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A NÉBIH Ügyfélprofil 
Rendszerének 
bejelentkezési oldala 
 
Elérhetősége: 
https://upr.nebih.gov.hu
/login  

https://upr.nebih.gov.hu/login
https://upr.nebih.gov.hu/login


Oldal címe 
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A bejelentkezést 
lehetővé tevő 
azonosítási rendszerek 



Oldal címe 
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Ügyfélprofil Rendszer 
kezdő oldala 
 
• bejelentkezett személy 
azonosítása 
• meghatalmazó azonosítása 
• meghatalmazás indítása 
 

Kattintás a 
„Meghatalmazásra” 
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Meghatalmazások 
 
•Egy személynek lehet több 
meghatalmazása 
• az állapot oszlopban 
látható „Aktív „ állapotú 
ügyfél esetében járhat el 
 
 

Kattintás a „Új 
Meghatalmazás”-ra 
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Meghatalmazott (saját) 
adatok 
 
• ellenőrzésre 
• itt nem módosítható 
 
 

Kattintás a „Következő”-
re 
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Meghatalmazó 
kiválasztása 
 
•Adószám megadásával 
• személy keresése 
• külföldi cég keresése 
 
 

Ismert adat megadása 
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Meghatalmazó 
kiválasztása 
 
• javasolt az adószám 
megadása 
•Ha nincs találat a partner 
regisztrálása is indítható 
 
 

Kattintás a „Keresés”-re 
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Meghatalmazó 
kiválasztása 
 
• keresést követően a találat 
eredménye 
 

Kattintás a „Következő”-
re 
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A meghatalmazás 
szakterületének 
kiválasztása 
 
•  „Halgazdálkodás” 
szakterület kiválasztása 
• több szakterület 
kiválasztása lehetséges 
• ha korábban volt már 
szakterületre 
meghatalmazása, akkor azt 
kell először törölni és utána 
az új esetében mindkettőt 
kijelölni 
 
 

Kattintás a „Következő”-
re 
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Tájékoztató (jogi) 
• átolvasni 
 

Kattintás a „Következő”-
re 
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Összegzés 
 
• ellenőrizni a bejelölt 
szakterületeket 
• elolvasni a beküldésre 
vonatkozó leírást (piros 
keret) 
 
 

Még egy oldal 
szakterület! 
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Összegzés 
 
• további szakterületek 
• nekünk a bekarikázott 
„Halgazdálkodás” a lényeg 
• alul meghatalmazóra 
vonatkozó adatok! 
• Kapcsolattartó 
elérhetősége 
 
 

Kattintás a „Befejezés”-
re 
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Tájékoztatás 
 
• dokumentum 
• 60 nap beküldési idő! 
 
 

Kattintás a „Rendben”-
re 
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Meghatalmazások 
 
• az új meghatalmazás 
megjelenik a 
meghatalmazások kezelése 
táblázatban 
•Jelenleg „Jóváhagyásra vár” 
állapotú 
 
 

Kattintás a „Következő”-
re 
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Meghatalmazás 
dokumentumai 
 
• megkeresés 
• letöltés 
• kinyomtatás 
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Meghatalmazás 
dokumentum (pdf) 
•kinyomtatni 
• cégszerűen aláíratni 
• aláírási címpéldány 
másolatot mellékelni 
• beküldeni a 
felugyeletidijl@nebih.gov.hu 
email címre 
• postán beküldeni NÉBIH 
1525 Budapest Pf. 121 
 
 

mailto:felugyeletidijl@nebih.gov.hu
mailto:felugyeletidijl@nebih.gov.hu
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