
 
 

   

 

           
        

 

          
     

 

          
     

 

Meghatalmazó kiválasztása 

Súgó 

Az alábbi ablakban kiválaszthatja , majd a "Tovább" gombra kattintva beállíthatja, hogy saját jogon, meghatalmazottként vagy 
cégképviselet alapján szeretne eljárni. A meghatalmazások kezelése a Meghatalmazás menüpontban érhető el. Az ügyintézés 
során ön bármikor válthat meghatalmazó!, vagy átválthat cégképviseletre a képernyő jobb sarkában található "Meghatalmazó 
vá ltása" gombra kattintva. 

C: O Cégképviselet alapján járok er::::> 
D Megértettem. hogy a későbbiekben hol lehet meghatalmazó! váltani. így kérem többé ne jelenjen meg minden belépésnél ez az 

ablak! 

® Saját nevemben járok el O Meghatalmazó nevében járok el 

Partner 

Mégsem itlUM 

Meghatalmazás 

Ogyintézés szabadon 

ADJA MEG, HAGYJA JÓVÁ 
AZ ADATAIT 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET 

Cégjegyzékszám 

12345678 

Egyéni vállalkozó adószáma 

KÉPVISELETI JOGOSULTSÁG 

Meghatalmazás azonosító 

KÜLDÉS 

Azonosítás megszakítása 

A SZOLGÁLTATÁSRÓL 13" ÜZEMELTETÉSI INFORMÁCIÓK (2f' 

IMPRESSZUM 13' ÁSZF ~ KAPCSOLAT 13' SÚGÓ C3" 

AKADÁLYMENTES INFORMÁCIÓK 13" 

Faanyag kereskedelmi lánc 
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Egyszerűsödött a cégek képviselete az EUTR rendszerben 

A cég nevében történő eljáráshoz a cégnyilvántartásba bejegyzett cégképviselő ügyfélkapujával kell a 

Nébih Ügyfélprofil Rendszerébe (ÜPR) a https://upr.nebih.gov.hu/login oldalon keresztül 
bejelentkezni. 

A bejelentkezés után a megjelenő „Meghatalmazó kiválasztása” ablakban a „Cégképviselet alapján 

járok el” opciót kell választani.: 

A „Tovább” gombra kattintás után a megjelenő képernyőn meg kell adni a cég azonosításához annak 

valamely, a képernyőn bekért adatát, pl. a cég adószámának első nyolc számjegyét: 
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https://upr.nebih.gov.hu/login


 
 

  

 

   

 

     

 

  

„ é b jh IP\ 1 BeJelentkezett partner SCHMIDT GERGŐ (AB3 - 1) 1 iliili ldőzar 29 58 

V I Meghalalmazo valtas e ... 
*)Képviselet) Képviselet státusz 

lisztelt Ugyfelünk! 

Sikeresen azonosította cégképviseletét A Jobb felső sarokban, a neve alatt található legördülő menüből választhatJa ki , hogy kinek a nevében kíván eljárni Az 
ügyintézéshez nyomJa meg a „Tovább" gombot 

TáJékoztatJuk, hogy egyes állattartással, állati melléktermékkel, borászattal és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek elektronikus intézéséhez Jelenleg még 
rendelkeznie kell az Ügyfélprofil Rendszerben készült meghatalmazással. 

■MIM 

ílébih IP\ BeJelentkezettpa~nerso-1M1nTr.i=Rr.ÖtftR- - 1, 1 iliilildőzar 2958 

e V Meghatalmazó. NEBIH Teszt MEGAObJektum Korlátolt Felelössegü Társaság (ABS---2) e-. 
Meghatalm azo v:o11t,:,::, 

* > 

.Ügy:intézés és felügy:eleti díj 
bevallás 

k Ügykatalógusban szakterületek szerinti 
csoportosításban megtalálja az intézhető 
üavek leírását. az üovintézéshez 

Meghatalmazások 
dokumentumai 

Megtekintheti és letöltheti 
meghatalmazások dokumentumait 

~ Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszerben (ENAR) történő ügyintézést 
éri el ebben a menüpontban. A címre 
kattintva az ENAR felületére jut, ahol a 

!:1 é b j h IP\ Be1elentkeze1t 11artner: SCHMIDT GERGŐ (AB3 - J) a Időzár 26 32 

• V I Meghatalmazó. NFBJH Teszt MEGAOhJektum Korlátolt Felelosségíí Társasag (ABJ. - .l) e .. 
Meghatalmazo valtas 

1't) 

.()gy:intézés és felügy:eleti dij 
~ 

Az Ügykatalógusban szakterületek szerinti 
csoportosításban megtalálja az Intézhető 
ügyek leírását. az ügyintézéshez 
szükséges információkat, 
formanyomtatványokat "2. elel-..1:ronikusan 
intézhető ügyeket köZl/etlenül innen 
!ndílhatJa. 
Tájékoztatjuk Partnerünket, az ügyintézés 
megkezdésével On ldjelenti, hogy a 
NÉBIH vonatkozó ~ 
liJ~Jil elolvasta, annak tartalmát 
megismerte és megértette 

Partner 

Ellenőrizheti a Hivatalunknál tárott 
személyes adatait, tájékozódhat az 
adatmódosítás lehetőségeiről és 
adatmódosítását elektronikusan is 
elindíthatja. A ktinnyebb kapcsolattartás 
érdekében elérhetőségeit bármikor 
frissítheti. 

Meghatalmazások 
dokumentumai 
Megtekintheti és letöltheti 
meghatalmazások dokumentumait. 

Meghatalmazás 

Ha más nevében kíván ügyet intézni, Itt 
készíthet új meghatalmazást, követheti 
meghatalmazásal állapotváltozásait, 
módosíthatja, törölheti azokat 

ENAR ügy:intézés 

"1. Egységes Ny!lvántartás! és"1.onosítás! 
Rendszerben (ENAR) történő ügyintézést 
éri el ebben a menüpontban, A címre 
kattintva az ENAR felületére jut, ahol a 
haszonállatokhoz kötődő ügyintézést 
tudja elindítani. 
Tájékoztatjuk Partnerünket, az ügyintézés 
megkezdésével On ldJelenti, hogy a 
NÉBIH vonatkozó ~ 
li~W elolvasta, annak tartalmát 
megismerte és megértette 

~y.l!g kereskedelmi lánc 

Innen éri el a faanyag kereskedelemhez 
kapcsolódó reglsztrációs, 
adatszolgáltatásl és bejelentő felületeket, 
valamint a Tűzifát Okosan alkalmazás 
rögzít6 felületeit 
Tájékoztatjuk Partnerünket, az ügyintézés 
megkezdésével On kijelentl, hogy a 
NÉBIH vonatkozó Adatkezelési 
li~W elolvasta, annak tartalmát 
megismerte és megértette. 

A „Küldés” gombra kattintva az alábbi képernyővel tér vissza a Nébih rendszere: 

A „Tovább” gombbal történő továbblépés után meghatalmazóként a beazonosított cég állítódik be: 

A „Faanyag kereskedelmi lánc” csempére történő kattintás után 
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:: bih = Menu I Udvozol1uk SCHMIDT GERGŐ 1 1 Meghatalmazó NÉBIH Teszt MEGAObje ... Támoga1ás hbabeelemés eutr@neblh.goy.lw ~ 11!1111 C+ K1lepes 

Készletbejelentés 

Fig} Regisztráció 

Fásításban tervezett 

fakitermelés 

EUTR regisztráció 

SzalhtoJegyek 

Müveleti lapok és 

• pótlapok 

Figyelem! 

lősségü Társaság meghatalmazó nevében jár el, így az ön által kiválasztott meghatalmazó jogosultságai, illetve a meghatalmazás szerinti funkciókhoz van 

hozzáférése 

Amennyiben saját nevében szeretne ügyet intézni, kérjük, válassza ki saját nevét a meghatalmazók listájából! 

a megjelenő EUTR menüben már a cég nevében történhet az ügyintézés: 

Természetesen a cégek nevében meghatalmazással más, cégnyilvántartásba képviseletre be nem 

jelentett személy is intézhet a továbbiakban ügyet. Meghatalmazást az itt található Útmutató 
„Meghatalmazás” pontjában leírtak szerint lehet létrehozni. 

Természetes személyek, egyéni vállalkozók saját ügyfélkapujukkal változatlanul tudják ügyeiket 
intézni. 
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https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1138781/%C3%9CPR+haszn%C3%A1lati+%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf

