ÚTMUTATÓ A BIONYOM
ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
MEGHATALMAZÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

TARTALOMJEGYZÉK

.iébih

1. NÉBIH elektronikus ügyintézésre szolgáló felülete (NÉBIH ÜPR)........................................... 2
2. NÉBIH ÜPR felületének felépítése.......................................................................................... 3
3. Új meghatalmazás készítése .................................................................................................. 4
3.1. NÉBIH partner beazonosítása......................................................................................... 4
3.2. Meghatalmazó keresése/kiválasztása/regisztrálása ...................................................... 6
3.3. Partner regisztrálása....................................................................................................... 7
3.4. Meghatalmazással érintett NÉBIH szakrendszer kiválasztása........................................ 8
3.5. Meghatalmazás hitelesítési módjának kiválasztása ....................................................... 8
3.6. Kapcsolattartó elérhetőségének megadása és a meghatalmazás benyújtásának
menetére vonatkozó tájékoztatás.................................................................................. 9
3.7. Az elkészített meghatalmazás letöltése ....................................................................... 10
4. Dokumentumok menüpont.................................................................................................. 11

•
1

'1ébih

1. NÉBIH elektronikus ügyintézésre szolgáló felülete (NÉBIH ÜPR)

Keresse fel a NÉBIH Ügyfélprofil Rendszert közvetlenül a https://upr.nebih.gov.hu/login
elérhetőségen vagy a NÉBIH honlapján (portal.nebih.gov.hu) keresztül.
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El

ÜGVFÉLPROFIL
FELÜGYELETI DÍJ

Majd kattintson a „Bejelentkezés az Ügyfélkapun keresztül” gombara.

Tisztelt Ügyfelünk!
További ügyintézés hez lépjen be ügyfélkapus azonosítójával és jelszaváva l a bal oldali men üpontban.
Belépés után lehetősége va n a NÉBIH hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus ügyintézésére és az ezekh ez
tartozó meghatalmazás készítésére
Sikertelen belépés, valamint egyéb ké rdés esetén ke resse a N ÉBIH ügyfélszolgálatát a következő
valamelyikén ·
telefonszám: 06- 11336-9024
email: felugyeletid1j@nebih .gov hu
e l ér h e tősége k

Belépés után lehetősége van a NÉBIH hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus ügyintézésére
és az elektronikus ügyintézéshez esetlegesen szükséges meghatalmazás(ok) készítésére.
Sikertelen belépés, valamint egyéb kérdés esetén keresse a NÉBIH ügyfélszolgálatát a
következő elérhetőségek valamelyikén:
 telefonszám: 06-1/336-9024
 email: felugyeletidij@nebih.gov.hu
Sikeres belépés esetén, a rendszer átirányítja Önt az Ügyfélkapu felületére, ahol személyes
felhasználói azonosítóját és jelszavát kell megadnia az ügyfélkapus bejelentkezéshez.
A szükséges adatok begépelését követően kattintson a „Belépés” gombra.

■ÜGYFÉLKAPU ~

v

Lépjen be az Ügyfélkapun!
F e lh as:zn álónev :
Je ls:zó :
Be lé é s
M ég nem reg isztrált? 1 Etfe!eJlette a je lszavá r?

11 segitség
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Ezt követi a beazonosítás és bejelentkezés…
Bejelentkezés
Ö n sike resen bej e lentk ezet t. Né h á ny pillan a t m ú lv a a kért szo lgá l t a t ás ol dala j ö n
be, h a mégse m , ké rjü k ka tti fl t son ide !

Majd a rendszer visszairányítja Önt a NÉBIH elektronikus ügyintézésre létrehozott felületére.

•

2. NÉBIH ÜPR felületének felépítése
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Az. Ügykalalógusban szakterületek szerinti

„

„
„

cso portosításban megtalil lja az intézh ető
ügyek
leírását,
az
ügyintézéshez
szükséges
informil ciókat,
formanyomtatványokal Az. elektronikusan
i n lézlle tő
ügyeket közvetlenül innen
indíthatja.

Partner
Ellenörizhe
személyes

Hivatalunknál
tarolt
adatait, tájékozódhat
az

Meghatalmazás
Ha más nevébe n kíván ügyet intézni, itt
készíthet új meghatalmazást, követhe
meg hatalmazásai
állapotváltozásait,
módosíthatja, törölheti azokat.

Dokumentumok
Megtekintheti és letö ltheti az ügyintézések

során keletkezett dokumentumokat.

adatmódosítás leh etőség eirő t A könnyebb

kapcsolattart.3s érdekében

el érhe tőség e it

bármíko r frissítheti.
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Nemzeti ElelmIszer!anc bIztonsagI Hivatal

E maii ygyfelszolgalal@nebIh gov hu

~

C1m 1024 Budapest Keleti Karoty utca 24

Zold szam 06 80,263 244

~

Telefon 06 1 336 9000

1 .---~

Fax 06 1 336 94 79

"~ ~)

LevelezesI cIm 1525 Budapest Pf 30

-----------------------------------------------------------

 A 11)(„ház”) ikonra kattintva mindig a főmenübe lehet visszajutni.
 A főmenü felületének jobb felső sarkában található legördülő menüből tudja a későbbikben
kiválasztani, hogy kinek a nevében kíván eljárni (ha a saját nevünkben is, vagy több
meghatalmazó nevében is eljárunk).
 Ügyintézés
Az Ügykatalógusban szakterületek szerinti csoportosításban megtalálja az intézhető ügyek
leírását, az ügyintézéshez szükséges információkat, formanyomtatványokat. Az
elektronikusan intézhető ügyeket közvetlenül innen indíthatja.
 Partner
Ellenőrizheti a Hivatalunknál tárolt személyes adatait, tájékozódhat az adatmódosítás
lehetőségeiről. A könnyebb kapcsolattartás érdekében elérhetőségeit bármikor frissítheti.
 Meghatalmazás
Ha más nevében kíván ügyet intézni, itt készíthet új meghatalmazást, követheti
meghatalmazásai állapotváltozásait, módosíthatja, törölheti azokat.

'1ébih
 Dokumentumok
Megtekintheti és letöltheti az ügyintézések során keletkezett dokumentumokat.

3. Új meghatalmazás készítése
FONTOS! Amennyiben van már a NÉBIH-nél aktív meghatalmazása valamely szakterületre,
abban az esetben felhívjuk a figyelmét, hogy egy aktív meghatalmazás módosítása során a
meghatalmazásban szereplő szakterületek száma csak csökkenthető.
A meglévő aktív meghatalmazásban foglaltak ellenőrzéséhez kattintson a Meghatalmazás
menüpontra. Ezt követően megjelennek a korábban törölt, illetve aktív meghatalmazások is.
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A legordu!ó menub6l kJvál~thatja
hogy kinek a nevében k(van e~ám1

>Meghatalmazás

1lt

MEGHATA LMAZÁS

UJ MEGHATALMAZAS KÉSZrTESE

Keresés:

M~::;:;:c,zás

Meghatalmazó

~

Állapot

~

Létrehozás dátuma

Törölt

20 14-07-14

0000000002

Teszt Piroska

Ak:tiv

20 18-04-20

0000000003

Teszt Miklós

Aktív

20 18-06-26

0000000001

Teszt Elemér

~

~

Müvelet

11@#MN@M
1:@@MNMM
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Amennyiben a Módosítás gombra kattint, úgy ellenőrizheti azon szakterületek listáját,
amelyre az aktív meghatalmazás szól.
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Módos'tás
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...
Módositás során a meghatalmazásban szerep ló szakterületek száma csak
csökkenthető_

Amenn_yibe/1' bővíteni k{1
1ánja az eférnetó szakterületek számát, abban az esetben
új meghatarmazás efkészitése szükséges_Fontos, h ogy az új meghatalmazáson
Mlf'iJDEN elém t kíván t szakte.riiletet (a j elenleg· aktiv, és az újonnan elémi kí vánt
hozzáféréseket is) meg kell j elölni_
Ha az összes meghatalmazást vissza szeretné vonni, válassza

a ~Més gombot.

Szakte rüIetek:

~

sz,a kt.e rület megnevezése

Módosítás

Mégsem

Amennyiben az aktív meghatalmazáson nem szerepel a Bioüzemanyagok és folyékony
bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartása – Adatrögzítő felület –

•
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BIONYOM szakterületet, abban az esetben új meghatalmazást kell készíteni az alábbiak
szerint.

Tekintettel arra, hogy az aktív meghatalmazások esetében nincs lehetőség a
meghatalmazásban szereplő szakterületek számának növelésére, így amennyiben bővíteni
kívánja az elérhető szakterületek számát (például a BIONYOM szakterülettel), abban az
esetben új meghatalmazás elkészítése szükséges. Fontos, hogy az új meghatalmazáson
MINDEN elérni kívánt szakterületet (a jelenleg aktív, és az újonnan elérni kívánt
hozzáféréseket is) meg kell jelölni.
A szakterületek számának növeléséhez válassza a Törlés gombot, majd készítsen új
meghatalmazást, amelyre felveszi a korábban is megjelölt szakterületek mellett a
Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartása –
Adatrögzítő felület – BIONYOM szakterületet.
3.1. NÉBIH partner beazonosítása
A „Meghatalmazás” menüpontban tud új meghatalmazást készíteni. Az erre szolgáló „Új
meghatalmazás készítése” elnevezésű gombra kattintva kezdheti meg az adatok rögzítését.
MEGHATALMAZÁS

Ezt követően megjelenik az új meghatalmazás adatainak rögzítésére szolgáló űrlap.
ÚJ MEGHATA LMAZÁS

e

ln tekintheti meg saját adatait Az. adatok módosítására a
T1M nyom tatvány kitöltésével van lehetóség, melyet a
" NÉBIH üg yfél szolgá lat 1525 Budapest Pf. 121" címre,
eredeti példányba n, aláirva küldj ön meg. A T1 M
nyomtatvány kitöltési útm utatója az alábbi !ln.!rr2.!

Q.

letölthetö.

E l é rh e t őség felvitelére az " Új e l érhet ő sé g megad.-isa"
gombbal van lehetösége.

Ügyfé ls zo lgálat: 06-11336-9024

Név 
Keresztnév
Anyja neve
Születési vezetéknév -

SzületeS-i keresztnév
Születési idö

Születési hely -

Neme 
Mely ország anampolgára
Címadatok
Elérhetöségek
Számla adatok
Külsó azonos ítók

Az űrlapon megtekintheti az adatait, ha az adatokat módosítani kívánja, abban az esetben a
panel jobb felső sarkában megjelenített tájékoztatásban foglaltak szerint járjon el.
Amennyiben az űrlapon szereplő adatok megfelelőek, abban az esetben a „Következő”
gombra kattintva folytathatja az új meghatalmazás elkészítését.

•
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3.2. Meghatalmazó keresése/kiválasztása/regisztrálása
1it

> Meghatalmazás > Új meghatalmazás
ÚJ MEG HATALMAZÁS

Elözó

Kovetkezó

Meghatalmazó keresés

•
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Cég, szervezet, egyéni vállalkozó keres. e
Adószám elsó 8 karaktere Adószám
Személy keresése
Teljes neve

Teljes név

Anyja neve

Anyja neve

Születési idó

Születési dátum

Születési hely

Születési hely

Amennyiben nem találja a .

itt van lehetőség a regisztrác ióra.

1%1.\iiiMi:®Ff
Ezen a felületen van arra lehetőség, hogy a meghatalmazó személyét kiválasszuk.
Ha a meghatalmazó NÉBIH partner, abban az esetben a kért adatok megadását követően a
rendszer találatot ad és beválasztható az adott személy, mint meghatalmazó.
Ha a személy vagy gazdálkodó szervezet még nem NÉBIH partner abban az esetben a
rendszer ezt jelzi és kéri, hogy az adott személyt vagy gazdálkodó szervezetet regisztráljuk.

X

Hiba

Az Ön1állta l megadott. adatok a~apján
meghatal1
mazója nem tallálható, n1 egI a NÉB IIH
rendszereibe n1 kérjük a Partner regisztrációra
katti ·tva vigrye fel me ~ ata Imazója adatait.
1

1

Rendbelíl
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3.3. Partner regisztrálása
Amennyiben nem találja a partnert, itt van le h etőség a regcszlrációra.

l#·éWi4h@Fti 1
A „Partner regisztrálása” gombra kattintva van lehetőség az új partner adatainak
berögzítésére.
fi ) Partner reglt.rtricló

Szemet;

Partner tlpus

•
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Az adatok megadását követően a „Regisztráció” gombra kattintunk, és a rendszer visszairányít
az előző oldalra, immáron az új adatokkal kitöltve az űrlapot.

Ml·+Meghatalmazo kereses
Cég , szervezet, egyéni vállalkozó keresése
Adószám

első

8 karaktere

Adószám

Személy keresése

Teljes neve . . . . .
Anyja neve - 
Születési idö
Születési hely

- 

e11-111,1

-

Név 
Keresztnév 
Anyjaneve 
Szúletési veze téknev Születési keresztnév Születe5i idö -

Születési hety

-

Neme

•

Mely ország állampo!Qára - Cimaclatok

A „Következő” gombra kattintva a rendszer megerősítést kér, hogy valóban az előbb
kiválasztott NÉBIH partnert szeretnénk-e meghatalmazónak beválasztani, vagy sem.
Megerősítés

Biztos - - lesz a kiválasztott
meghata lmazó?

Nem

Az „Igen” gombra kattintva jóváhagyhatjuk a beválasztott partnert, mint meghatalmazót.

'1ébih

3.4. Meghatalmazással érintett NÉBIH szakrendszer kiválasztása

>Meghatalmazás > Új meghatalmazás

~

ÚJ MEG HATALMAZÁS

El őző

Következő

Szakterület szintű jogosultságok kiválasztása
Egységes nyi lvántartási és azonosítás i rendszer

0

ENAR

Borászati információs rendszer

0

BOR

Élelm iszerlánc-felügyeleti Díj bevallási rendszer

D

BR

Á ltalános cé lú elektroni kus kérelem űrlap (e-papír)

0

EPAPIR

Faanyag kereskede lmi lánc ny ilvántartás

0

EUTR

Közétkeztető

D

„

és vendég látó-ipari létesítmények mi nösítése

NMR

Bioüzemanyagok és folyé kony bio-'!lne rgiahordozók nyomon
Q BIOl'NOM

kövelhetőség i

Adatrögzítő

nyilvántartása -

fe lület

Ezen a felületen nyílik lehetőség arra, hogy kiválassza azt a NÉBIH szakterületet, amelyre a
meghatalmazás szólni fog.
A „BIONYOM” mozaikszó előtti jelölőnégyzetbe bele kell kattintani. A kiválasztás
megtörténtét egy pipa jelöli.
Bioüzema11yagok és folyéko11y bio-e11erg iallor,aozók nyomon

•
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köve lh ető ség i

nyilvántartása

-Ada trögz ítő

fe lület

3.5. Meghatalmazás hitelesítési módjának kiválasztása
A szakterültet kiválasztását követően, a „Következő” gombra kattintva megjelenik az a
felület, ahol azt lehet rögzíteni, hogy a meghatalmazást miként szeretnénk majd hitelesíttetni.
A hitelesítés két módon valósulhat meg:
 két tanú által
 ügyvéd által
A hitelesítési mód kiválasztásához, a megfelelő jelölőnégyzetbe bele kell kattintani.

'1ébih
ÚJ MEGHATALMAZÁS

Előző

(…)
D ranú által hitelesítve

„

~

O ügyvéd álta l h ite lesítve

Ha kiválasztottuk a hitelesítés módját, akkor a „Következő” gombra kattintva tudunk tovább
lépni.
3.6. Kapcsolattartó elérhetőségének megadása és a meghatalmazás benyújtásának
menetére vonatkozó tájékoztatás
Előző

Befejezés

Összegzés
Meg hatalmazott
Meg hatalmazó
Szakterületek
Egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer

E AR
Borászati infonmíciós rendszer
BOR

Élelmiszerlánc-felügyeleti Dij bevallási rendszer
BR

Általános célú elektron ikus kérelem ürlap (e-papír)
EPAP IR

Faanyag kereskedelmi lánc nyilvántartás

EUTR
Közétkeztetö és vendéglátó-ipari létesítmények m i nősítése
NMR

Bioüzemanyagok és folyékony b io-energiahordozók nyomon követhetöségi nyilvántartása ,1

Adatrögzítő

felü let

BIONYOM

Kapcsolattartó

•
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el érhetőségei

Telelonszám
E-mail

Ezen a ponton meg kell adni a kapcsolattartó elérhetőségeit.
Magánszemély esetében elegendő a telefonszám és az e-mail cím. Gazdálkodó szervezet
esetében, meg kell adni a cégjegyzésre jogosult nevét és tisztségét.

Bioü zemanyagok és íolyékony bio-energ iahordozók nyomon követhetöség i nyilvántartása - Adatrögzítö felü let

'1ébih

,; BIONYOM
Cégjegyzésre jogosult
eve
Tisztsége

Kapcsolattartó elérhetóségei
Telefonszám

E-mail

Amennyiben minden adat helyes, a „Befejezés” gombra kattintva véglegesíthetjük a
meghatalmazást.
Ekkor a rendszer még egyszer rákérdez („Megerősítés”) egy felugró ablakban, hogy biztosan
meghatalmazónak választjuk-e az adott NÉBIH partnert.
Megerösités

Biztosa n meghatalmazónak választja az adott
partn ert?

Nem

Igen

Ha igen, akkor az „Igen” gombra kattintva lezárható a meghatalmazás készítés folyamata.
Ha nem, akkor a „Nem” gombra kattintva módosítható a meghatalmazás tartalma.
3.7. Az elkészített meghatalmazás letöltése
Amikor a meghatalmazás elkészül, a rendszer felugró ablakban tájékoztat arról, hogy a
meghatalmazás letölthető.
Üzenet
A meghata lmazási folyamat sikeresen lezajlott
Az elkészült meghata lmazásrnnnen1, vagy a Dokumentumok
menüböl tudja letölteni.

Rendben

„

Az elkészült meghatalmazást vagy a felugró ablakban megjelölt „innen” elnevezésű linkről,
vagy a „Dokumentumok” menüből tudja letölteni.

•
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Kérjük, a letöltött meghatalmazást nyomtassa ki 2 példányban.
A kitöltött és megfelelően aláírt meghatalmazás egyik eredeti példányát és a meghatalmazó
aláírási címpéldányát (elegendő másolatban) postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1525 Budapest, Pf. 121.
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Amennyiben a meghatalmazás(ok) mintáját a későbbiekben szeretné áttekinteni vagy újra
nyomtatni, úgy ebben a menüpontban megtalálja az összes korábban elkészített
dokumentumot.
A „Letöltés” gombra kattintva töltheti le az adott meghatalmazás mintát.

