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Felhasználói útmutató a Nébih LABOR
elektronikus vizsgálati megrendelői rendszer
meghatalmazás funkciójának kezeléséhez
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A MEGHATALMAZÁS KÉSZÍTÉSÉRŐL

A LABOR elektronikus vizsgálati megrendelői rendszer felülete lehetőséget biztosít arra, hogy
Ön, mint eljáró állatorvos meghatalmazzon egy vagy több természetes személyt az
állategészségügyi laboratóriumi vizsgálatok megrendeléseinek kezelése céljából.
A meghatalmazással feljogosítja a meghatalmazottakat arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal LABOR elektronikus felületén az állategészségügyi laboratóriumi vizsgálatok
megrendelése során az Ön nevében és Ön helyett eljárjanak, így különösen a
megrendeléséhez szükséges vizsgálati megrendelőt kitöltsék, az abban foglalt nyilatkozatokat
megtegyék, beküldjék, az eredményközlőt átvegyék.
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MEGHATALMAZÁS KEZELÉS ELÉRÉSE

Sikeres bejelentkezést követően a fejléc jobboldali részében a felhasználói profil beállítások
ikonra kattintva tudja megjeleníteni a felhasználó profillal kapcsolatos menüpontokat.
A Meghatalmazások menüpontban van lehetősége új meghatalmazást készíteni, valamint itt
tudja kezelni a már létrehozott meghatalmazásait.
. Zeke Zoltán

•
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Felhasználói adatok módosítása

Kilépés
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MEGHATALMAZÁSOK LISTÁZÁSA

A Meghatalmazások menüpontra kattintva a „Meghatalmazások” ablak jelenik meg,
amelyben két lista található.
Az
•

„Általam kiadott maghatalmazások” lista, amelyen az látható, hogy korábban kiket
hatalmazott meg, és a
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„Meghatalmazásaim” lista, amely azt jeleníti meg, hogy korábban kik hatalmazták meg
Önt.

Mindkét lista lenyitható, illetve összecsukható a címe mellett megjelenő nyíl segítségével.

Meghatalmazások

Általam kiadott meghatalmazások

)(

i

Ön az alábbi személyeknek adott meghatalmazást :
Me&:hiltillmuott

Mechiltillmu.ís típuH

St.ítusz

dr. Bodnár Eszter

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

dr. Juhász Mihály

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

Müveletek

mm
mm
mm

ÚJ ~•talmazíis

Meghatalmazásaim "'
Önt az alábbi személyek hatalmazták meg :
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Me&:hiltillmilzÓ

Me&hiltiilm,imis típusil

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vi zsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

ÚJ MEGHATALMAZÁS KÉSZÍTÉSE

Az „Általam kiadott meghatalmazások” lista alatt található az „Új meghatalmazás” gomb.
Erre kattintva kezdeményezheti új meghatalmazás létrehozását.
Meihatalmazások

)(

Általam kiadott meghatalmazások "'
Ön az alábbi személyeknek adott meghatalmazást :
Megh11t11lmu0tt

Megh.it.ilmu.ís tipus.i

St.ítusz

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

dr. Juhász Mihály

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

Múveletek

mm
mm

Meghatalmazásaim "'
Önt az alábbi személyek hatalmazták meg:

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vi zsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Megjegyzés: a gomb csak abban az esetben kattintható, ha Ön szerepel a Nébih állatorvos
adatbázisában.
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A gombra kattintás után az „Új meghatalmazás létrehozása” ablak jelenik meg.
Új meghatalmazás l@trehozá511

Meghatalmazott:

Ma

lmazott kivíiluztíig

Kérem, válassza ki a meghatalmazni kívánt személyt a Nébih nyilvántartásából.
Amennyiben a keresett személy nem található, úgy kérjük, értesítse a meghatalmazni kívánt személyt arról, hogy regisztrálnia szükséges a Nébih Ügyfélprofil rendszerében.

Meghatalmazás letrehozasa

Első lépésként ki kell választania a meghatalmazott személyt. Ezt a „Meghatalmazott
kiválasztása” gombra való kattintással teheti meg.
4.1

MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY KERESÉSE

A „Meghatalmazott kiválasztása” gombra kattintva egy keresőfelület jelenik meg.
Meghatalmazott kiválasztása

Név (min. 2 karakter):

~zület ési idö:

Ili
Ország:

éééé.hh.nn
Irányítószám:

■

Település:

Magya rország

Közterület neve:

Kére m, válasszon

Keresés indításához, kérem adjon meg több adatot.

Mindaddig, amíg nem adott meg kellő mennyiségű adatot a kereséshez, a rendszer
figyelmeztető üzenetet küld: Keresés indításához, kérem adjon meg több adatot és a
„Keresés” funkciógomb nem elérhető.
A keresés sikeres indításához adja meg
•

a keresett személy nevét és születési idejét, vagy

•

a keresett személy nevét és lakcím adatait.

Miután megadta a keresendő adatokat, a „Keresés” funkciógomb aktívvá válik, és rákattinthat.
Meghatalmazott kiválasztása

N~v (min. 2 karakter):

dr. Bodnár Eszter
Ország:

Születési

Ili

idő:

1983.0 5.22
Irányítószám:

Magya rország

a
Tele pülés:

Közterüle t neve:
Kére m, válasszon

~
Ki

-
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A keresés eredménye egy listában jelenik meg:
Meghatalmazott kiválasztása

Születési

Név (min. 2 kGrakter):

dr. Bodnár Eszter

Ili

Ország

i dő:

1983.05.22

a

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Magyarország

Kérem, válasszon

dr.Bodná r Eszter

1 talála t

Kiváluzt

1111

4.1.1 A KERESETT SZEMÉLY EGYÉRTELMŰEN BEAZONOSÍTHATÓ
Ha a keresett személyt egyértelműen be tudja azonosítani a találati listában, akkor jelölje ki a
nevével kezdődő sorra kattintva. Ezután a „Kiválaszt” funkciógomb elérhető lesz:
Meghatalmazott kiválasztása

Név (min. 2 karakter}:

dr. Bodnár Eszter
Ország:

Születési

Ili

idő:

1983.05.22
Irányítószám:

a
Közterület neve:

Település:

Magyarország

Kérem, válasszon

Keresés

Név

T•víikenyséci hely - tevékenyséc

Sz ület,ísiidő

FELIR Honosító

dr. Bodnár Eszter

1 találat

4.1.2 A KERESETT SZEMÉLY NEM TALÁLHATÓ
Előfordulhat, hogy a megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a keresett személyt.
Ebben az esetben a találati lista helyén a „Nincs találat.” szöveg jelenik meg.
FELI R azonosító

Nincs találat.

Ilyen esetben javasoljuk, hogy a meghatalmazni kívánt személy ellenőrizze, hogy regisztrálva
van-e a Nébih partner nyilvántartásában. Ezt a következőképpen tudja megtenni:
A leendő meghatalmazott lépjen be a Nébih Ügyfélprofil rendszerébe. Az Ügyfélprofil rendszer
a Nébih Portálon (http://portal.nebih.gov.hu/) a képernyő jobb oldalán található
„Ügyfélprofil” gombra való kattintással vagy közvetlenül a https://upr.nebih.gov.hu/login
linken érhető el.
4
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HIVATAL

I

AKTUALITÁSOK

I

INFORMÁCIÓK

I

ÜGYINTÉZÉS

I

GYIK

I

Q.

KAPCSOLAT

LABORATÓRIUMOK
FŐOLDAL

ŐSTERMELŐ KERESŐ

ÜGYFÉLPROFIL
E-ÜGYINTÉZÉS

Az Ügyfélprofil oldalán a „Bejelentkezés” zöld gombra kattintva a felület átnavigál a Központi
Azonosítási Ügynökre (KAÜ), ahol be kell jelentkeznie az ügyfélkapus (vagy más KAÜ-s)
azonosítóval. Sikeres bejelentkezést követően a rendszer visszairányítja a felhasználót a Nébih
ÜPR rendszerbe. Amennyiben a „Felhasználó regisztráció” oldal jelenik meg, az azt jelenti,
hogy a meghatalmazni kívánt személy még nincs regisztrálva a Nébih nyilvántartásában. A
LABOR rendszerben meghatalmazottként csak abban az esetben lesz kiválasztható, ha a
regisztrációt elvégzi.

* >Felhasználó regisztráció
A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Alapadatok
Előtag

Kérem válas •

)(

Vezetéknév

Keresztnév

Születési
vezetéknév

Születési
k eresztnév

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Állampolgárság

Adóazonosító

*

*

Magyarország

Adószám

Egyéni vállalkozóként is szeretne eljárni
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Amennyiben a bejelentkezés után a megjelenő képernyő fejlécében megjelenik a felhasználó
neve, és alatta egy legördülő menü, akkor a meghatalmazott már regisztrálva van a Nébih
nyilvántartásába.
~
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1

iiiii____
A legocdulö menubÖI k"alasztha!Ja
hogy kinek a neveben kivan elJarm

1

Q ldő:2953

0

*>
Ha a leendő meghatalmazott meggyőződött arról, hogy regisztrálva van a Nébih
nyilvántartásában, ennek ellenére nem találja a személyt a LABOR rendszer „Meghatalmazott
kiválasztása”

keresőfelületén,

akkor

kérjük

vegye

fel

a

kapcsolatot

e-mailben

ügyfélszolgálatunkkal (adi-labor@nebih.gov.hu). A levelében írja le a felmerült problémát és
a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében adja meg telefonos elérhetőségét! Kérjük
továbbá, hogy a csatoljon képernyőfotót az ÜPR felületről úgy, hogy a leendő meghatalmazott
bejelentkezett a rendszerbe.
4.1.3 A KERESETT SZEMÉLY LÁTSZÓLAG TÖBBSZÖR IS MEGJELENIK A TALÁLATI LISTÁBAN
Előfordulhat, hogy a keresett személy a megjelenített adatok alapján többször is szerepel a
találati listában. Például:
Tevékenysé&:i hely - t•vékenyséc

FELIR uonosító

Példa Pál

1994.06.01

Példa Pál

1994.06.01

Példa Pál

1994.06.01

Amennyiben a meghatalmazandó személyt nem tudja egyértelműen azonosítani a megjelenő
adatok alapján, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot e-mailben ügyfélszolgálatunkkal (adilabor@nebih.gov.hu). A levelében írja le a felmerült problémát, csatoljon képernyőképet a
kereső találati listájáról, és a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében adja meg telefonos
elérhetőségét!
4.2

A MEGHATALMAZOTT KIVÁLASZTÁSA

Ha a keresett személyt egyértelműen be tudja azonosítani a találati listában, akkor jelölje ki a
nevével kezdődő sorra kattintva. A „Kiválaszt” gombra való kattintással válassza ki a
meghatalmazottat.
Ekkor visszajut az „Új meghatalmazás létrehozása” ablakba, ahol már megjelenik a kiválasztott
meghatalmazott neve, a meghatalmazás szövegezése.
6
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A rendszer a kiválasztott meghatalmazottra vonatkozóan az alábbi automatikus
ellenőrzéseket végzi:
•

Nem választhatja ki önmagát meghatalmazottnak. Ilyen esetben a következő
hibaüzenet jelenik meg a felületen: „Önmagát nem adhatja meg meghatalmazottnak.”

•

Nem adhat meghatalmazást olyan személynek, akinek már korábban adott. Ilyen
esetben megjelenik a következő hibaüzenet: „A kiválasztott partnert korábban már
meghatalmazta.”

•

Nem kezdeményezhet meghatalmazás létrehozást olyan személyre vonatkozóan,
akivel már folyamatban van egy meghatalmazás létrehozás. Ilyen esetben megjelenik
a következő hibaüzenet: „A meghatalmazás igénylés már folyamatban van.”

•

Nem adhat meghatalmazást néhai személynek. Ilyen esetben megjelenik a következő
hibaüzenet: „Néhai személy nem lehet meghatalmazott.”

Példa meghatalmazott ellenőrzése során felmerülő hiba megjelenítésére:
Új meehatalmazás létrehozása

lC

A kiválasztott partnert korábban már meghatalmazta.
Meghatalmazott: Dr. Csikány Dóra

dr. Incze Miklós meghata lmazom fent nevezett Meghatalmazottat, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal LABOR elektronikus felületén az állategészségügyi laboratóriumi
vizsgálatok megrendelése során nevemben és helyettem eljárjon, így különösen a megrendeléséhez szükséges Vizsgálati megrendelőt kitöltse, az abban foglat nyilatkozatokat megtegye,

beküldje, az

eredményközlőt

átvegye. Tudomással bírok arról, hogy a Meghatalmazott e ljárása esetén a Meghatalmazott által tett minden jognyilatkozat közvetlenü l a Meghatalmazót

jogosítja és kötelezi.

llo-1eghatalmazás étreho1ba

Amennyiben a meghatalmazott személy a fenti ellenőrzések valamelyikének nem felel meg,
akkor a „Meghatalmazás létrehozása” funkciógomb még nem elérhető a képernyőn.
Ilyen esetben a következőket teheti:
•

Félbeszakíthatja a meghatalmazási folyamatot az „Elvetés” gombra kattintva, vagy a
jobb felső sarokban található X-re kattintva.

•

A „Meghatalmazott cseréje” gombra kattintva módosíthatja a meghatalmazni kívánt
személyt. Erre kattintva ismét a „Meghatalmazott kiválasztása” keresőfelület jelenik
meg Ön előtt, amelynek segítségével más személyt kereshet, választhat ki.

Amennyiben a meghatalmazott személy a fenti ellenőrzések mindegyikének megfelel, akkor a
„Meghatalmazás létrehozása” funkciógomb elérhetővé válik a képernyőn.
7
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Új meghatalmazás létrehozása

Meghatalmazott: dr. Bodnár Eszter

)(

M•1Mltalmaz0tt c:suéje

dr. Incze Miklós meghatalmazom fent nevezett Meghatalmazottat, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal LABOR elektronikus felületén az állategészségügyi laboratóriumi
vizsgálatok megrendelése során nevemben és helyettem eljárjon, így különösen a megrendeléséhez szükséges Vizsgálati megrendelőt kitöltse, az abban foglat nyilatkozatokat megtegye,

beküldje, az

eredményközlőt

átvegye. Tudomással bírok arról, hogy a Meghatalmazott eljárása esetén a Meghatalmazott által tett minden jognyi latkozat közvetlenül a Meghatalmazót

jogosítja és kötelezi.

Megjegyzés:
Ebben az esetben is félbeszakíthatja a meghatalmazási folyamatot az „Elvetés” gombra
kattintva vagy a jobb felső sarokban található X-re kattintva, illetve a meghatalmazni kívánt
személyt is módosíthatja a „Meghatalmazott cseréje” gombot használva.
4.3

A MEGHATALMAZÁS LÉTREHOZÁSA

Amennyiben létre szeretné hozni a meghatalmazást, akkor kattintson a „Meghatalmazás
létrehozása” gombra.
A meghatalmazás sikeres létrehozásáról, és annak főbb adatairól a rendszer egy felugró
ablakban tájékoztatja.
Meghatalmazás létrehozása
A meghatalmazás létrejött

Hatályosság kezdete: 2021.06.17.11:28:26
Hatályosság vége: visszavonásig
Létrehozó: dr. Incze Miklós
Létrehozás dátuma: 2021.06.17.11:28:26

Vissza a m@ghatalmazásokhoz

Ezt bezárhatja a „Vissza a meghatalmazásokhoz” gombra való kattintással. Ezzel a
„Meghatalmazások” listázó ablakhoz jut vissza.
Amennyiben a meghatalmazás létrehozás sikeres volt, akkor a meghatalmazott megjelenik az
„Általam kiadott meghatalmazások” listában. A meghatalmazás státusza „Aktív” lesz, ami azt
jelenti hogy a meghatalmazás él.
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Meghatalmazások

)(

Általam kiadott meghatalmazások "'
Ön az alábbi személyeknek adott meghatalmazást :
M•gh11talmaz0tt

M•gh11t11lmaziis tipuH

Stiitusz

Művel•t•k

dr. Bodnár Eszter

Nébih ÜPR RészletesÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

dr. Juhász Mihály

Nébih ÜPR RészletesÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményköztők megtekintése

Aktív

llilm'I
llilm'I
llilm'I

Új mect:Jatalmazá,

Meghatalmazásaim

A

Önt az alábbi személyek hatalmazták meg :
Megh ■ t.lmllmÍs tipuH

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vi zsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Megjegyzés:
A meghatalmazás már akkor is megjelenik a fenti listában, amikor a rendszer dolgozik a
létrehozásán, de ebben az időszakban a státusza még csak „Igénylés folyamatban”.
Amennyiben a létrehozás során technikai hiba lép fel, akkor a meghatalmazás státusza
„Igénylés folyamatban”-ról „Hibá”-ra változik, azaz nem jön létre „Aktív” státuszú, élő
meghatalmazás.
Az esetlegesen felmerülő hibákról a képernyőn hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetekben
kérjük, ismételje meg a meghatalmazás létrehozását.

5

MEGHATALMAZÁS TÖRLÉSE

A „Meghatalmazások” listázása ablakban a Műveletek oszlopban „Törlés” gomb érhető el. A
funkciógomb csak azoknál a meghatalmazás soroknál jelenik meg, amelyek törölhetőek. A
gombra való kattintással kezdeményezheti az egyes meghatalmazások törlését.
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Meghatalmazások

)(

Általam kiadott meghatalmazások "'
Ön az alábbi személyeknek adott meghatalmazást :
M•gh11talmaz0tt

M•gh11t11lmaziis tipuH

Stiitusz

Művel•t•k

dr. Bodnár Eszter

Nébih ÜPR RészletesÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgála ti megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

Aktív

dr. Juhász Mihály

Nébih ÜPR RészletesÁDI LABOR vizsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményköztők megtekintése

Aktív

llilm'I
llilm'I
llilm'I

Új mect:Jatalmazá,

Meghatalmazásaim

A

Önt az alábbi személyek hatalmazták meg :
Megh ■ t.lmllmÍs tipuH

Dr. Csikány Dóra

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vi zsgálati megrendelők beküldése, aláírása és eredményközlők megtekintése

A gombra való kattintás után megerősítést kérő ablak ugrik fel.
Meghatalmazás törlése
Biztos benne, hogy törli a meghatalmazást? A művelet nem
visszavonható.
Törlés

Elvet és

Amennyiben mégsem szeretné törölni a meghatalmazást, akkor az „Elvetés” gombra kattintva
félbe tudja szakítani a műveletet, és visszajut a meghatalmazásokat listázó képernyőre.
A „Törlés” gombra való kattintással véglegesítheti és elindíthatja a törlést.
A rendszer felugró ablakban értesíti a sikeres törlésről.
Meghatalmazás törlése

)(

A meghatalmazást töröltük.
Vissza a meghatalmazásokhoz

A „Vissza a meghatalmazásokhoz” gomb segítségével a meghatalmazásokat listázó
képernyőre jut vissza. Sikeres törlés esetén a listából eltűnik a törölt meghatalmazás.
Sikertelen törlés esetén a felugró ablakban hibaüzenet jelenik meg, valamint a „Törlés” és
„Elvetés” funkciógombok. A „Törlés” gombra kattintva újra kezdeményezheti a törlést, az
„Elvetés” gombbal pedig visszajut a meghatalmazásokat listázó képernyőre.
Sikertelen törlés esetén a meghatalmazás továbbra is szerepelni fog a listában, változatlan
státusszal.
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Megjegyzés:
Az „Igénylés folyamatban” státuszú meghatalmazások nem törölhetőek, ezért az ilyen
meghatalmazás igénylések soraiban a „Törlés” funkciógomb nem is jelenik meg.

6

MEGHATALMAZÁS IGÉNYLÉS ÚJRAKÜLDÉSE

A „Meghatalmazások” listázása ablakban a Műveletek oszlopban „Újraküldés” gomb érhető
el. A funkciógomb csak a hibára futott meghatalmazás igénylés soroknál jelenik meg. A
gombra való kattintással megkísérelheti a korábban hibára futott meghatalmazás igénylések
létrehozását.
dr. Bodnár Eszter

Nébih ÜPR Részletes ÁDI LABOR vizsgálati megre ndelők beküldése, aláírása és
eredményközlők

megtekintése

Hiba
Rendszer hiba miatt az igénylés megszakadt . Kérjük, küldje újra

az igénylést.

111113

Az „Újraküldés” gombra kattintva ugyanazok a lépések jelennek meg, mint új meghatalmazás
létrehozásakor.
ÚJ meehatalmazás létrehozása

Meghatalmazott: dr. Bodnár Eszter

X

Mechatalmazott cseréje

dr. Incze Miklós meghatalmazom fent nevezett Meghatalmazottat, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal LABOR elektronikus felületén az állategészségügyi laboratóriumi

vizsgálatok megrendelése során nevemben és helyettem eljárjon, így különösen a megrendeléséhez szükséges Vizsgálati
beküldje, az

e redményközlőt

megrendelőt

kitöltse, az abban foglat nyilat kozatokat megtegye,

átvegye. Tudomással bírok arról, hogy a Meghata lmazott eljárása esetén a Meghatalmazott által tett minden jognyi latkozat közvetlenül a Meghatalmazót

jogosítja és kötelezi.

MeghatalmaD11 1'1:rehoDIM

1111

A művelet sikerességétől függően a meghatalmazás státusza „Hiba” marad, vagy
„Aktív”állapotúra változik.
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