
Útmutató a távoktatási felületre való regisztrációhoz 

 

A következőkben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal online oktatási rendszerének 

regisztrációs lépéseit olvashatja. Fontos! Az eredményes regisztrációhoz minden lépést a leírásnak 

megfelelően el kell végeznie. A regisztrációhoz szüksége lesz egy elektronikus levélcímre (e-mail) 

amelyre érkező leveleinek olvasásához megfelelő jogosultsággal kell rendelkeznie. (A regisztráció 

egyik lépése a megerősítő levél alapján történő aktiválás.) 

Sok sikert a regisztrációhoz! Amennyiben elakadna, az edu@nebih.gov.hu levélcímre írva kollégink 

segítenek Önnek! 

 

A regisztráció lépései: 

1.Lépjen be a http://edu.nebih.gov.huoldalra. Itt a jobb felső sarokban a (Belépés) gombra kattintson, 

ekkor megjelenik a belépési felület. 

 

 

 

2.Az alsó Most van itt először? blokkban az ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA gombra kattintva tud 

regisztrálni. 

 

 

mailto:edu@nebih.gov.hu


 

3. A GDPR előírása alapján a távoktatási portál használatához szükséges az adatkezelési 

tájékoztatóelolvasása és elfogadása. Miután elolvasta a szabályzat tartalmát, úgy az adott oldal alján 

megtalálja a „KÖVETKEZŐ” gombot. Kattintson rá a tovább lépéshez! 

 

 

4. Majd az adatvédelmi tájékoztató végén legyen szíves az „Elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatót” 

bepipálni és a következőgombra kattintani.  

 

  



 

5. Az új fiókja létrehozásához kérjük adjon meg egy választott felhasználó nevet és jelszót, amellyel 

majd a portálra be tud jelentkezni. 

A tavalyi évben változott a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, melynek rendelkezéseit 

betartva intézményünk az előírásnak megfelelően nyilvántartja a felnőttképzésben részt vevő és a 

felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybe vevő személyek adatait. 

Ennek eredményeképpen mindenkinek, aki 2021. január 1. után lép be az EDU portálra, ki kell 

egészíteni a felhasználói adatlapján kibővített adatmezőket. 

 

FONTOS! Egy e-mail címmel nem lehetséges több fiókot létrehozni! 

 Az adatok megadása után az új felhasználói azonosítom létrehozása gomb megnyomásával tud 

regisztrálni. 

 

 

  



 6. A megadott e-mail címre a rendszer automatikusan kiküldi a megerősítő levelet, amely alapján be 

tud lépni az oldalra, a folytatás gombbal. Ezt követően Ön létrehozott egy saját profilt a NÉBIH oktatási 

rendszerében! 

 

 

 

7. A regisztrációját követően jobb oldalt a Kezdőoldalra kattintva tudja elérni a kurzusokat. 

 

 


