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BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS MEGRENDELŐI FELÜLETRE

Az elektronikus megrendelői felületre a https://labor.nebih.gov.hu címen keresztül lehet bejelentkezni.
A rendszer elérhető a Nébih ÜPR felület ügykatalógusából (https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus) is.
A rendszer használatához Google Chrome, Firefox, Edge böngészők legfrissebb verziója ajánlott.
Első lépésként a Bejelentkezés gombra kell kattintani:

Ügyfelünk!
Üdvözöljük a NÉBIH LABOR rendszerében. Belépéshez, kérjük, nyomj a meg a „Bejelentkezés" gombot. A belépés Ügyfélkapus

azonosítással történik. Ha még nem rendelkezik Ügyfélkapuval, bármelyik Kormányablakban igényelhet hozzáférést. A belépést
követően lehetősége nyílik a NÉB IH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság által végzett laboratóriumi vizsgálatok elektronikus

megrendeléséhez. A vizsgá latokról és a hozzájuk tartozó árakról .itt tájékozódhat .

Bejelentkezés

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000

email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

.
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A Bejelentkezés gombra kattintva a rendszer átirányít a KAÜ bejelentkezési
felületre.
A KAÜ bejelentkezési felületen a saját ügyfélkapus azonosítóval és jelszóval be
kell jelentkezni. Az elektronikus személyi igazolvánnyal vagy telefonos

ügyinté:l"smbidon

1

KÖZPONTI AZONOSÍTÁSI ÜGYNÖK

azonosítással való bejelentkezés is lehetséges.

UGYFELKAPU

ELEKTRONIKUS SZEMELYI IGAZOLVANY

TELEFONOS AZONOSITAS

:1

Azonositás megszakítása

Mi a KAU?

Uzemelmési inlormidók I Jogok !is le!~telek
K~pcsolat

D

lmprn mm

Stgitség

Sikeres bejelentkezést követően a rendszer visszairányít a LABOR elektronikus
megrendelési felületre. Amennyiben nincs egyetlen meghatalmazónk sem, a
fejlécben megjelenik a felhasználó neve.

Megtialalm.tLisok
Kile'pé1o

A név mellett található ikonra kattintva a felhasználói menü jelenik meg.
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Amennyiben van meghatalmazásunk egy vagy több állatorvostól, a

Eljáró állatorvos kiválasztása

rendszerben első lépésként meg kell adni, hogy saját nevünkben járunk el vagy
állatorvos nevében. Ha egy állatorvos nevében szeretnénk eljárni, a Más az
eljáró állatorvos rádiógombot jelöljük be. Ekkor a Meghatalmazók lenyíló menü
aktívvá válik és kiválaszthatjuk a megfelelő állatorvost. Ha csak egy állatorvostól
van meghatalmazásunk, őt a rendszer bekészíti.
A kiválasztás után meg kell nyomni a Kiválaszt gombot.

A meghatalmazó kiválasztása után a fejlécben megjelenik a meghatalmazó és a
meghatalmazott neve. A nevekre kattintva bármikor átválthatunk másik

0

Saj át nevem ben j árok el

0

Más az elj áró állatorvos

Meghata lmazók:
Kérem, válasszon

V

Kiválaszt

Dr. Gál László János nevében eljár dr. Bodnár Eszter

e

meghatalmazóra.
A név mellett található ikonra kattintva a felhasználói menü jelenik meg.
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MEGRENDELÉS INDÍTÁSA

A bal oldali menüből az ÚJ MEGRENDELÉS menüpontot választjuk.

A felületen megjelennek a vizsgálati megrendelő típusok.
Mivel a kétfajta ASP vizsgálati megrendelő típusnak nem azonos az

ÚJ MEGRENDELÉS )

J

ASP/KSP Vizsgálatok
ASP-KSP monitoring vaddisznó

Egészséges és gyérítés céljából kilön vaddisznó O

Tu netet mutató vadd isznó kilövés/elhull ott vaddisznó 0

információtartalma, ezért fontos, hogy jól döntsünk a választás során. A kitöltés
során már nem lehet változtatni a vizsgálati megrendelő típusán.

A vizsgálati megrendelő kiválasztását követően, amennyiben a bejelentkezett
állatorvos több jogkörrel is rendelkezik, meg kell adnia, hogy melyik jogkörében
szeretné a megrendelést elindítani.

Hatósági állatorvosi tevékenység

Szolgáltató állatorvosi tevékenység

A jogkör kiválasztása után kezdhetjük meg a vizsgálati megrendelő kitöltését.

5
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VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A vizsgálati megrendelőn megadandó adatok 4 fülön helyezkednek el: 1.

@ MEGRENDELŐ ADATAI

2

MINTA SZÁRMAZÁSA

Megrendelő adatai; 2. Minta származása; 3. Minta adatok; 4. Beküldés.

A fülek között bármikor átválthatunk a Tovább és Vissza gombok segítségével,

Adatok mentése

a rendszer ekkor menti az adatokat.
Az Adatok mentése gomb megnyomásával elmenthetjük a vizsgálati
megrendelőt piszkozatként, a kitöltést később folytathatjuk a bal oldali
menüben található Megkezdett kitöltések menüpontból.

A mezőnevek mellett található piros csillag azt jelenti, hogy az adott mezőt
kötelező kitölteni. A rendszer engedi, hogy az egyes fülek között továbblépjen a
kötelező adatok megadása nélkül is, ám a vizsgálati megrendelőt nem lehet
beküldeni a kötelező mezők megadása nélkül.

Vadászatra jogos ult e
Vadászat ra jogosult :*
Vadászatra jogosult megadása
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1. FÜL: MEGRENDELŐ ADATAI

Adatok mentése

A Megrendelést beküldő mindig az a személy, aki a KAÜ-s bejelentkezéssel
belépett. A nevét a rendszer automatikusan megjeleníti, nem változtatható.

Megrendelést
M egrende lést

beküldő

bekü l dő

:* dr. Bodná r Eszter

Az Eljáró állatorvost a rendszer bekészíti, nem változtatható: ha a
bejelentkezett személy állatorvos, ő lesz az eljáró állatorvos automatikusan. Ha

Eljáró állatorvos

a bejelentkezett személy meghatalmazott, az Eljáró állatorvos az a személy lesz,
akit meghatalmazó állatorvosként kiválasztott a bejelentkezéskor.

A Vadászatra jogosult leggyakrabban a vadásztársaság. A 4.1 fejezetben
részletezzük a Vadászatra jogosult megadását.

Elj áró állatorvos: * Dr. Gál László János

Vadászatra jogosult Q
Vadászatra j ogosu lt :*
Vadászatra jogosult megadása

Adatok mentése
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VADÁSZATRA JOGOSULT MEGADÁSA

A Vadászatra jogosult megadása gombra kattintva egy kereső ablak ugrik fel,
amely

alapértelmezetten

„Gyorskeresés”

módban

jelenik

meg.

Vadászatra jogosult megadása

A

•

Gyorskeresésben az alábbiak szerint kereshetünk: Név, VT kód, adószám, FELIR

Gyorskeresés

Személy

Cég

l!,I

Csak va dásztársaságok között keres

Név/ azonosító (min. 2 karakter):

Azonosító, MVH regisztrációs szám.

,.,.
Új partner

A kereső alapértelmezetten csak vadásztársaságok között keres. Ha nem találjuk
meg a keresett vadásztársaságot, bővíthetjük a keresési tartományt, ha a „Csak

Kiválaszt

vadásztársaságok között keres” jelölőnégyzetet kikapcsoljuk.

A „Cég” opciót kiválasztva részletes keresési lehetőséget kínál fel a rendszer. A
keresés indításához több adat megadása szükséges, a keresés akkor indítható el,
ha a Keresés gomb aktívvá vált.

V8dá„8tr8jogosuh .,..,.gi,t1,;..,

(jyorskeresés

l!,ll

Csakvad~ sztársasá11ok között kc-rcs

Nh' /min lkaml:ter)"

Irányítószám:

Ország
M Jgyaro rslá &

Kiv.ilurt

Település:
i<.érem,•;á lasszori

-
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A keresés indítása után megjelenik a találati lista, amelyből kiválaszthatjuk az
•

érintett vadásztársaságot. Több, hasonló nevű találat esetén a találati listában

Gyoa,keres~s

l!!JI Csak vadásztársasáiiok közöttkeres

N~·• / arormsftó (min. 2 /c:Jra~ter}"

megjelenő adatok alapján próbáljuk meg azonosítani a megfelelő partnert: az
ÜKvhll - intró,ió,
>Zóm {MÁK)

adószám, ügyfélregisztrációs szám (MÁK), FELIR azonosító alapján egyértelműen
azonosítható a keresett partner.
A kiválasztáshoz kattintsunk a megfelelő soron kétszer vagy egy kattintással

'C i,,RMA5HATÁR' VADÁSZTÁRS'-5.~G
SlENTGOTTHIIRO

9')83A ls1sz1i ln~k. Hl út 71
6000H6dme,óvá,árCel·~C•d~,
rus,t • ~-l

Ad6,zám/Ad0:..,e n o,ót6

,•ad ,ls.rntijoghasmos'tösav,e"/gyai<orlilso
Hó~mezővh,árheJv,

Hr,, ,;O1883/0, >ü~erülec

H6Cmc z6v.hi rhdy,Hm .:0l884/1 .k ü~criilct

Klviluzt

- -

jelöljük ki a sort, majd kattintsunk a Kiválaszt gombra.

A kiválasztás után az 1. fülön megjelenik a kiválasztott vadászatra jogosult neve.
Ha korrigálni szükséges, a Vadászatra jogosult megadása gomb újbóli

Vadászatra jogosu lt G

megnyomásával indíthatunk új keresést.
Vadászatra jogos ullt :* "Hunor" Vad ásztársaság

A kiválasztott vadásztársaság neve mellett csillag ikon jelenik meg, amellyel a

Vadászatra jogosult megadása

*

Kedvencek

partner hozzáadható a Kedvencek listájához. A következő vizsgálati megrendelő
kitöltésekor a Kedvencek gombra kattintással megjelenik a kedvencnek jelölt
partnerek listája, amelyből könnyedén kiválasztható az érintett vadásztársaság.

9
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2. FÜL: MINTA SZÁRMAZÁSA

A Minta származása fülön a Kilövés helyének megadása gombra kattintsunk.

IW!iii

Adatok mentése

Kilövés helye
A kilövés helye: *
Kilövés helyének megadása

IW!iii
A felugró ablakban adhatók meg a kilövés helyének adatai. Az adatok megadása
után a Mentés gombot meg kell nyomni. A megadandó adatokat a következő
oldalon részletezzük.

Adatok mentése

Kilövés helyének megadása

Cím adatok
Ország: *

Irányítószám: *

Település: *

Magyaromág

További helyadatok
Koordináta: 0
Titede, íukuk (DD)
Fokok, fokpercek és fokmásodperce k (DMS)
EOV koordináta

Vadászter ület kódja:

Helypontosítás:

Te rület kockázati besorolása: 0

950850
VT kód helyesbítés: 0

10
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Cím adatok megadása: a településnév megadását követően a rendszer
automatikusan kitölti az irányítószám mezőt vagy ajánlást tesz a lehetséges
irányítószámokra. Több irányítószámmal rendelkező település esetében

Cím adatok
Irányítószám :•

Ország :*

Település: *

Magyarország

célszerű először az irányítószámot megadni.

Koordináták megadása: a GPS koordináták megadhatók tizedes fokban (DD)
vagy fok – fokperc – fokmásodperc (DMS) formátumban. A rendszer EOV
koordinátát is elfogad. Ezen a vizsgálati megrendelőn nem kötelező kitölteni a
koordinátákat, a Mintaazonosító lapon azonban kötelező feltüntetni.

Vadászterület kódja: a rendszer az 1. fülön megadott Vadászatra jogosult
alapján megajánlja a lehetséges VT kódokat. Az alábbi esetek lehetségesek:
Egy VT kód van: a rendszer automatikusan kitölti a VT kód mezőt, a

További helyadatok
Koordináta:

0

Tizedes fokok (DD)
Fokok, fokpercek és fokmásodpercek (DMS)
EOV koordináta

Vadászterület kódja :

950850
VT kód helyesbítés: @

Vadászterület kódja mező nem módosítható.
Több VT kód van: a Vadászterület kódja mező lenyíló menüként jelenik meg,
amelyből ki kell választanunk a megfelelő VT kódot.
Egy VT kód sincs: a nyilvántartásban nem rögzítettek VT kódot a megadott
vadásztársasághoz. Ebben az esetben be kell gépelni a VT kódot a VT kód
helyesbítés mezőbe.
Van VT kód, de hibás: a nyilvántartásban hibásan szerepel a VT kód. Ebben az
esetben is be kell gépelni a VT kódot a VT kód helyesbítés mezőbe.

11
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Helypontosítás: nem hivatalos elnevezéseket a Helypontosítás mezőben tudjuk

Helypontosítás:

rögzíteni, pl. varjú-les, kistemető mögött stb.

Terület kockázati besorolása: a megfelelő értéket a lenyíló menüből

Terület kockázati besorolása: @

választhatjuk ki.

A kilövés helye felugró ablakban megadott adatok megjelennek a 2. fülön.

V

Kilövés helye

Amennyiben a minták egy vadásztársaságtól, de több településről származnak,

A kilövés helye: *

a Kilövés helyének megadása gomb ismételt megnyomásával további települést

Kérjük, csak azokat a helyeket válassza ki, ahonnan a minták származnak.

tudunk rögzíteni.

m5731 Sarkadkeresztúr (Békés)

Halymódosítás

Vadászterület kódja: 651100;

m5720 Sarkad (Bé kés)

Halymódosítás

Kilövés halyénak macadása
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3. FÜL: MINTA ADATOK

111- IMffii::é:iiiii i§ijf
Az Alapadatok blokkban jelenik meg a faj: vaddisznó. Nem változtatható meg.

Egészséges és gyérítés céljából ki lőtt vaddisznó 0

Alapadatok
Faj :
Vaddisznó

A Vizsgálatok blokkban jelenik meg a megrendelt vizsgálat, valamint a
beküldendő minta. Nem változtatható meg.

Vizsgálatok 0
Egészséges,

A Mintázott állattok blokkban tudjuk megadni a mintázott állatok darabszámát.
A szám megadása után meg kell a nyomni az Állatok számának megadása után

l őtt

vaddisznó vizsgálat

Kért vizsgálatok:* 0

Be k üldendő

PJ ASP vizsgá lat • Cél: Monitoring

Vér+ Tonsill a

minta:

Mintázott állatok
Mintá zott áll atok szá ma: *

0

Az allatok sz.amana

nee:adasa utan k•r•m

attintson 1d•

kérem, kattintson ide feliratú gombot.

111- itMl::ibiii i§ijf
A kattintást követően megjelenik az a táblázat, amelyben az állatok adatai
adhatók meg.

Mintázott állatok
Mintázott ál latok száma: *

0
Állat kora

NaK'{vad

Sorszám azonosító*

m .,
m .,

Ivar

Kilövés oka

Kilövés dátuma

Származási hely•

Vá lasszor v

Válasszon!

eeee.hh.nn

9H•lyválasztá

Vá lasszor v

Válasszon!

éééé.hh.nn

Összes találat: 2 1 Találatok oldalanké nt :
Új sor hozzáadása

Vaddisznó

hónapokban tömege

10 v

«

m

a

9He1VV-1.srtiis

»

Utolsó sor másolása
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A Nagyvadazonosító megadása kötelező. Ha a nagyvadazonosító csak
számokból áll, akkor a szám előtt álló 0-kat nem kell beírni.
0001234567 => 1234567

Nagyvad
Sorszám azonosító*

m
m

Állat kora
Vaddisznó
hónapokban tömege
Kilövés oka

Kilövés dátuma

Származási hely*

#1

Vá lasszor v

Vá la sszon!

éééé.hh.nn

9H••~••ut'•

#2

Vá lasszor v

Vá la sszon!

éééé.hh.nn

Ivar

a
a

9H•lyválautás

Ha a nagyvadazonosító betűvel kezdődik, úgy az összes karaktert meg kell adni.
Z0000123456 => Z0000123456
Az ivar, kilövés oka, kilövés dátuma, származási hely oszlopokban található zöld
nyíl az első sorban lévő cella tartalmát a nyíl megnyomására bemásolja az alatta
lévő valamennyi cellába (utólag bármelyik kézzel felülírható).

A Helyválasztás gomb megnyomását követően kiválaszthatjuk a listából, hogy
mely településről származik az adott minta. Menteni a kiválasztás gombbal

#1 / Származási hely

e

X

5731 Sarkadkeresztúr, (Békés), Vadászterü let kódja: 952350
5720 Sa rkad, (Békés), Vadászte rület kódja: 952350

tudunk. A minta számát a fejlécben láthatjuk, pl. #1. A Helyválasztás gombot
csak akkor kell használni, ha több helyről is származik minta.

FIMM Ffiéi::4
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Ha elrontottuk a mintázott állatok számát, és kiderül, hogy még szükség lenne
egy állat számára egy további sorra, akkor az „Utolsó sor másolása” gombbal

Új sor hozzáadása

Utolsó sor másolása

tudunk új sort kérni. Ekkor a rendszer lemásolja az utolsó sor adatait úgy, hogy
a nagyvadazonosító celláját üresen hagyja (és a többi adat is kézzel felülírható).
Az „Új sor hozzáadása” gomb üres sort generál.

Amennyiben az a probléma, hogy kevesebb állatot tudunk csak vizsgálatra
küldeni, akkor sort törölni a sor elején található kuka ikon megnyomásával lehet.
A #-es sorszámok azonban nem lesznek sorfolytonosak, ha pl. a középső sort
töröljük, a #2 eltűnik, marad a #1 és a #3.

A táblázat bármikor visszaállítható a kiindulási helyzetbe. Ekkor a Mintázott

So rszám

11
11

#1
#3

Mintázott álla tok száma :• 0

1

Az iill■tok sziimiin■ k mec■diis■

utiin kérem, kattintson ide

állatok száma mezőt kell kitölteni újra a darabszámmal, majd újra meg kell
nyomni az Állatok számának megadása után kérem, kattintson ide feliratú
gombot. A korábban beírt adatok elvesznek.
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4. FÜL: BEKÜLDÉS

A Mintabeküldés módja mező alapértelmezett értéke: Körjárat. Ha nem
körjárattal érkezik a minta, ki kell választanunk a mintabeküldés módját.
A Címzett telephely kötelezően kitöltendő mező (Budapest / Debrecen /

Beküldés
M intabekü ldés módj a: *
Körjárat

Címzett te lephely: *
V

Kérem, vá lasszon

V

Kaposvár).

Az Állami vizsgálatok adatai blokkban szükséges megadnunk az illetékes
kormányhivatalt.

Állami vizsgálatok adatai
Illetékes ko rmányhivatal: *
Kormányhivatal választása

A Kormányhivatal választása gombra klikkelve felugró ablakban jelennek meg a
megyei kormányhivatalok. A megfelelő kormányhivatal dupla kattintással vagy

kormánytllvatal válnztása

Korm.lnyhivatal m~,.,..,

B.JranyaMegyei Kom;anyhivatal

kijelöléssel és a Kiválaszt gomb megnyomásával adható meg.
Budapen.F6v.lrosKonn.lnyhtvatil
CsongróKl-{:s.anádMegveiKormányhivatal
fejé,'Megve,IKOrmányhlvatil

Gyór•M=•SopronMegye;Kormányhiv•t.J I
HijdÚ·Bihir Megyei KOrmányhiv.ital

Ji1Hlagykun •S1olnol<MegyeiKOrmányhivóital

Komirom•Eszter11om Megyei Korminyhmt,I
NógrádMegyeiKorminyhivat;il
Pes!Me~l(o,mányhivatal
s.omogyMegyeiKonnányMvatal

SZibola-Smmir-BefegMegye!Korm.inyhjvatal
TDIMMegyeiKonnányhivatal

Vu Megyei kormányhiviltill

Veszp rémMegyeiKonn ányhivatal

blil Me~ K01milnyhivatal

Klvilastt
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Az Eredményközlő címzettjei blokkban láthatjuk, hogy mely személyek,

E redményköz lő

címzettjei 9

szervezetek kapják majd meg az eredményközlőt, és milyen csatornán.

Or. Teszt Elek (Eljáró állatorvos): LABOR 0

A „LABOR” felirat jelzi, hogy a címzett a LABOR elektronikus megrendelői

Békés m·i Kormányhivatal (Illeté kes kormányhivatal): Elektronikus 0

felületen kapja majd meg az eredményközlőt.
„E-mail” felirat jelzi, ha a címzett e-mailben kapja meg az eredményközlőt.
Az eredményközlő e-mail-ben történő kiküldéséről a Felhasználói adatok
módosítása

menüpontban

(bejelentkezett

felhasználó

menüben)

rendelkezhetünk.

A Megjegyzés mezőbe további tájékoztatást írhatunk a vizsgálati megrendelővel
kapcsolatban. A megjegyzés mezőben további vizsgálatot megrendelni, a 3.

Megjegyzés
Megjegyzés:

fülön nem szereplő új mintát beküldeni nem lehet.
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MEGRENDELÉS ÁTTEKINTÉSE, BEKÜLDÉSE

A 4. (Beküldés) fülön a Tovább gombra kattintva a megrendelőről készült
összesítőt kapjuk meg, ahol ellenőrizhető az összes bevitt adat. Ha hibát
találunk, a Kitöltés folytatása gomb megnyomásával vissza tudunk lépni a

lm:cntct,:.,pnel';.

l-lk':Ct.l:$kom\:.~ill.

megrendelői felületre és javítani tudjuk a bevitt adatokat.
Amennyiben az adatok megfelelőek, a jogi nyilatkozat elfogadását be kell
pipálni. Ekkor a Beküldöm a megrendelőt gomb aktív lesz és a vizsgálati

ASP '"111~.:.t. 3 db

megrendelő beküldhető.
All h:Wl!Slldtl!,

J.!UJ O lilHll nlil , IBIH'Sod illlii1 0• lmll)IHIL. ' i ~ t tU'Olt11 IIIOcf~ . 9Sll5oD

Megjegyzés: A megrendelő összesítőre csak akkor jutunk el, ha minden kötelező
adatot kitöltöttünk a megrendelőn. Ha hiányzik kötelező adat, úgy a rendszer
hibaüzenetet ad fel, amelyben leírja, hogy mely fülön, mely blokkban található

AIIOmOIIN ~ C $ ct!lj,iOtll

kl.:m.

a hiba.

Alnm:r.~~~ ct!lj:i:i[II
k l.m

.l.liom:urv~~a:11:.:itil

kl-=m:

Jogi nyilat:kazat
Fclc:a0:z~1U3:!:ill;:in I CJCr~cm, 11c;ty~o1=tim lumllt~.1tDkil~k mc;:h:!lclnck.
l,J,jo~1YM:cm . ~ mei:ih:n:.il~mi:t ci1:ir=esacn a1nr:pi:n.,1=:o ci :lhill tc:t rr ndcn l~J.:itll:l: ,n IIO:l'«lcnül :i ITICpi:n.:ilm.:i:M ~ slqil ts tou:lc:I.
T....:la~ 111'.!.5.:cm. ~.a\'!Up.itt ~nclci.=i Wlyll.~:.:.m lrilnyul[I mcith,l~cs:i il V-125~1.1:1 mi;;;re:rdc~bcn ~cr~lllwl;unenm1Jr,11.:iDi11:.nr.i~ci::cscn oon:nllo.:1~,;m ;idh;itó
Tud11fNQJI \IC.i:cm . ~ .a 'lt~ t o b t .a l.ibor.rtOillim c.ik l"t.i.ln~nul k.toa:11t: mcare.ndclo ei;c~ 'Wt! &; :I e:
ToJdDIN,$\JI 111:s:cm. ~ mcRrendtk'::$ tcUa(J.:o.:t.:.:n ew111 il m lnt.:1 lo1:iar.-:011um .ttQi& t.:i!:tier.i::teac:~ kOYl:to::n '!l.ldla ITICRJ,x:lden l.
TJdo~ 111:s: cm ~ .a Yl~CI
ndd(I dclcrrot\lJim bcki.llllCU:t llll/C'llkrl il ,ror,:,lnilk s n;ipon :ict.JI rne,: kt ll ero::ui.e, dlcnlolelO octbcr, il rnc,grtndcil!S toncsn: lo::f\lL
Ad:t!Vt!dclm 1.:iellc:l.n.:i:111:.ln ~:ituk:n ~smeri:cm cs cl~dom..

EttDR.illnm"

FfiPdrijKff
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Sikeres

beküldést

követően

a

képen

látható

üzenetet

kapjuk.

A

böngészőbeállítástól függően a rendszer vagy automatikusan felkínálja
megnyitásra / mentésre a megrendelőt, vagy a fájlnevet jelző linkre kattintva
lehet letölteni és/vagy megnyitni.

Sikeres vizsgá lati m egren delő bekü ldés

Kérjük, a

megrendelő típusokat listázó felületre.

minták nejlontasakján elhelyezett clmkére jól olvashatóan írja rá a

Amennyiben úgy dönt, hogy kinyomtatja a vizsgálati
mintaazonosító lapot/lapokat helyezze a csomagon
felső

Az Új megrendelés beküldése gombra kattintva visszajutunk a vizsgálati

beküldendő

vizsgálati megrendelő azonosítót (pl. ÁDl/2019/4655).

sarkában található QR-kód

kívülről

megrendelőt,

lévő

akkor azt és a

tasakba úgy, hogy a

megrendelő

jobb

olvasható legyen.

M egrendelő azonosító: ÁDl /202 1/ 0000191
M egren delő

PD F form átumban

Új meerendelés beküldése

l e tölthető:

ADI 2021 0000191.P.df

Hasonló me,e-rendelés beküldése

A Hasonló megrendelés beküldése gombbal gyorsítani tudjuk a következő
vizsgálati megrendelő beküldését. A rendszer meghagyja az 1. fülön lévő
adatokat (VT, állatorvos, és megjegyzi a 4. fülön a kormányhivatal nevét, és a
céllabor telephelyét, valamint a beküldés módját. Nem jegyzi meg a mintára
vonatkozó adatokat: 2. fül: a minta származása és 3. fül a minta adatai.)
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9
9.1

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
HOGYAN KAPCSOLÓDIK ÖSSZE AZ ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDÖTT VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ ÉS A MINTA?

Az elektronikus vizsgálati megrendelő pdf-et nem szükséges kinyomtatni.
A minták leadásához minden kormányhivatalnak eljuttattuk már azt a mintaszállító zacskót, amiben az afrikai sertéspestis vizsgálatra kell küldeni a
mintákat. Ezen a zacskón kívülről található egy tasak, ide kell behelyezni a megrendelőt (ha mégis kinyomtatta) és a mintaazonosító lapot/lapokat.
Erre a zacskóra kell ráírni alkoholos filccel a megrendelőazonosítót.
Az aktuális mintaazonosító lapokat a Nébih ÁDI megküldte a kormányhivatalok részére.
A LABOR rendszer üzemzavara esetén papír alapú vizsgálati megrendelőt kell beküldeni. A papír alapú vizsgálati megrendelők formanyomtatványát
szintén megküldte a Nébih ÁDI megküldte a kormányhivatalok részére, de letölthetők a Nébih portálról is.
9.2

MEGKEZDETT KITÖLTÉSEK

A Megkezdett kitöltések menüpontban találja a piszkozatként elmentett, de még be nem küldött vizsgálati megrendelőket. Felhívjuk figyelmét, hogy
a 2 hónapnál régebbi, piszkozatban hagyott megrendelőket automatikusan töröljük.
9.3

BEKÜLDÖTT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ VIZSGÁLATI MEGRENDELŐK

A LABOR elektronikus beküldői felületen a Beküldött megrendelések menüpontban találja meg azokat a vizsgálati megrendelőket, amelyeken Ön
már beküldött, de a Nébih ÁDI még nem kezdte meg a feldolgozást. A Folyamatban lévő vizsgálatok menüpontban a már iktatott, vizsgálat alatt álló
megrendelők találhatók. A menüpont mellett egy szám jelenik meg, ez jelzi Önnek, hogy az adott munkafázisban hány megrendelő található.
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Mindkét felületről kezdeményezhető hasonló megrendelés beküldése. Felhívjuk figyelmét, hogy a „Hasonló beküldése” funkció csak az Ön által
beküldött megrendelők esetében alkalmazható, a meghatalmazók – meghatalmazottak a másik fél által beküldött megrendelő alapján nem tudnak
hasonló megrendelést beküldeni. Ekkor a felületen a Hasonló beküldése gomb nem kattintható.
9.4

EREDMÉNYKÖZLŐK

Az elektronikus eredményközlőket az Eredmények menüpontban találja meg. Az eredményközlők különböző szempontok szerint szűrhetők,
kereshetők. Az eredményközlő felület használatához részletes használati útmutatót készítettünk.
9.5

„GÉPHÁZ ÜZEN”

A LABOR elektronikus beküldői felületen – a bejelentkezést követő –nyitóoldalon figyelemfelkeltő módon tájékoztató üzeneteket helyezünk el. Ezen
a felületen tájékoztatjuk Önt a fontos ügyviteli változásokról, valamint a rendszer esetleges üzemszüneteiről is.
A tervezett rendszerleállásokat a Nébih portálon is figyelemmel kísérheti.

10 ELAKADTAM, MIT TEGYEK?
10.1 ÚJ MEGRENDELÉS FELÜLET: ÖN NEM KÜLDHET BE VIZSGÁLATI MEGRENDELŐT
Jelenség: Új megrendelés menüpontra kattintva az „Ön nem küldhet be vizsgálati megrendelőt.” üzenet jelenik meg.
Amennyiben Ön állatorvos, úgy a hiba oka lehet az, hogy Ön egyáltalán nem szerepel a Nébih Állatorvos Adatbázisában. Ezt ellenőrizheti a
felhasználói menüben található Felhasználói adatok módosítása menüpontban. Ha a felületen egyáltalán nincsenek állatorvosi tevékenységadatok
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(pl. bélyegzőszám, munkahelyi telefonszám stb.), az azt jelenti, hogy Önnek először be kell kerülnie a Nébih Állatorvos Adatbázisába. Ehhez kérjük,
töltse ki az Állatorvos adatbejelentő űrlapot.
Amennyiben Ön állatorvos és már szerepel a Nébih Állatorvos Adatbázisában is, úgy a jelenség oka az lehet, hogy az Ön regisztrált állatorvos
tevékenységével az adott elektronikus vizsgálati megrendelő nem küldhető be. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes elektronikus vizsgálati megrendelő
típusok mindig az aktuális jogszabályi környezet figyelembevételével érhetők el. Az ASP vaddisznó vizsgálati megrendelőket például csak hatósági,
kirendelt vagy átrendelt állatorvosi tevékenységgel rendelkező állatorvos (vagy meghatalmazottja) küldheti be.
Kérjük, ellenőrizze a regisztrált állatorvos tevékenységeit a felhasználói menüben található Felhasználói adatok módosítása menüpontban! Ha Ön
már szerepel az adatbázisban, úgy a felugró ablakban megjelennek az állatorvosi tevékenységadatai (pl. bélyegzőszám, munkahelyi telefonszám stb.).
Félkövér betűtípussal jelenik meg a regisztrált tevékenység neve (pl. Szolgáltató állatorvosi tevékenység adatai, Hatósági állatorvosi tevékenység
adatai).
Amennyiben itt hiányosságot talál, úgy a hiányzó állatorvosi tevékenységét bármikor pótolhatja az Állatorvos adatbejelentő űrlapon.
Amennyiben Ön nem állatorvos, valóban nem jogosult vizsgálati megrendelő beküldésére. Vizsgálati megrendelőt akkor fog tudni beküldeni, ha egy
állatorvos meghatalmazást ad Önnek. A meghatalmazást az állatorvos készítheti el a felhasználói menüben található Meghatalmazások
menüpontban. A meghatalmazás csak akkor készíthető el, ha Ön is szerepel a Nébih partnernyilvántartásában. Kérjük, ellenőrizze a Nébih ÜPR
felületén, hogy Ön regisztrált-e már korábban! Ha még nem regisztrált az ÜPR felületén, kérjük, mielőbb tegye meg! A meghatalmazások
létrehozásáról, kezeléséről további információt talál a Meghatalmazás készítése felhasználói útmutatóban.
Amennyiben Ön nem állatorvos, és már van meghatalmazása állatorvostól, kérjük ellenőrizze, hogy valóban az állatorvos nevében jár-e el:
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1. A fejlécben megjelenik az Ön neve. Kattintson a névre.
2. A felugró ablakban válassza ki a „Más az eljáró állatorvos” opciót.
3. A lenyíló menüben válassza ki a meghatalmazót. Ha csak egy állatorvostól van meghatalmazása, a rendszer automatikusan bekészíti azt.
4. Nyomja meg a Kiválaszt gombot.
10.2 NEM TALÁLOM A VADÁSZTÁRSASÁGOT
Jelenség: ASP vaddisznó vizsgálati megrendelő 1. fülén a vadásztársaságot nem találom meg a keresővel.
Első lépésként kérjük, győződjön meg arról, hogy a Gyorskeresésben megfelelően írta-e be a vadásztársaság nevét! Előfordulhat, hogy a
nyilvántartásban eltérő módon szerepel a név, így javasoljuk, hogy szótöredék begépelésével (pl. „Hunor”, „Zselic”) is próbálja meg a keresést.
Ha ez a módszer nem vezetett eredményre, adja meg a vadászatra jogosult adószámát. További lehetséges azonosítók: VT kód, MVH regisztrációs
szám, FELIR azonosító.
Ha még így sem kapott találatot, előfordulhat, hogy az Ön által megadni kívánt vadászatra jogosult valóban nem szerepel a nyilvántartásban. Ekkor
kérjük, hogy a keresés lefutása után kattintson az Új partner gombra! A gomb csak akkor kattintható, ha már elindított egy keresést. A felugró
ablakban válassza a „cég” opciót és minden lehetséges adatot adjon meg!
Kérjük, a fent leírt lépéseket minden esetben hajtsa végre és csak akkor alkalmazza az Új partner felvitele lehetőséget, ha az feltétlenül szükséges.
Ezzel Ön jelentősen hozzájárul az ügyvitel átfutási idejének csökkentéséhez, amit ez úton is köszönünk.
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