ÚTMUTATÓ
Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények állatokon történő
alkalmazásával kapcsolatos adatgyűjtés során a meghatalmazottak és
tenyészetek összerendeléséről
1. BEVEZETÉS
Az élelmiszerlánc szereplői közül az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználói (az
állatorvosok) 2022. január 28-tól kötelesek időszakosan adatot szolgáltatni a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) felé a felhasznált antibiotikum-tartalmú 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.”
2022-ben felhasználói adatközlésre az állatorvosok kötelezettek. Az adatszolgáltatást elektronikusan a
Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR) keresztül kell benyújtani.
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

„ébih
meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez kell rendelniük abban az esetben, ha a felhasználási adatok
felviteléről meghatalmazott gondoskodik.
A meghatalmazottak és tenyészetek összerendelése akkor lehetséges, ha az adott meghatalmazó már
rendelkezik megfelelő meghatalmazással az adatszolgáltatás kitöltésére. A meghatalmazás
létrehozásáról további információt az Ügyfélprofil Rendszer meghatalmazáskezelésről szóló felhasználói
kézikönyvében talál.

2. 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
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
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4. Annak a tenyészetkódnak a megadása, amellyel kapcsolatban az összerendelést létre szeretnénk
hozni. A tenyészetkód hossza 6 vagy 7 karakter lehet.
Meghatalmazottak összerendelése tenyészetekkel
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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
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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.
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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.

Korábban már rögzitett összerendelések listája

Tenyészetkód

1234567

1234567

T!

Név

T!

Szü letési dátum

Géza

Géza

lil

1960.

Megjelenítve 1 - 1 a{z) 1

tételből

«

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.

