~é bi
ÚTMUTATÓ
Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények értékesített mennyiségével
és állatokon történő alkalmazásával kapcsolatos adatgyűjtéshez
1. BEVEZETÉS
Az élelmiszerlánc szereplői közül az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények forgalmazói (a
nagykereskedők) és felhasználói (az állatorvosok) 2022. január 28-tól kötelesek időszakosan adatot szolgáltatni
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felé a forgalmazott és/vagy felhasznált antibiotikumtartalmú állatgyógyászati készítményekről a 2022. január 28-ától hatályos magyar jogszabály 128/2009. (X. 6.)
FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről, valamint Európai Uniós rendelkezések szerint: Az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 Rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a
2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, és A Bizottság (EU) 2021/578 Felhatalmazáson Alapuló
Rendelete (2021. január 29).
A 2022. január 28-ától hatályos magyar jogszabály a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati
termékekről 76. § (7) bekezdése kimondja, hogy:
„Az antibiotikum-hatóanyagú állatgyógyászati készítmény és gyógyszeres takarmány felhasználására, illetve
forgalmazására vonatkozó adatokat az állatorvos – a 76. § (5) és (5a) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján –
és az állatgyógyászati készítmények nagykereskedője, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedője, valamint
a gyógyszeres takarmány gyártója a NÉBIH által működtetett központi elektronikus rendszeren keresztül jelenti
be.”
A 2022. január 28-ától hatályos magyar jogszabály (128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati
termékekről) 76. § (9) bekezdése kimondja, hogy:
„A forgalmazásra vonatkozó bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a bejelentő FELIR azonosítója,
b) a forgalmazott állatgyógyászati készítmény pontos megnevezése,
c) kiszerelési egységek,
d) mennyiség az adott kiszerelési egységből,
e) a bejelentett forgalmazás időszaka.”
2022-ben forgalmazói adatközlésre a nagykereskedők, felhasználói adatközlésre az állatorvosok kötelezettek. Az
adatszolgáltatást elektronikusan a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR) keresztül kell benyújtani.
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Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati szerek forgalmazása tekintetében: a nagykereskedők 2022. január 28tól kezdődően évi egy alkalommal kötelesek adatot jelenteni az adott év antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati
készítmény forgalmazásáról, az adott évet követő év március 1-ig, legelőször 2022. március 1-ig a 2021-es év
forgalmáról.
Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználása tekintetében: az állatorvosok 2022. január
28-tól kezdődően havi rendszerességgel kötelesek adatot jelenteni az antibiotikum-tartalmú készítménnyel
általuk kezelt, tenyészetkóddal rendelkező, élelmiszertermelő állatok tekintetében: az adott hónap 15-ig az előző
havi felhasználásról, az első jelentés határideje 2022. március 15., amikor a 2022. februári adatokról kell adatot
jelenteni.
Az adattszolgáltatásra kötelezett szereplők meghatalmazás útján adhatnak jogosultságot más személynek ahhoz,
hogy a nevükben az adatszolgáltatás intézése kapcsán eljárjanak. Az állatorvosoknak meghatalmazottjaikat
konkrét tenyészetekhez kell rendelniük abban az esetben, ha a felhasználási adatok felviteléről meghatalmazott
gondoskodik.

2. AZ ÜGYFÉLPROFIL RENDSZER ELÉRÉSE
Az ügyfélprofil a Nébih Portálon (http://portal.nebih.gov.hu/) a képernyő jobb oldalán található „Ügyfélprofil”
mezőre vagy a lap alján található menüpontok közül az Ügyfélprofil/Ügyfélkapu nevű mezőre kattintva, vagy
közvetlenül a https://upr.nebih.gov.hu/login linken érhető el.
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Amennyiben meghatalmazás útján szeretne eljárni, vagy meghatalmazást szeretne készíteni valaki számára,
arról további információt az ÜPR meghatalmazáskezelés útmutatóban talál.
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3. AZ ÜGYFÉLPROFIL RENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS
Az Ügyfélprofil oldalán a „Bejelentkezés” zöld gombra kattintva a felület átnavigál a Központi Azonosítási
Ügynökre (KAÜ), ahol kiválaszthatja, hogy milyen módon kíván belépni: ügyfélkapun keresztül, elektronikus
személyi igazolvánnyal, telefonos vagy arcképes azonosítás útján.

AZONOSÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁSO,K
ÜGYFELKAPU

ELEKlRONIKUS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY

TELHONOS AZONOSÍTÁS

ARCKEPfS AZONOSiTÁS

BELÉPÉS ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL
Ügyfélkapun keresztül történő belépés esetén az ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával tud
bejelentkezni.

ügyintézés szabadon
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AZONOSÍTÁS

felhasználónév (kötelezö)

Jelszó (kötelezö)

BEJELENTKEZÉS

Azonosítás megszakítása
Még nem regisztrált?
Elfelejtett jelszó
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4. FORGALMAZÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS
Minden, a tárgyévben Magyarországon forgalmazott antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítményről tekintet nélkül arra, hogy azt elsőként hozták be az országba, vagy másik nagykereskedőtől vásárolták-, melyeket
közvetlenül magyarországi felhasználóknak (állattartó telepek, takarmánykeverők, állatorvosok, állatklinikák,
állatkórházak) és a felhasználókat ellátó kiskereskedőknek adtak el: a tárgyévet követő év március 1-ig szükséges
adatokat szolgáltatni a Nébih ÜPR rendszerén keresztül, elsőként 2022. március 1-ig a 2021-ben forgalmazott
antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítményekről.
-

Az így megadott forgalmazási adatok nem tartalmazhatják azon antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati
készítmények eladott mennyiségeit, melyeket másik nagykereskedőnek forgalmaztak tovább, hogy
elkerülhető legyen az ugyanazon mennyiségek többszörös beszámítása.

-

Az így megadott forgalmazási adatok nem tartalmazhatják azon antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati
készítmények

eladott mennyiségeit,

melyeket

nem

magyarországi

felhasználóknak vagy

kereskedőknek adtak el.
Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények forgalmazási adatainak megadási módja példán
keresztül szemléltetve:
1. A Nébih Ügyfélprofil Rendszer elérése a következő linken: https://upr.nebih.gov.hu/login
2. Bejelentkezés a Nébih Ügyfélprofil Rendszerébe
3. Meghatalmazó kiválasztása a bejelentkezési név alatt található Meghatalmazó váltás gombra kattintva
4. Az Antibiotikum forgalmazói adatszolgáltatás menüpont kiválasztása
5. Az ügyleírásból elérhető forgalmazói Excel sablon letöltése
6. Az adatszolgáltatás elkészítéséhez az Excel sablon második, „Adatbevitel” munkalapjának kitöltése. A
kitöltés befejezése után a „Készítmények felvitelének lezárása” gombra történő kattintás, majd az
állomány mentése másként, Microsoft Excel-munkalap (.xlsx) formátumban
7. A forgalmazói adatszolgáltatás felület elérése a Tovább az e-ügyintézéshez >> linkre történtő kattintással
8. Az elkészített Microsoft Excel-munkalap (.xlsx) feltöltése az Excel importálása gombbal
9. Az adatszolgáltatás lezárása a Véglegesítés gombra történő kattintással. A véglegesítés után az adatok
módosítására már nincs lehetőség.
Az adatszolgáltatás feltöltése részben automatikusan kitöltődik a jelentés éve, amely az adatszolgáltatás
tárgyévét jelöli, melyről a forgalmazási adatok megadása történik.
Új import csak akkor történhet, ha nincs véglegesítésre váró adatszolgáltatás, tehát nem lehet sem részben
betölteni, sem egyszerre több évet betölteni.
Ha a táblázat még nincs véglegesítve, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a táblázat fölött: „A beolvasott
tételek még nincsenek véglegesítve!”
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A FORGALMAZÓI ADATSZOLGÁLTATÁS SABLON KITÖLTÉSE
A rögzíteni kívánt antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmény adataiból a „készítmény pontos neve”
legördülő menüből választható ki. Már a készítmény kezdőbetűjének megadásával elérhető a lista, melyből
kiválasztható a készítmény, pl. Enroveto 200 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések, házityúkok és pulykák
részére A.U.V.
A pontos készítménynév kiválasztása után ki kell választani a rögzítendő készítménynek megfelelő kiszerelést is.
Az „ATC Vet kód”, a „Törzskönyvi szám”, „Gyűjtőben/Csomagban található darabszám a kiszerelési egységből”,
„Kiszerelési egység” valamint a „Kiszerelési egység mértékegysége” automatikusan a készítménynévhez
kapcsoltan megjelenik.
A „Mennyiség az adott csomagból” mezőbe csak számot lehet írni.
Az „Éves összes mennyiség” -et a rendszer a megadott adatokból automatikusan számolja.
Amennyiben olyan antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítményt forgalmazott, amely a legördülő listában
nem található meg és/vagy a bejelentett adatok utólagos véglegesítés utáni javítása szükséges, azt az eantibiotikum@nebih.gov.hu címen az Ügyfélszolgálattól kérheti.
A 2022-es évre vonatkozó forgalmazási adatokkal kapcsolatban a 2022-es év második felében adunk ki
közleményt a 2023 évben esedékes adatbejelentésre vonatkozóan.
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5. FELHASZNÁLÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS
Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények élelmiszertermelő állatok részére (szarvasmarha, sertés,
csirke, pulyka, kacsa, liba, juh, kecske, nyúl, ló) adatait szükséges megadni.
Élelmiszertermelő állatnál használt minden antibiotikum-tartalmú készítményt meg kell adni. A felhasználásra
vonatkozó adatokat havonta kell jelenteni, az adott hónapi felhasználást az adott hónapot követő hónap 15-ig,
első jelentés 2022. március 15-ig kell megtenni a 2022. februári adatokról.
A 2022. január 28-ától hatályos magyar jogszabály a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati
termékekről 76. § (5) bekezdése kimondja, hogy:
„Az állatorvos élelmiszer-termelő állat kezelése esetén nyilvántartást vezet az állatgyógyászati készítmények ezen belül külön az antibiotikum-hatóanyagú készítmények - alkalmazásáról, és a nyilvántartásokat a kezeléstől
számított 5 évig megőrzi. Az állatorvos a kezelés (5a) bekezdés szerinti adatait a kezelés megkezdésétől számított
24 órán belül rögzíti a nyilvántartásban.”
Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználási adatainak megadási módja példán
keresztül szemléltetve:
1. A Nébih Ügyfélprofil Rendszer elérése a következő linken: https://upr.nebih.gov.hu/login
2. Adatszolgáltató lehet a saját nevében eljáró állatorvos - van érvényes aktív státuszú tevékenysége (pl.
szolgáltató állatorvos) és FELIR száma vagy az Állatorvos meghatalmazó nevében eljáró személy, akinek
a meghatalmazó állatorvostól aktív meghatalmazása van:
a. ÜPR meghatalmazása van, amelyen szerepel „Antibiotikum felhasználás” meghatalmazás
ügytípus, vagy
b. Rendelkezik a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által működtetett Rendelkezési
Nyilvántartásban (RNY) általános meghatalmazással
3. Az állatorvos előzetes regisztráció után történő bejelentkezése a Nébih Ügyfélprofil Rendszerébe. Az
állatorvos meghatalmazottjának is lehetősége van a felhasználási adatok rögzítésére. Ez esetben a
meghatalmazottnak kell belépni a Nébih Ügyfélprofil Rendszerébe, belépés után pedig ki kell választani
a meghatalmazó állatorvost. A meghatalmazó kiválasztása a bejelentkezési név alatt található
Meghatalmazó váltás gombra kattintva lehetséges. Fontos azonban, hogy az adatok véglegesítésére
(beküldésére) csak a saját nevében eljáró állatorvos jogosult, meghatalmazottja nem. Amennyiben az
ügyfélnek nincs jogosultsága az ügyindításhoz, akkor az ügytípusra kattintáskor az ÜPR a következő
üzenetet adja: „Az Ön meghatalmazása a kiválasztott ügytípusra nem érvényes! A Meghatalmazások
menüben talál további információt!”
4. Az Antibiotikum felhasználási adatszolgáltatás menüpont kiválasztása, majd a felület elérése a Tovább
az e-ügyintézéshez >> linkre kattintva
5. A felületen a következőkre van lehetőség:
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•

korábbi, beküldött és folyamatban lévő adatszolgáltatások kilistázása

•

új adatfelvitel indítása

•

Adatszolgáltatások véglegesítése (beküldése).

6. Kiválasztható a „Tenyészetkód nélküli felhasználás bejelentése (csak ló állatfajra)”. Amennyiben lótól
eltérő állatfajra történő antibiotikum-felhasználás bejelentést szeretne megtenni a felhasználó, úgy ezen
előbbi jelölőnégyzetet figyelmen kívül hagyva az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmény
kiválasztásával folytathatja a bejelentését. A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészetkóddal
rendelkező állattartóhelyek kezelését kell rögzíteni.
7. A feltölteni kívánt antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmény adataiból a „készítmény pontos
neve” legördülő menüből választható ki. Már a készítmény kezdőbetűjének megadásával elérhető a lista,
melyből kiválasztható a készítmény. A legördülő menüben a készítmény neve előtt a
Gyűjtőben/csomagban található darabszám a kiszerelési egységből adat olvasható, míg a készítmény
neve után a kiszerelési egység olvasható. Pl.:
144

Albiotic 330 mg/100 mg intramammális szuszpenzió A.U.V._144x1 0 ml
Elöretöltött fecskendö

Ha a bejelentő nem találja a menüben a feltölteni kívánt készítményt vagy egyéb problémával szembesül, akkor
segítséget kérhet e-mail-ben az Ügyfélszolgálattól az e-antibiotikum@nebih.gov.hu címen.
A pontos készítménynév kiválasztása után az „ATC Vet kód” (jelen esetben: 2581/1/09 MgSzH), a „Törzskönyvi
szám” (itt: QJ01AA06), „Gyűjtőben/Csomagban található darabszám a kiszerelési egységből” (itt: 6), „Kiszerelési
egység” (itt: 10), a „Kiszerelési egység mértékegysége” (itt: ml) valamint a „Mértékegység” (itt: ml),
automatikusan, a készítménynévhez kapcsoltan megjelenik.
8. A „Ténylegesen felhasznált mennyiség” mezőbe csak számot kell írni (pl. 3).
Egy adott tenyészetkód, adott hónapra vonatkozóan megadható az adott korcsoportú állatokra vonatkozóan
készítményenként, teljes hónapra vonatkozóan aggregáltan, vagy kezelési naplószerűen. Amennyiben hónapon
át nyúló kezelés történik, a kezelés kezdeti hónapjához kérjük a rögzítést.
9. Szükséges még megadni a „Kezelt állat faját”, ahol az alábbiak választhatók:
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•

sertés (tenyész)

•

sertés (születéstől-választásig)

•

sertés (előhízó, battériás malac)

•

sertés (utóhízó)

•

szarvasmarha (húsmarha)

•

szarvasmarha (tejelő szarvasmarha)

•

szarvasmarha (1 évesnél fiatalabb)

~é bi
•

házityúk (napos)

•

házityúk (tenyész)

•

házityúk (brojler)

•

házityúk (tojótyúk)

•

pulyka (tenyész)

•

pulyka (hízópulyka)

•

kacsa (tenyész)

•

kacsa (áru)

•

liba (tenyész)

•

liba (áru)

•

juh

•

kecske

•

nyúl

•

ló

10. Amennyiben gyógyszeres takarmány felhasználást jelenti, akkor a gyógyszeres takarmány tényleges
mennyiségét, vagyis az egy gyógykezelés során adott összes gyógyszeres takarmány mennyiségét
jelentse.
Szintén legördülő menüből kiválasztva, a „Kezelt állatok egyedszáma” (pl. 15) mezőben is csak számot kell
szerepeltetni és a „Kezelt állatok életkorát” (pl. 6), melynél az első szám mezőben csak számot, legördülő
mezőben pedig a kor mértékegységét kell kiválasztani (pl. hónap).
Egyetlen adatszolgáltatásnak (bejelentésnek) tekintendő az egy konkrét időszakra (naptári hónapra) egyetlen
konkrét - tenyészetkóddal azonosított - tenyészet vonatkozásában beküldött antibiotikum-tartalmú
állatgyógyászati készítmények felhasználásának összessége. Ebből következően egy időszakra egy
tenyészetkódra egy partner csak egyetlen adatszolgáltatást nyújthat be. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a
tenyészetkód nélküli riportra is érvényes, vagyis aggregáltan egyszer tudja a lófélék jelentését megtenni.
Fontos, hogy minden hónap 1-15. között két bevallási időszak is választható, kérjük figyeljen a hónap
választására.
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A felhasználási adatok egy hónap során is folyamatosan tölthetők és menthetők mindaddig, amíg a
„Véglegesítés” gombra nem kattint a bejelentő. Az így megadott adatokat javítása már csak az Ügyfélszolgálattól
kérhető az e-antibiotikum@nebih.gov.hu címen.

6. MEGHATALMAZÁSOK KEZELÉSE AZ ÜGYFÉLPROFIL RENDSZERBEN
Forgalmazói adatközlésre akkor van jogosultsága a forgalmazó a nagykereskedő ügyintézőjének, ha az ügyintéző
rendelkezik az alábbi meghatalmazás kategóriák valamelyikével:
-

Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) létrehozott Ptk. szerinti általános meghatalmazással VAGY

-

Cégképviselet útján VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással a Nébihnél intézhető összes ügyre
VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással Állat főkategóriára VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással Állatgyógyászati termékek
szakterületre VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással Antibiotikum-tartalmú
állatgyógyászati készítmények forgalmazási adatszolgáltatása - Antibiotikum forgalmazás ügytípusra
VAGY

-

Ügyfélprofil

Rendszerben

létrehozott

Antibiotikum

tartalmú

állatgyógyászati készítmények

forgalmazási adatszolgáltatása típusú ÜPR részletes meghatalmazással
A felhasználói adatközlésre az állatorvosok meghatalmazottjainak is van lehetősége, ám az adatszolgáltatás
véglegesítést minden esetben a meghatalmazó állatorvosnak kell megtennie. Az állatorvos meghatalmazottja
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egy konkrét tenyészetkódra vonatkozóan akkor viheti fel a felhasználási adatokat a felületen, ha rendelkezik az
alábbi meghatalmazás kategóriák valamelyikével:
-

Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) létrehozott Ptk. szerinti általános meghatalmazással VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással a Nébihnél intézhető összes ügyre
VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással Állat főkategóriára VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással Állatgyógyászati termékek
szakterületre VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott ÜPR részletes meghatalmazással Élelmiszertermelő állatok
kezelésére alkalmazott antibiotikum tartalmú készítmények - Felhasználás bejelentés ügytípusra VAGY

-

Ügyfélprofil Rendszerben létrehozott Antibiotikum tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználási
adatszolgáltatás kitöltés típusú ÜPR részletes meghatalmazással

Az állatorvosoknak ezen felül a meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez is hozzá kell rendelniük abban az
esetben, ha a felhasználási adatok felviteléről meghatalmazott gondoskodik. A tenyészetekkel kapcsolatos
összerendelések elkészítését a Meghatalmazottak összerendelése tenyészetekkel című fejezet mutatja be. A
tenyészetkód nélküli felhasználással kapcsolatos, ló állatfajra vonatkozó jelentések felvitele esetén az
összerendelést nem kell elvégezni.
A meghatalmazáskezeléssel kapcsolatos további információkat az „ÜPR meghatalmazáskezelés útmutató”
dokumentumban talál.

7. MEGHATALMAZOTTAK ÖSSZERENDELÉSE TENYÉSZETEKKEL
Az állatorvosoknak az elkészített meghatalmazásokon felül a meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez is
hozzá kell rendelniük abban az esetben, ha konkrét tenyészetkódhoz köthető felhasználási adatok felviteléről
a meghatalmazott gondoskodik. A tenyészetkód nélküli felhasználással kapcsolatos, ló állatfajra vonatkozó
jelentések felvitele esetén az összerendelést nem kell elvégezni.

ÚJ ÖSSZERENDELÉS ELKÉSZÍTÉSE
Az összerendelések elkészítésére a meghatalmazó állatorvos saját nevében eljárva jogosult. A meghatalmazottak
összerendelését tenyészetekkel a következő hét lépésben tudja elvégezni:
1. Az Antibiotikum felhasználási adatszolgáltatás menüpont kiválasztása
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2. Antibiotikum tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználására vonatkozó adatszolgáltatás felület
elérése a Tovább az e-ügyintézéshez >> linkre történtő kattintással
3. Meghatalmazottak összerendelése tenyészetekkel felület elérése a Tenyészet-meghatalmazott
összerendelések kezelése gombra történő kattintással

1Íil

> Ügyintézés > Ügykatalógus > Ügyinditás > Felhasználás bejelentése
Antibiotikum tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználására vonatkozó adatszolgáltatás

+

Súgó

Tenyeszet-meghatalmazott osszerendelések kezelese

+ UJ adatszolgaltatás 1nd1tasa

4. Annak a tenyészetkódnak a megadása, amellyel kapcsolatban az összerendelést létre szeretnénk hozni.
A tenyészetkód hossza 6 vagy 7 karakter lehet.
Meghatalmazottak összerendelése tenyészetekkel
Súgó

Új meghatalmazás összerendelés

Te nyészetkód
Meghatalmazott

1

1

1234567

Válasszon meghatalmazottat

+~u;;;+
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5. Meghatalmazott kiválasztása a legördülő listából. A legördülő listában azoknak a meghatalmazottaknak
a nevei jelennek meg, akikre a meghatalmazó már elkészítette a szükséges ÜPR-es vagy RNY-es
meghatalmazást.
Meghatalmazottak összerendelése tenyészetekkel

Új meghatalmazás összerendelés

Te nyészetkód

1234567

Meghatalmazott

Géza

Korábban már rögzített összerende

Tenyészetkód

1960.

TAMÁS

1993.

Ferenc

1958 .

Géza

1960.

JENŐ

1970.

Tamara

1988.

V
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6. Összerendelés véglegesítése a mentés gombra történő kattintással. Az összerendelés létrejöttének
tényéről a meghatalmazó és a meghatalmazott is rendszerüzenetben értesül, amely a személyes
Ügyfélkapuhoz kötött Értesítési Tárhelyen érhető el.

Az összerendelés létrehozása után a Meghatalmazott a Meghatalmazó állatorvos nevében eljárva jogosult lesz a
felhasználási adatok felvitelére. Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazott nem jogosult az adatszolgáltatás
véglegesítésére, azt továbbra is a meghatalmazó állatorvosnak kell elvégezni.

KORÁBBAN RÖGZÍTETT ÖSSZERENDELÉS TÖRLÉSE
A korábban elkészített összerendeléseket a képernyő alján látható lista mutatja be. A Tenyészetkódra, illetve a
Névre történő kereséseket szűrőmezők segítik, amelyek az Enter (↵) billentyű megnyomása után aktiválódnak.
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Korábban már rögzített összerendelések listája

Tenyészetkód

1234567

1234567

1!

Név

1!

Születési dátum

Géza

Géza

lil

1960.

Megjelenítve 1 • 1 a(z) 1 tételböl

«

))

5

V

A törölni kívánt meghatalmazott – tenyészet összerendelés megszüntetését az adott sorra vonatkozó törlés
ikonra kattintva lehet végrehajtani. Az törlés tényéről a meghatalmazó és a meghatalmazott is
rendszerüzenetben értesül, amely a személyes Ügyfélkapuhoz kötött Értesítési Tárhelyen érhető el.
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