előtti négyzet kijelölésre kerül, ez a
megállapodáskötési szándék a vállalkozás egészére vonatkozik.

Ha csak egy telephelyre vonatkozó a megállapodás kötésének szándéka, a legördülő listából
az egy címhez tartozó adatokat szükséges kiválasztani. Több telephely esetén annyiszor kell a
kérdőívet kitölteni, ahány telephelyre vonatkozik a megállapodás kötésének szándéka. A
kitöltött kérdőív érvénytelen abban az esetben, ha több eltérő cím kerül megjelölésre (kivéve,
ha a vállalkozás egészére küldi be az adatokat).
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A felületen a létesítmény(ek) kiválasztását követően a piros csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése
kötelező.
Az első kérdés megválaszolásához szükséges kapacitás értékek megadása tevékenységenként
eltérő szempontok figyelembevételével történik, ezért a kapacitási adat helyes megadásához

szövegre kell kattintani.
Az első rész további kérdései a vállalkozás egyéb adataira, a második rész kérdései az
önellenőrzési tevékenység általános információira, a harmadik rész kérdései pedig a
laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos információkra vonatkoznak.
A 4. CCP pontokkal kapcsolatos részletes információk fejezetben kell megadni CCP-pontonként
a

rájuk

vonatkozó

részletes

leírást,

amennyiben

a

11.

„Milyen

típusú

minőségbiztosítási/minőségirányítási/ önellenőrzési rendszert alkalmaz?” kérdésre az a
válasz, hogy az HACCP vagy ISO szabványcsalád valamelyik tagja kerül alkalmazásra.
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Egy kitöltés alkalmával legfeljebb 10 CCP pont leírása adható meg a jobb alsó sarokban
található „plusz CCP pont hozzáadása” gomb megnyomásával. Amennyiben mégsem
szükséges plusz CCP pontot hozzáadni a „Plusz CCP pont elvétele” gomb megnyomásával lehet
visszatörölni azt.
A „Vissza” gomb az ÜPR főmenüjébe irányít vissza. A „Beküldés” gombra kattintva az
együttműködési megállapodási igény beküldésre kerül, és a feldolgozás során kollégáink az
űrlap elején megadott elérhetőségeken veszik fel a partnerrel a kapcsolatot.

4.2

ÜGYINTÉZÉS ÁLTALÁNOS CÉLÚ KÉRELEM ŰRLAP (E-PAPÍR) FELÜLETEN KERESZTÜL

Az általános célú elektronikus kérelem űrlap (továbbiakban e-papír) szolgáltatás célja, hogy
azokban az eljárásokban, vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetőség beadványt elektronikus
úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt
szakrendszerrel támogatni.
Az e-papír szolgáltatás nyújtója a NISZ Zrt. A szolgáltatás mind az állampolgárok, mind a
hivatalok számára speciális tudás, infrastruktúra vagy szoftverfejlesztés nélkül elérhető és
igénybe vehető. A papír alapú levelezésnek megfelelően egyszerűen szerkeszthető felületen
tudja továbbítani az ügyfél a hatóság, az eljáró intézmény Hivatali Kapujába a beadványát.
Az ÜPR rendszerből indított e-papír felületen kezelhető ügyek esetében az ügyintézés e-papír
felületen folytatódik.
Előfordulhat, hogy átirányításkor újra be kell jelentkezni az ügyfélkapus azonosítóval. A
belépés után a felületen a kiválasztott szakterület (az e-papír felületen témacsoportnak
nevezik) és ügytípus automatikusan kitöltésre kerül. A címzett intézmény kiválasztása után, a
legördülő menüt a kitöltött témacsoport és ügytípus alapján a rendszer szűri, így nagy
valószínűséggel a listából csak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt választható.
Meghatalmazottként történő eljárásnál a „Nébih meghatalmazás azonosítója (amennyiben
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más nevében jár el)” mezőbe meghatalmazás azonosítóját szükséges beírni. A
meghatalmazásokról bővebben a 3.4 fejezetben volt szó.
Amennyiben cégképviselet alapján történik az eljárás, az e-papír felületén szükséges bejelölni
a „Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” mezőt.
Az e-papír felületen a kérelme megírása után lehetőség van fájlokat, kitöltött űrlapokat, és
egyéb dokumentumokat, képeket (bármilyen fájltípust) csatolni a kérelemhez.
A kérelmet több megerősítő kérdés és elektronikus hitelesítés után lehetséges beküldeni a
Nébihhez.
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5
5.1

LEHETSÉGES HIBÁK
NEM SIKERÜL A FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓJA

A rendszer nem lép tovább a felhasználó regisztráción. Ilyen esetekben javasolt az adatok
újbóli átnézése, ha így sem engedélyezi a rendszer a regisztrációt, az ügyfélszolgálattal
szükséges e-mailben felvenni a kapcsolatot (ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu). A levélben a
tapasztalt hibát szükséges leírni, valamit a személyes adatokat kell megadni (név; születési
hely, idő; édesanya neve; adóazonosító, a belépési próbálkozás időpontja, a kapcsolattartás
megkönnyítése érdekében telefonos elérhetőség).
5.2

A JOBB FELSŐ SAROKBAN AZ ÜGYFÉLKAPUS BELÉPÉS ELLENÉRE A BEJELENTKEZÉS
GOMB LÁTHATÓ

Valószínűleg az ügyfélkapus bejelentkezést követően az oldal elhagyása történt, de az
ügyfélkapu tárolta a belépési adatokat.
Lehetséges megoldások:


A https://tarhely.gov.hu/ webhely megnyitása után a jobb felső
sarokban kilépés szükséges az ügyfélkapuból, majd ezt követően egy új
böngészőablakban újra szükséges megkezdeni a honlapra történő
belépési folyamatot



Szükséges lehet a böngészőben a lementett előzmények törlése



Inkognitó módban szükséges megkezdeni a honlapra történő belépési
folyamatot
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5.3

NEM LÁTHATÓAK A MEGHATALMAZÁSOK

Sikeres belépés után nem láthatóak a korábban elkészült meghatalmazások, nem lehet ügyet
intézni azok alapján. Ilyen esetekben az ügyfélszolgálattal szükséges e-mailben felvenni a
kapcsolatot (ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu). A megkeresésben a tapasztalt hiba részletes,
képernyőképpel illusztrált leírása, valamint a személyes adatok megadása szükséges (név;
születési hely, idő; anya születési neve; adóazonosító, telefonos elérhetőség).

Nébih ügyfélszolgálata:
telefonszám: 06-1/336-9000, 06-1/336-9024
email: felugyeletidij@nebih.gov.hu; ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
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