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A kézikönyv célja 

Az elmúlt évek informatikai fejlesztéseinek eredménye, hogy az ügyfelek egyre több hivatalos 

ügyintézést már elektronikus felületen is teljesíteni tudnak. Az ügyfélportálon történő 

bejelentkezést követően az ügyfél egy űrlap, illetve több képernyőn végighaladva valamennyi 
szükséges adat kitöltésével, a kérelmet közvetlenül elektronikus úton nyújtja be. 

Jelen felhasználói kézikönyv az állattartó telep betelepítése, újratelepítése ügyintézését mutatja 
be baromfi fajcsoportra vonatkozóan. 

A kézikönyv a rendszerben elvégezhető folyamatok sorrendje szerint épül fel. 

A kérelem sikeres benyújtását követően a dokumentum az illetékes megyei kormányhivatal 

járási hivatalához kerül ügyintézésre. 

A Nébih Ügyfélprofil Rendszerével (ÜPR) kapcsolatos kérdésekkel a Nébih 

Ügyfélszolgálatához kell fordulni az ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu elérhetőségen. 

A támogatás igénybevételének feltételei a Magyar Államkincstár közleményeiben 
olvashatók: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek. 
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RÖVIDÍTÉSEK 

Nébih – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

ÜPR – Ügyfélprofil Rendszer 

KAÜ – Központi Azonosítási Ügynök 

INBOKSZ – Az állattartást, szállítást és vágást érintő adatbejelentések, kérelmek fogadására 
szolgáló, ezen tevékenységeket felülgyelő-támogató rendszer. 
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ügyfelünk! 

UdvözölJük a NÉBIH Ugyfélprofrl Rendszerének felületén. 
A belépéshez, kérJük, nyomja meg a „Bejelentkezés" gombot. A felületre a Központi Azonosítási Ügynök 
(KAÜ) seg ítségével, többek között ügyfélkapus azonositással is bejelentkezhet. Ügyfélkapus hozzáférést 
bármelyik Kormányablakban igényelhet személyesen_ Ha elfelejtette jelszavát, az alábbi linken igénye lhet 
újat: hltps:f/ugyfelkapu.gov.hu/elfelejtett-Jelszo 

A NÉBIH Ügyfélprofi l Rendszerébe való belépés után lehetősége van az élelmiszerlánc-felügyelettel 
kapcsolatos elektron ikus ügyintézésre 

A támogatott böngésző típusok: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera vagy Safari 
böngészők legfrissebb verziója. 

A rendszer használati útmutatóját itt tekintheti meg 
Az üzemszünettel és üzemzavarral kapcsolatos információkról itt tájékozódhat 

További kérdés esetén keresse fe l a NÉBIH ügyfélszolgálatát az alábbi e lérhetőségek va lamelyikén: 
te lefonszám: 06-1/336-9000; 06-1/336-9024 
email: ugyfelszolgalat@nebih gov hu ; felugyeletidiJ@nebih gov hu 

A kérelem felületének felépítése 

1.1 A kérelem felületének elérése/ÜPR 

A kérelem felületének elérése a Nébih Ügyfélprofil (ÜPR) Központi Azonosítási Ügynök 
(KAÜ) rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítással valósul meg. 

Ügyfélkapus hozzáférést bármelyik Kormányablakban igényelhet személyesen. 

Az Ügyfélkapuról további információ az alábbi linken olvasható: 
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio. 

Ha elfelejtette jelszavát, az alábbi linken igényelhet újat: 

https://ugyfelkapu.gov.hu/elfelejtett-jelszo 

A Nébih ÜPR elérhetősége: 

https://upr.nebih.gov.hu/login 

Az ÜPR használatához támogatott böngészők a Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 
Edge, Opera vagy Safari böngészők legfrissebb verziója. 

1. ábra Nébih Ügyfélprofil ÜPR bejelentkező felület

1.2 Ügyindítás 

1.2.1 Meghatalmazás 

Lehetőség van arra, hogy az adott ügyben egy meghatalmazott személy járjon el az ügyfél 

nevében. A kezdő oldalon a „Meghatalmazás” pont alatt érhető el az elektronikus 

meghatalmazás elkészítésének felülete. (2. ábra) 
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QgY,intézés és felügY,eleti dij 
bevallás 

IV..Ügykatal ógusban szakte rületek szerinti 
csoportosításban megtalá lja az intézhetó 
ügyek leírását, az ügyintéz.éshez 
szakterü letek sz.e rinti csoportosításban 
megtalálja az intézhető ügyek leírását, az 
ügyintéz.éshez. szükséges információk:at, 
formanyomtatványokat. k elektronikusan 
intézh ető ügyeket közvetl enül innen 
indíthatja. 

Partner 

Ell enő rizheti a Hivatalunknál tára 
személyes adatait, tájékozódhat 
adatmódosítás lehetósége iról 
adatmódosítását elektronikusan is 
elindíthatja. A könnyebb kapcso lattartás 
érdekében e l érhetősége it bármikor 
frissítheti . 

N.. Ügykatal ógusban szakte rül etek sz.erinti 
csoportosításban megta lálja az intézhetó 
ügyek leírását, az 0qyintéz.és hez 
szakte rületek sze rinti csoportosításban 
megtalálja az intézhetó ügyek leirásá~ az 
ügyintézéshez szükséges információkat, 
formanyomtatványokat. N.. elektron ikusan 
intézhetó ügyeket kö~etlen ül innen 
ndíthatja 

Partner 

Ellenörizheti a Hivatalu nknál tárolt 
szemé lyes adatait, tájékozódhat az 
adatmódosítás lehetóségeiról és 
adatmódos ítását elektronikusan is 
eli ndíthatja. A kö nnyebb kapcsolattartás 
érdekében e l é rh e tőségeit bármikor 
frissítheti 

Meghatalmazások 
dokumentumai 

Megtekintheti és letöltheti 
meghatalmazások dokumentumait. 

Meghatalmazások 
dokumentumai 

Me gtekintheti és letöltheti 
meghata lmazások dokumentumait 

Meghatalmazás 

Ha más nevében kíván ügyet intémi , itt 
készJlhet új meghatalmazás~ követh eti 
meghatalmazásai állapotvá ltozása it, 
módos ~hatja, törölheti azokat 

ENAR ügY,intézés 

N.. Egységes Nyilvántartási és 
Az.onosítás i Rendszerben (ENAA) tö rtén ő 
ügyintézést éri el ebben a menüpontban 
A cimre kattintva az ENAR fe lületére jut, 
ahol a haszonállatokhoz kötódó 
ügyintézésttudJa elindítani. 

Tüzifát csak OKOSAN 

Faanyag ke reske delmi lánc szereplóként 
ebben a menüpontban éri el a TűZifát 
csak OKOSAN keresó alkalmazás fe ltöltó 
felületét, ahol megadhatja, hogy a 
telephelyein milyen tűZifa terméket 
értékes ít. 

ENAR ügv.intézés 

N.. Egysél;l es Nyilvántartás i és 
Azonos ítási Ren dsze rben (ENAR) tö rté nő 

0qyintéz.ést éri el ebben a menüpontban. 
A cimre katti ntva az ENAR felületére jut, 
ahol a haszonáll ato khoz kölódó 
ügyintézést tudJa eli ndítani 

Tűzifát csak OKOSAN 

Faanyag kereske delmi lánc szere plöként 
ebben a menüpontban éri el a Tűzifát 
csak OKOSAN ke resó alka lmazás feltöltó 
felületét, ahol megadhatja, hogy a 
telephelyein milyen túzifa terméket 
értékes11 

2. ábra Meghatalmazás elkészítése

A meghatalmazás elkészítéséről az alábbi Útmutató 3.3 pontja ad pontos leírást. 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1138781/%C3%9CPR+haszn%C3%A1lati+%C 

3%BAtmutat%C3%B3.pdf 

A meghatalmazással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések az alábbi Nébih oldalon található: 

https://portal.nebih.gov.hu/egyeb/gyakran-ismetelt-kerdesek/felugyeleti-

dij?inheritRedirect=true 

1.2.2 Ügy kiválasztása 

A felületre történő belépést követően az „Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás” mezőre (3. 

ábra) lépve töltődik be az „Ügykatalógus”, ahonnan az „Állat” majd „Állategészségügy” 
kiválasztását követően, a listából ki kell választani az „Egyes állatbetegségek megelőzésével, 
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás igénylése (148/2007. (XII.8.) FVM rendelet)” 
elnevezésű ügyet (4. ábra. jobb alul piros keret). 

3. ábra Ügyintézés elindítása
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lügyeleti 
díj 

Erdő és faanyag 

Földmüvelésügy 

Hal és vad 

Kiváló Magyar Élelmiszer 

Labor 

Növény és talaj 

Növényi szaporítóanyag 

Online fizetés 

Takarmány 

Tevékenységek 

Állatgyógyászati termékek 

Állati melléktermék 

Állattartás 

Állattenyésztés 

Állatvédelem 

Tenyészet és tartási hely 

Állategészségügy 
1120 - Vakcinázásra kijelölt szarvasmarhák 

1213 - Egyedleltár TBC - Egyszerü intradermális (Szarvasmarha) 

1214 - Egyedleltár TBC - Szimultán próba (Szarvasmarha) 

1231 - Élő szarvasmarhák vakcinázási adatai 

1232 - Szarvasmarha vakcinázási statisztika 

3320 - Vakcinázás bejelentése ( Szarvasmarha) 

3321 - Vakcinázás módosítása, törlése (Szarvasmarha) 

A kutyák, macskák, görények nem kereskedelmi célú mozgására 
vonatkozó állategészségügyi feltételektől való eltérés 

Állatklinika üzemeltetés regisztrációja 

Állatkórház üzemeltetés regisztrációja 

Állatkozmetíka üzemeltetés regisztrációja 

Állatorvosi rendelő üzemeltetés regisztrációja 

Állatorvosi rendelőintézet (szakrendelő) üzemeltetés regisztrációja 

Állattartó telep, épület betelepítése, újratelepítése (baromfi) 

Egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatás igénylése (148/2007. (XI I. 8.) FVM rendelet) 

4. ábra Ügy kiválasztása

A felületen a jobb felső sarokban a bejelentkezési név alatti listából ki kell választani, hogy 
kinek a nevében kíván eljárni, ha erre az ügy indítását megelőzően meghatalmazást nyújtott be 
az 1.2.1 fejezet szerint. 

7 



 
 

  

  

   

    

 

   

 

 

  

 

                       

    

 

 

   

 

  

1 Tovább az e-ügyintézéshez »I 
1t > Ügyintézés > Ügykatalógus > Ügyleírás 

Állat > Állategészs~gy_ 

ügyazonosító 

Röv id leírás 

Ki j ogosult az eljárásra? 

Milyen adatokat kell megadni? 

Hol intézhetem el? 

Amit még érdemes tudni (GYIK és 
ügyféltájékoztató) 

Vonatkozó jogszabályok 

Kulcsszavak 

Ügyfélszolgálat 

Q Kiválasztás 

Állattartó telep, épület betelepítése, újratelepítése (baromfi ) 
Tovább az e-ügyintézéshez>> 

F000 1-S000 1-U0016 

Nagylétsl.amú állattartó telepek és a kislétszámú tenyésztelepek betelepítése, újratelepítése a hatóság elözetes engedélye alapján 
lehetséges. Az állatoknak az országos mentesítés körébe vont betegségek kórokozóitól mentesnek kell lenniük. p.z engedély iránti 
kére lmet a ''Tovább az e-ügyintézéshez" linkre kattintva e lektronikusan is benyújthatja 
Az ügyet indíthatja saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor "INBOKSZ" 
tipusú ~hatalmazással kell rendelkezn ie. 

Az a természetes vagy jog i személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet aki/amely tenyészettel rendelkezik 

tenyészetkód; tartáshety azonosító; telepítés helyszi"ne; telepités várható idöpontja; tervezett telepitendö faj, korcsoport. db száma; 

Illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala 

Tovább az e-ügyintézéshez >> 

Az ügyintézés megkezdésével ön kijelenti, hogy a NÉBIH vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóJfil elolvasta. annak tartalmát megismerte 
és megértette 
gyakran ismételt kérdések 

41/1997. f>/. 28.) FM rendelet azÁlla1egészségügyi Szabályzat kiadásáról 1. számú melléklet 4. § és 89. § 

újratelepitési kérelem, betelepítési kérelem 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következö elérhetöségek va lamelyikén: 
1elefonszám: 06-1/336-9000 
email : ugytelszolgalat@nebih.gov.hu 

,-rn-b-Th- ,.-°'-,,----------------------------------------------------0-_- ~ 

---------------------------..,,- ~-v,-,,.,-n-«-,u-,0004--1 --------------------------

c:::::::J 
14 ◄ l · lof l ► ,t ~ 

,11 b1h AIRl,!htsll:eserwd 2019 

1.3 Ügyintézés 

” linkre kattintva léphetünk tovább. 

Az ügy kiválasztását követő oldalon a 148-as kérelemre vonatkozó Ügyleírás (5. ábra) található. 

A ” 

5. ábra Ügyleírás

1.3.1 Tenyészetkereső 

A belépést követően a Partnerhez tartozó tenyészet(ek) jelennek meg, amely(ek) közül a 

” gomb segítségével van lehetőségünk a kívánt tenyészet kiválasztására (6. 

ábra). 

” 

6. ábra Tenyészet kiválasztása
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0 Állattartás v 

0 Állattartás " 

= 148-as rendeletjogosultságigazolás 

kérelem 

= Betelepítési engedély kérelem 

o b! h ,., ~(' "' 

O'r't 0 ~•" 1 •· 

1 1 1 n r I m 1 

llcYIMO'IIIS{tóe T...,lMl:i6a,DnDÚld: UJy1ipus: lJcvlUnaz: 

,.....,,. ... 
EljM:istjPLl'l' 

H~iránv;a: 

~tal6efi'Ml~: 

1.3.2 Ügyintézés indítása 

A tenyészet kiválasztása után rögtön a 148-as rendelet szerinti jogosultságigazolás kérelme 
töltődik be. A felület leköveti a jogszabályban meghatározott kérelem szerkezetét. 

A felület felső sávjában az ” ” gombra lépve legördülő listában jelennek meg az 

indítható ügyek (7. ábra). A felület folyamatos fejlesztés alatt áll, így előfordulhat, hogy már az 
ügyek között ugyan szerepel egy ügytípus, azonban még nem indítható rá elektronikus 

ügyintézés a felületről közvetlenül. Az elektronikusan intézhető ügyek bővüléséről a Nébih 

honlapján folyamatos tájékoztatatjuk az Ügyfeleket. 

7. ábra Állattartáshoz tartozó ügyindítás listája

1.3.2.1 Állattartó telep, épület betelepítése, újratelepítése iránti kérelem adatrögzítése 

A taranzakció azonosítót a rendszer a beadás után automatikusan generálja. 

Tenyészetkód: a rendszer a bejelentkezett felhasználó alapján a tenyészetkódot, mellette az 

állattartó nevét és a tenyészet tartási helyének a címét automatikusan tölti, nem módosítható. 

8. ábra Kérelem adatai

Szállítás dátuma: időintervallum, amikor a szállítás történni fog. 

Tartási hely azonosító: legördülő menüből kiválasztható 

Eljárástípus: legördülő listából választható, vagy betelepítés vagy újratelepítés eljárástípus. 
Betelepítés választása esetén a rádiógombok segítségével választani szükséges, hogy üres 
telephelyre vagy részben üres telephelyre történik a betelepítés. Újratelepítés választása esetén 
ezek a rádiógombok nem elérhetőek, inaktívan jelennek meg a felületen. 

Faj: legördülő listából választható, jelenleg csak baromfi fajcsoportba tartozó állatfajok 
választására van lehetőség. 
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1 

1 

Új sor 

Új sor ll 

Istálló/Hizlalda/Légtér 
azonosító 

Nem található rekord 

Új sor 

Új sor 11 

Istálló/Hizlalda/Légtér 
azonosító 

0 

0 

Új sor 

Tórlés l 

Korcsoport 

Tórlés 1 

Korcsoport 

Vá lasszon 

Vá lasszon 

Tórlés 

Tórlés 

Létszám adatok 

Ivar 

Létszám adatok 

Ivar 

V Vá lasszon V 

V Vá lasszon V 

rs--:- 14 ◄ (1of 1) 

Létszám adatok 

Istálló/Hizlalda/Légtér 
azonosító 

Korcsoport Ivar 

34qt Fe l nőtt V hímivar V 

0 t54qt4 Fe l nőtt V nóivar V 

rs--:- 14 ◄ (1of 1) 

Létszám 

Létszám 

1 

1 

► M 

Létszám 

16 

► M 

Egyedazonositók 

Egyedazonositók 

Egyedazonositók 
megadása 

Egyedazonositók 
megadása 

Egyed azonosítók 

Egyedazonositók 
megadása 

Egyedazonositók 
megadása 

1 

1 

Hasznosítás iránya: legördülő listából választható, a listában a rendszer csak a fajcsoportra 

jellemző, válogatott hasznosítás irányokat ajánlja fel a könnyebb ügyintézés érdekében. 

Kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszáma): a mezők kitöltése opcionális 

Létszám adatok (9. ábra): a fenti mezők kitöltése után a létszám adatok megadása 
(istálló/hízlalda/légtér azonosító, korcsoport, ivar, létszám, egyedazonosítók) a következő 

lépés. Az ” ” gomb csak akkor válik aktívvá, amennyiben a fenti adatok 
kitöltésre kerültek. 

Az ” 

9. ábra Létszám adatok

” gombra kattintva több sor is lehívható. 

A táblázatban az istálló/hízlalda/légtér azonosító és a létszám adatok kézzel beírva adhatók 

meg, a korcsoport és az ivar legördülő listából választható, a korcsoportnál a rendszer már 

csak a fajcsoportra jellemző, válogatott korcsoportokat ajánlja fel segítségképpen. 

Figyelem! Az egyedazonosítók megadása gomb inaktív, mivel jelenleg 

betelepítési/újratelepítési engedély kérelmet csak baromfi fajcsoportra lehet beadni! 

9. ábra Létszám adatok

Amennyiben nem megfelelő adatokat írtunk be a táblázatba, vagy valamely okból mégsem 
szükséges a kitöltött sor, lehetőségünk van az adott sort törölni, a sor előtti rádiógombot 

bejelölve és a ” ” gombot megnyomva. 

9. ábra Létszám adatok
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[ Belföldi forrás tenyészet J Külföldi forrás tenyészet 

Forrás tenyészet : 

Tartó neve,d me, tartási hely azonosító: 

INíl"RNKE:BO INFO 

E: U tagország esetén I NTRA szám, nem E: U tagország 
esetén KE:IBO szám megadása kötel ező! 

X 

INíl"RA szám fo rmátum példa: INíl"RA.D E:.2021.0003842 

KE:BO szám formátum példa: CHWA.DE:.2021.0003842 

Belföldi forrás tenyészet 

Ország (csak import esetén) : 

Külföldi tenyészet azonosító: 

1 NTRA/KEBO szám: 

Külföldi tartó neve: 

Ellen6rzés Mentés 

Külföldi fonás tenyészet 

Válasszon .., 

Ellenőrzés 

Piszkozat törlése 

0 

Forrás tenyészet adatai 

Belföldi forrás tenyészet (10. ábra): a forrás tenyészet tenyészetkódja közvetlenül tölthető 

(tenyészetkódot beírva és a mezőt elhagyva). 

A rendszer a beírt tenyészetkód alapján a tartó nevét, címét és tartási hely azonosítóját 

automatikusan betölti, nem szerkeszthető formában. 

10. ábra Belföldi forrás tenyészet adatai

Külföldi forrás tenyészet (11. ábra): 

Ország: legördülő listából választható. 

Külföldi tenyészet azonosító: kézzel beírva lehet megadni. 

INTRA/KEBO szám: kézzel beírva lehet megadni, a mező végén az információs jelre 

kattintva (” ”) segítségképpen az alábbi szöveg látható: 

Külföldi tartó neve: kézzel beírva lehet megadni. 

11. ábra Külföldi forrás tenyészet adatai

1.3.2.2 Az ügyintézés lezárása 

Az adatrögzítés közben vagy végén az ” ” gomb megnyomásával lefutnak 
a beállított ellenőrzések. 

12. ábra Ellenőrzés
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Problémák listája 

0 0901, Benyújtás dátumának kitöltése kötelező és nem lehet nagyobb az aktuális dátu.mn:il. 
0 0903, Céltenyészet kitöltése kötelező _ 

0 0909, Faj kitöltése kötelező. 
0 0914, Szállítás kezdete kitölté;,e kötelező és csak j övőbeli dátum lehel 
11 OQ1 "'i 1C'ii lf"n1111 , ;~ov h:S1'7~t t?t11u~7Pt L--itn1t,P~ ,,. 'l!-ö.t-=-l,:,.7f'I 

Piszkozat törlése 

0 Nem található hiba 

Beadás 

Megerősítés X 

A Biztosan be szeretné adni? 

.,, Igen X Nem 

Nyugta 

A t ra112akciót az alábbi adatokkal rögzít et t ük: 

Tranzakció azonosító: 

T ranzakd ó ti pus: 148-as rendelet szer int i jogosullt ságigazolás kérel rT 

Ügyazonosító: 

Ügytípus: 

Ügystát usz: 

148-as rendelet szer int i jogosullt ságigazollás kérele 

ny ilvánt artásba vett 

Új a bb 148-as rendelet szer inti j ogosu I tsági gazol ás 
kérelmezése rögzítése ... 

Ügy
lekérdezó .•. 

Bezárás 

Mentés 

A kérelemben jelentkező hibák a képernyő tetején a „Problémák listája” blokkban kerülnek 

piros színnel megjelenítésre (13. ábra). 

13. ábra Probléma lista

”Amennyiben a kérelmen még dolgozni kívánunk, akkor lehetőség van a ” 
gombbal a felvitt adatok tárolására, majd az ügylekérdezőből visszakeresve (1.4 fejezet szerint) 

benyújtani a ” ” gombbal törölhetjük a korábban mentett 
piszkozatot. 

megerősítést kér, majd annak „igen” gombra kattintása után beküldi a kérelmet (14. ábra). 

a folyamat a későbbiekben is elvégezhető. Abban az esetben, ha mégsem kívánjuk a kérelmet 

Hibátlan kérelem esetén a jobb felső sarokban a ” ” ikon jelenik meg 

és a kérelem beadható a ” ” gombbal. A rendszer egy ismételt 

14. ábra Megerősítés

A beadást a szoftver a képernyőn, egy felugró ablakban nyugtázza (15. ábra), így a kérelem 

továbbításra kerül az adott megyei kormányhivatal járási hivatalához. Ezekkel az adatokkal a 

benyújtott kérelmek az ügylekérdezőben visszakereshetők (1.4 fejezet szerint). 

15. ábra Nyugta
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1.4 Ügylekérdező 

A bal felső sarokban lévő ” ” ikonra kattintva lehetőség van a Partnerhez tartozó ügyek 

között keresni, lekérdezni (16. ábra). 

16. ábra Ügylekérdezés

A lekérdezés során lehet direkt adott ügyre szűrni (17. ábra), ha ismerjük pl. az ügyazonosítót, 
beadás dátumát stb. (piros keret) vagy szélesebb körben a tranzakció státusza alapján 

(világoskék keret) pl.: feldolgozás alatt, mentett állapotban lévők vagy az ügytípus alapján (zöld 
keret), hogy milyen jogcímen történt a beadás vagy akár az ügystátusz alapján (szürke keret). 
A lila keretben lévő további kereséséi feltételek használatával és az eddig felsorolt feltételek 
kombinációinak használatával tovább szűkíthetjük a keresést. 

17. ábra Kereső

A kereséséi feltételek kijelölését követően a ” 
szűrhetünk, illetve törölhetjük is, ha még sincs szükség a lekérdezésre 

A szűrést követően megjelenik a találati lista, ahol a keresett ügyre kattintva a tranzakciók alatt 

megjelenik és a kijelölése után megnyitható szerkesztésre (mentett státuszú) vagy 

megtekintésre (beadott státuszú). 

” gombbal 

” ”. 

A benyújtást követően az illetékes járási hivatal bírálja el a kérelmet. A döntésről határozatban 
értesíti az állattartót. 
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