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Ügyintézőknek 

Regisztráció rakodóhelyként 
 

 

 

A rakodóhely az alábbi adatok megadásával regisztrálja az első ügyintéző felhasználóját (Admin) a 

rendszerbe: 

• Fiók adatok 

• Cégazonosító (kötelező) 

egyedi azonosító 

• Jelszó (kötelező) 

• Székhely adatok 

• Cégnév (kötelező) 

• Cím 

• Irányítószám (kötelező) 



• Település (kötelező) 

• Utca, házszám, stb (kötelező) 

• Kontakt adatok 

• Email cím (kötelező) 

a regisztrációkor létrejövő felhasználói fiókhoz tartozó emailcím 

• Telefonszám (kötelező) 

Minden mező kitöltése kötelező. 

A regisztráció után a cégazonosító a továbbiakban nem módosítható, a többi regisztrációkor 

megadott adat a megfelelő jogosultsággal módosítható. 

Regisztrációkor a program emailt küld a megadott email címre, melyben link található a fiók 

aktiválásához. 

Az aktiválás után a megadott adatokkal be lehet lépni a programba. Az így létrehozott felhasználó 

alapértelmezetten az összes jogosultságot megkapja, azaz eléri a rakodóhely ügyintézői és a 

engedélykezelői funkciókat is. 

Amennyiben Ön egyszemélyes vállalkozást vezet, nem szükséges további felhasználókat létrehoznia. 

Ha többen fogják használni a programot, Ön tud a felhasználók fejezetben leírtak alapján felhasználót 

készíteni munkatársainak. Nekik ezt a regisztrációt nem kell elvégezniük. 

A regisztráció alapértelmezetten inaktív. A rakodóhely cég a regisztrált email címre aktivációs linket 

kap, mellyel a fiók aktiválható. 

Belépés 
 

 

Belépni az alábbiak megadása után lehet: 

• céges fiók neve (cégazonosító) 

• saját felhasználónév 

• saját jelszó 



A saját felhasználónévnek csak cégen belül kell egyedinek lennie. 

Elfelejtett jelszó 

 

Amennyiben elfelejtette a jelszavát, a cégazonosító és a felhasználónév megadása után a program 

egy hivatkozást küld a felhasználó email címére, mellyel beállítható az új jelszó.  

 

 

Telephely választás 
 



 

Engedélykezelő jogosultsággal rendelkező felhasználóhoz több telephely is rendelhető. Az 

engedélykezelő funkciók automatikusan az itt kiválasztott telephelyre korlátozottan érhetők el (járat 

regisztrációk és hatósági bejelentések listázása). 

Telephelyek kezelése 
 

 

Telephely az a magyarországi helyszín, ahol a tényleges fel-/lerakodás történik. Telephelyekhez a 

következő adatokat lehet rögzíteni: 

• Azonosító: automatikusan generált, numerikus érték. A cégazonosítóval együtt egyedi. 

• Cím 

o Megye (irányítószám alapján automatikus) 

o Irányítószám (kötelező) 

o Település (kötelező) 

o Utca, házszám, stb (kötelező) 



• Kapcsolattartási adatok 

o Email cím (kötelező) 

o Telefonszám (opcionális) 

• Aktív-elérhető fuvarozók számára? (igen/nem): inaktív telephely nem választható rakodás 

helyszínéül. A már megkezdett járatok esetén a BIREG szám alapján a rakodás esemény 

rögzítésekor másik telephelyet kell választani. 

A módosítás hatására a már lezárt (lerakodási esemény megtörtént vagy a járat le lett zárva) 

járatokon szereplő telephely adatok nem módosulnak. 

 

Felhasználók 

Jogosultságok 

A rakodóhely felhasználóihoz a következő jogosultságok rendelhetők hozzá: 

• rakodóhely ügyintéző (Company manager): Cégadatok módosítása, Felhasználók kezelése, 

Telephelyek kezelése 

• Engedélykezelő (licence manager):  Fel- és lerakodás esemény rögzítése, Kapcsolódó 

dokumentumok feltöltése, Hatósági intézkedés kérése,  

Jogosultságtól függetlenül minden felhasználónak elérhető: 

• a bejelentkezés 

• a saját jelszó cseréje és 

• az elfelejtett jelszó funkció. 

Új felhasználó létrehozása 

 

 

Ügyintézői jogosultsággal hozhatók létre a felhasználói fiókok a rakodóhely többi munkatársa 

számára. A nyilvános regisztrációt rakodóhely cégként csak egyszer szükséges elvégezni. Utána a 

következő módon kell létrehozni a felhasználókat. 



A felhasználók menüpontban az új felhasználó gombra kattintva elérhető az adatlap, ahol a 

következők megadása után létrehozható az új felhasználó: 

 

 

 

• személyes adatok 

o felhasználónév – kötelező, szabadszavas mező, a rakodóhely cégen belül egyedi kell 

legyen, csak alfanumerikus karaktereket tartalmazhat 

o megjelenített név – kötelező, szabadszavas mező 

o emailcím – kötelező mező 



• jelszó 

o jelszó 

o jelszó még egyszer 

• jogosultságok – több is megadható 

o ügyintéző  

o engedélykezelő 

• Telephelyek – több is megadható 

Engedélykezelő jogosultsággal rendelkező felhasználóhoz több telephely is rendelhető. Az 

engedélykezelő funkciók automatikusan az itt kiválasztott telephelyre korlátozottan érhetők 

el (járat regisztrációk és hatósági bejelentések listázása). 

• letiltva 

o igen 

o nem – alapértelmezett érték 

 

Az új felhasználó az ügyintéző által megadott jelszóval vagy az elfelejtett jelszó funkcióval létrehozott 

új jelszóval tud belépni. 

Felhasználó szerkesztése 

A felhasználónéven kívül minden adat módosítható. Az ügyintéző bármelyik felhasználónak tud új 

jelszót megadni a felhasználó adatlapján. 

Felhasználó letiltása 

 

A felhasználó kitiltása a programból a letiltás igen-re állításának mentésével történik meg. Ügyintézői 

jogosultsággal a felhasználók bármikor letilthatók, illetve a letiltásuk visszavonató. 

A letiltott felhasználó nem tud belépni a programba. 

Felhasználó törlése 

A felhasználók nem törölhetők. A felhasználó elérését a letiltással lehet korlátozni. 

Cégadatok 
 



 

 

A regisztráció során megadott alábbi adatok módosíthatóak: 

• Cégadatok 

• Cégnév 

• Engedélyszám (csak akkor, ha fuvarozói tevékenység is kiválasztásra került) 

• Székhely adatok 

• Cím 

• irányítószám 

• település 

• cím (közterület neve, fajtája, házszám stb.) 

• Kontakt adatok 

• email cím  

• telefonszám 

• Tevékenységek 

• Fuvarozó  

• Rakodóhely 

• Jelszó megerősítés 

• bejelentkezési jelszó megadása amennyiben fuvarozói tevékenységet is kiválasztjuk. 

 



Engedélykezelőknek 

Belépés 

 

Belépni az alábbiak megadása után lehet: 

• cégazonosító 

• felhasználónév 

• jelszó 



Elfelejtett jelszó 

 

Amennyiben elfelejtette a jelszavát, a cégazonosító és a felhasználónév megadása után a program 

egy hivatkozást küld a felhasználó email címére, mellyel beállítható az új jelszó.  

 

 

Járatok listázása 
Az engedélykezelő jogosultsággal rendelkező felhasználó a következő szűrőfeltételekkel kereshet a 

járatok között: 



 

• BIREG azonosító (QR kódos beolvasással is) 

• Rendszám 

• Kezdő dátum (kötelező, alapértelmezett: tegnapelőtt) 

• Végdátum (kötelező, alapértelmezett: holnapután) 

Ha a keresésben BIREG azonosító pontosan meg van adva, és az adott regisztráció létezik, akkor a 

találatban az egyetlen, az adott BIREG azonosítójú járat látszik, attól függetlenül, hogy a 

rakodóhelynek van-e köze hozzá. 

Ha a keresésben a BIREG azonosító nincs megadva, akkor a találatok között csak olyan járatok 

jelennek meg, amelyek valamelyik viszonylatához a telephely explicit hozzá van kötve és ez 

megegyezik a felhasználóhoz kapcsolt telephelyek valamelyikével. 



 

A rendszám szűrőfeltételben a rendszámot pontosan kell megadni (a cirill-latin karakterkonverziótól 

eltekintve). 

A kezdő és végdátumok a járat tervezett kezdetére, illetve végére vonatkoznak attól függően, hogy a 

kapcsolt rakodóhelyen fel- vagy lerakodás fog-e történni. 

A találati listában a következő adatok látszanak 

• BIREG azonosító 

• Járat állapota 



• Járat tervezett dátuma (tól-ig) 

• Jármű felségjelzése 

• Jármű rendszáma 

• Fuvarozó cégnév 

Amennyiben a megadott feltételekre nincsen regisztrált járat, figyelmeztetés jelenik meg, hogy 

nincsen a keresésnek megfelelő találat. 

 



Rakodási esemény rögzítése 
Az esemény ugyanúgy rögzíthető attól függetlenül, hogy a felhasználó közvetlenül BIREG azonosító 

alapján, vagy a listából kikeresve jutott a regisztrációra. Az egyes felületeken a járat adatlap aktuális 

állapota látszik 

Az esemény rögzítése egy többlépcsős folyamatban történik, az alkalmazás lépésenként végigvezeti a 

felhasználót a folyamaton. Minden egyes lépés során az addigi kitöltöttség ellenőrzésre kerül. Nem 

megfelelő kitöltöttség esetén nem lehet továbblépni. 

Jármű- és cégadatok 

Az engedélykezelő áttekintheti a fuvarozó cég és a jármű adatait. 



 

Látható adatok: 

• Fuvarozó cég adatai 

o Név 

o Székhely 

• Jármű adatai 

o Honosság, rendszám 

o Környezetvédelmi besorolás 

o CEMT igazolás érvényességének vége 



• Pótkocsi adatai (ha van) 

o Honosság, rendszám 

o CEMT igazolás érvényességének vége 

Megadandó adatok: 

• Kilométeróra állása 

Érintett viszonylatok kiválasztása 

Az engedélykezelő ebben a lépésben áttekinti a járat adatait és több viszonylat esetén kiválasztja, 

hogy a rakodási esemény melyik viszonylaton fog megtörténni. 

 

Látható adatok: 

• Járat adatai 

• Jelleg: rakott/üres 

• Tervezett idő (dátumtól-dátumig) 

• Viszonylatok adatai 



• A viszonylat végpontjait alkotó országok kódja 

• Magyarországi végpont esetén a végponthoz rendelt rakodóhely adatai (név, cím) 

• Jelzés, hogy a magyarországi végponthoz volt-e már rögzítve rakodási esemény 

Kabotázs viszonylat esetén a felrakodás és a lerakodás külön tételként jelenik meg a viszonylat 

listában. 

 

Megadandó adatok: 

• Ki kell választani, hogy a rakodási esemény mely viszonylatokat érinti, legalább egy viszonylat 

megjelölése kötelező 

Alapértelmezés szerint azok a viszonylatok vannak kijelölve, amelyekhez a rakodóhelyet explicit 

hozzárendelte a fuvarozó. Ha a fuvarozó helyesen jelölte meg a rakodóhelyet, akkor a felület már 

megfelelően van kitöltve, az engedélykezelőnek csak ellenőriznie kell. Csak olyan viszonylat jelölhető 

meg, amelynek a végpontja Magyarországon van. Nem jelölhető meg egyszerre felrakodás és 

lerakodás is. 



Az esemény típusa (felrakodás vagy lerakodás) automatikusan meghatározásra kerül a kiválasztott 

viszonylatok alapján. 

Engedélyek ellenőrzése 

Az engedélykezelőnek a kiválasztott érintett viszonylatokon szereplő engedélyhez feltöltött 

fényképet kell ellenőriznie. 

 

Látható adatok: 

• Minden engedély esetén, amely az előző lépésben kijelölt viszonylatokhoz kapcsolódik 

• Az engedély szöveges megnevezése 

• Típusokba (előlap/hátlap/stb.) rendezve az engedélyhez feltöltött dokumentumok 

miniatűrjei 

• Az engedélyhez korábban rögzített határátlépési események 

• Határátkelőhely megnevezése 

• Határátlépés időpontja 



Megadandó adatok 

• Minden engedély esetén 

• Minden dokumentumtípus esetén 

• Megfelelőség jelölés 

• További dokumentum feltöltés 

• Áruszámla feltöltés 

• CMR fuvarlevél feltöltés 

Egy dokumentum megfelelősége az alábbi három állapotban lehet: 

• megfelelő (pipa) 

• nem megfelelő (kereszt) 

• nem vizsgált (alapértelmezett, nincs kitüntetett jelölés) 

Az engedélykezelő feltölthet további dokumentumot az engedélyekhez. Az engedélykezelőnek a 

megfelelőség megjelölésén felül lehetősége van feltöltenie az áruszámla képét és a CMR fuvarlevelet. 

Meglévő fájl feltöltése és fénykép készítése az eszköz kamerájával is lehetséges. 

A dokumentum megfelelőségének jelöléséhez ki kell választani valamelyik miniatűrt a dokumentum 

listában. Ennek hatására teljes képernyőn megjelenik a kiválasztott dokumentum. Ezen a felületen 

léptetőgombokkal lehet navigálni az összes dokumentum között, továbbá két gombbal meg lehet 

jelölni a dokumentum megfelelőségét. Megjelölés esetén automatikusan a következő képre lép a 

felület, vagy ha nincs több kép bezáródik és a felhasználó visszakerül az engedélyek áttekintő 

felületéhez. 



 

A rögzítés csak akkor folytatható eredményesen, ha a kötelező dokumentumok fel vannak töltve és 

az engedély minden dokumentumtípusa esetén legalább egy dokumentum megfelelőre van jelölve. A 

megfelelőre jelölt dokumentum lehet az engedélykezelő által ebben a lépésben feltöltött 

dokumentum is. 

Ha valamelyik dokumentum hiányzik és nem pótolható (nem áll rendelkezésre), akkor az esemény 

rögzítése nem fejezhető be, mindenképpen hatósági intézkedést kell kérni. 

Ez az utolsó lépés, folytatásra a rakodási esemény az összes megjelölt viszonylathoz azonos 

tulajdonságokkal rögzítésre kerül. Az eseményre automatikusan rögzülnek az eseményt rögzítő cég és 



telephely adatai (azonosítók, nevek, címek), valamint a rendszeridő. Ezt a telephely közvetlenül nem 

tudja befolyásolni. 

Ha egy viszonylathoz már rögzítve lett rakodási esemény, annak itt nincs jelentősége. A BILAT 

felhasználók az adatlapon látják az összes eseményt. 
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