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ÚTMUTATÓ 

Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények értékesített mennyiségével 

és állatokon történő alkalmazásával kapcsolatos adatgyűjtéshez 
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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 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.” 

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-től forgalmazói adatközlésre a nagykereskedők, felhasználói adatközlésre az állatorvosok kötelezettek. Az 

adatszolgáltatást elektronikusan a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR) keresztül kell benyújtani. 

Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati szerek forgalmazása tekintetében: a nagykereskedők 2022. január 28-

tól 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. 
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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 felvitele kapcsán eljárjanak. A meghatalmazást az ÜPR felületén, a 

Meghatalmazások menüpont alatt lehet létrehozni az Élelmiszertermelő állatok kezelésére alkalmazott 

antibiotikum tartalmú készítmények - Felhasználás bejelentés ügyre. A meghatalmazás rögzítésén felül az 

állatorvosoknak meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez is hozzá kell rendelniük abban az esetben, ha a 

felhasználási adatok felviteléről meghatalmazott gondoskodik. 

Az állatorvosoknak meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez kell rendelniük abban az esetben, ha a 

felhasználási adatok felviteléről meghatalmazott gondoskodik. 

A meghatalmazások létrehozásával kapcsolatban további információt talál a kapcsolódó útmutatóban. 

Az adatszolgáltatások véglegesítését az állatorvosnak szükséges megtennie, a meghatalmazott kizárólag a 

felhasználási adatok felvitelére jogosult. 

4 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/569020350/Utmutato+meghatalmazas+kezeleshez.pdf


 

 

 

  

          

             

    

    

      

       

      

 
 

  

A "148-as rendelettel" 
kapcsolatos tudnivalók 

~t!zissubadon 

AZONOSÍTÁSI 
SZOLGÁLTATÁSOK 

ÜGYFELKAPU 

ELEKTRONIKUS SZEMELYI IGAZOLVANV 

Ü GYFELKAPU+ 

TELEFONOS AZONOSÍTÁS 

ARC KÉPES AZONOSITÁS 

Visszatérés az e lőző oldal ra 

1 

1 
1 

~ébih 

HÍRLEVÉL 
FELIRATKOZÁS 

ÜGYFÉLPROFIL 
E-ÜGYINTÉZÉS 

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. 

Az Ügyfélprofil Rendszer (ÜPR) elérése 

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 szolgáltatások 
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Még nem regisztrált? 

Elfelejtett jelszó 
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3.1. BELÉPÉS ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL 

Ügyfélkapun keresztül történő belépés esetén az ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával tud 

bejelentkezni. 

Ügyfélkapun keresztül történő belépés 
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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. 2023. március 1-ig a 2022-ben forgalmazott 

antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítményekről szükséges megtenni az adatszolgáltatást. 

- 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 beküldése az alábbiak szerint 

történik: 

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. 
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Ha a táblázat még nincs véglegesítve, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a táblázat fölött: „A beolvasott 

tételek még nincsenek véglegesítve!” 

4.1. 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. 

További tudnivalók a sablon kitöltésével kapcsolatban: 

• 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 e-antibiotikum@nebih.gov.hu címen az Ügyfélszolgálattól kérheti. 
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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 jelentést 2022. március 15-ig kellett 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.” 

5.1. ADATSZOLGÁLTATÁS BENYÚJTÁSÁNAK LÉPÉSEI 

Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználási adatainak beküldése az alábbiak szerint 

történik: 

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 szolgáltató állatorvos saját névében, nem az 

őt alkalmazó cég nevében jár el azadatszolgáltatás során. 

A meghatalmazások létrehozásával kapcsolatban további információt talál a kapcsolódó útmutatóban. 

1. Az állatorvos előzetes regisztráció után történő bejelentkezése a Nébih Ügyfélprofil Rendszerébe. Az 

állatorvos meghatalmazottjának is lehetősége van a felhasználási adatok rögzítésére. Meghatalmazott 

kizárólag természetes személy lehet. Állatorvostól kapott meghatalmazás esetén 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 
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Doxyprex 100 mg/g gyógypremix sertéseknek A_U.V 

Doxyvit 100 mg/g gyógypremix sertések részére AUV 

Doxymax 125 mg/g1 gyógypremiiX sertések részére A uv 

Doxyprex 100 mg/g gyógypremix sertéseknek A_U.V 

~ébih 

1 
.... 

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!” 

2. Az Antibiotikum felhasználási adatszolgáltatás menüpont kiválasztása, majd a felület elérése a Tovább 

az e-ügyintézéshez >> linkre kattintva 

3. A felületen a következőkre van lehetőség: 

• korábbi, beküldött és folyamatban lévő adatszolgáltatások kilistázása 

• új adatfelvitel indítása 

• Adatszolgáltatások véglegesítése (beküldése). 

4. A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészetkóddal rendelkező állattartóhelyek kezelését kell 

rögzíteni. Az állatorvos nevében eljáró meghatalmazott számára a rendszer automatikusan felajánlja 

azokat a tenyészetkódokat, amelyekre az állatorvos az összerendelést elkészítette. Ha a legördülő 

listában nem jelenik meg a keresett tenyészetkódot kérjük vegye fel a kapcsolatot a meghatalmazó 

állatorvossal. További részleteket a kapcsolódó útmutató tartalmazza. 

5. A feltölteni kívánt antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmény a „Készítmény pontos neve” 

legördülő menüből választható ki. Már a készítmény kezdőbetűjének megadásával elérhető a lista, 

melyből kiválasztható a készítmény. Pl.: 

A készítmény kiválasztása 

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. 
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~ébi 
A készítménynév kiválasztása után (pl. Alamycin LA 300 injekció A.U.V.) lehet pontosítani a felhasznált készítmény 

adatain. Meg kell adni a „Kiszerelési egységet” (itt: 100 ml vagy 250 ml), „Miben van a készítmény?” (itt: Injekciós 

üveg), valamint „Gyűjtőben/Csomagban található darabszám a kiszerelési egységből” (itt: 1). A „Törzskönyvi 

szám” (itt: 2828/1/10 MgSzH ÁTI (100 ml)) automatikusan kitöltésre kerül az előző pontokban kiválasztottak 

alapján. 

6. A „Ténylegesen felhasznált mennyiség” mezőbe csak számot kell írni (pl. 3). A készítmény kiszerelési 

egységének kiválasztásával egyidejűleg kiválasztásra kerül a „Ténylegesen felhasznált mennyiség 

mértékegysége” is, hogy az űrmérték vagy tömeg mértékegység. 

7. Az egy adott hónapra megadott tényleges mennyiség esetén fontos, hogy ne a megrendelt gyógyszer 

mennyiség kerüljön megadásra (nem készletgazdálkodás nyilvántartást kell megadni!) Amennyiben 

hónapon át nyúló kezelés történik, a kezelés kezdeti hónapjához kérjük a rögzítést. 

8. Szükséges még megadni a „Kezelt állat faját” és az „Állat korát/hasznosítását”, ahol az alábbiak 

választhatók: 

• sertés hizlalásra szánt (árutermelő) • házityúk brojler 

o születéstől-választásig o napos 

o előhízó, battériás malac o növendék 

o utóhízó • étkezési tojástermelő tojótyúk 

o kocasüldő o naposcsibe 

o koca o előnevelt jérce 

• sertés tenyésztésre szánt (törzsállomány) o átminősített tojó 

o születéstől-választásig • pulyka 

o süldő o tenyész 

o koca o hízópulyka 

o kan • kacsa 

• szarvasmarha húsmarha o tenyész 

o 1 évnél fiatalabb o áru 

o 1 évnél idősebb • liba 

• szarvasmarha tejelő o tenyész 

o 1 évnél fiatalabb o áru 

o 1 évnél idősebb • juh 

• házityúk tenyész • kecske 

o naposcsibe • nyúl 

o növendék • ló 

o termelő 
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9. A „Kezelt állatok egyedszáma” (pl. 15) mezőben csak számot kell szerepeltetni. 

10. Amennyiben gyógyszeres takarmány felhasználást jelenti, akkor további adatok megadása is szükséges. 

„A származási takarmány-keverő engedély száma” és a „Hatóanyag bekeverési arány (mg/kg)” 

megadása mellett szükséges megadni a „Gyógyszeres takarmány mennyiségét” és mértékegységét és a 

„Állatgyógyászati készítmény bekeverési arányát (gyógypremix készítmény kg/ tonna takarmány)” is. Ez 

utóbbi kettő segítségével automatikusan kiszámításra kerül az állatok kezelése során ténylegesen 

felhasznált antibiotikum-tartalmú készítmény mennyisége. 

11. Az adott hónapban adott tenyészetkódra felhasznált készítmények rögzítését követően a saját nevében 

eljáró állatorvosnak véglegesítenie kell az adatszolgáltatást Amennyiben egy hónapban adott tenyészet 

vonatkozásában nem történt antibiotikum tartalmú készítmény felhasználása, úgy az adatszolgáltatás 

készítmény sor hozzáadása nélkül véglegesíthető. 

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. 

Fontos, hogy minden hónap 1-15. között két adatszolgáltatási időszak is választható, kérjük figyeljen a hónap 

választására. 

Február Március Április 

Februári adatszolgáltatási időszak 

Márciusi adatszolgáltatási időszak 

Márc. 15. Ápr. 15. 

Adatszolgáltatási időszakok 

Április adatszolgáltatási időszak 

A felhasználási adatok egy hónap során is folyamatosan tölthetők és menthetők mindaddig, amíg a 

„Véglegesítés” gombra nem kattint a bejelentő állatorvos. Az így megadott adatok javítása már csak az 

Ügyfélszolgálattól kérhető az e-antibiotikum@nebih.gov.hu címen. 
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5.2. ADATSZOLGÁLTATÁS MÁSOLÁSA 

Az adatszolgáltatás beküldésének megkönnyítése érdekében a felület új funkcióval bővült: minden, 2023 január 

után létrehozott és készítmény sort tartalmazó adatszolgáltatás másolható egy új adatszolgáltatásba. A másolás 

az „Antibiotikum tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználására vonatkozó adatszolgáltatás” felületről 

indítható a másolni kívánt adatszolgáltatás sorában a Másolás ikonra kattintva. Az új adatszolgáltatás 

létrehozásához hasonlóan, a megjelenő ablakban meg kell adni a létrehozni kívánt másolati példány hónapját és 

a tenyészetkódot. Másoláskor az eredeti adatszolgáltatásban szereplő készítmény sorok automatikusan 

átemelésre kerülnek a másolatra. 

5.3. ADATSZOLGÁLTATÁS ÁLLAPOTOK 

Rögzítés alatt – Az adatszolgáltatás létrehozását követő állapot a jogszabályban meghatározott benyújtási 

határidőig (az adott hónapot követő hónap 15. napja). 

Határidőre nem véglegesített – Jogszabályi benyújtási határidő lejáratáig nem véglegesített adatszolgáltatás. Az 

adatszolgáltatás adatai továbbra is módosíthatók. A véglegesítés során késedelem indokát szükséges megadni. 

Lejárt határidős rögzítés alatti – Indoklással befogadható kitölt határidőig nem véglegesített adatszolgáltatás. Az 

adatszolgáltatás adatai csak megtekinthetők, az adatszolgáltatás nem módosítható és nem véglegesíthető. 

Véglegesített – Az adatszolgáltatást az állatorvos jóváhagyta, véglegesítette. Korábban: „Beküldve” státusz. 

Törölt – Adatszolgáltatást az állatorvos vagy a meghatalmazott törölte. 

Fontos! Azon adatszolgáltatások, amelyek az indoklással befogadható kitolt határidő napjáig nem kerültek 

véglegesítésre, automatikusan lezárásra kerülnek. Azokat csak megtekinteni lehet, de véglegesíteni nem! 
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	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 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.”
	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-től forgalmazói adatközlésre a nagykereskedők, felhasználói adatközlésre az állatorvosok kötelezettek. Az adatszolgáltatást elektronikusan a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR) keresztül kell benyújtani. 
	Az antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati szerek forgalmazása tekintetében: a nagykereskedők 2022. január 28-tól 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 felvitele kapcsán eljárjanak. A meghatalmazást az ÜPR felületén, a Meghatalmazások menüpont alatt lehet létrehozni az Élelmiszertermelő állatok kezelésére alkalmazott antibiotikum tartalmú készítmények - Felhasználás bejelentés ügyre. A meghatalmazás rögzítésén felül az állatorvosoknak meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez is hozzá kell rendelniük abban az esetben, ha a felhasználási adatok felviteléről meghatalmazott gondoskodik.
	Az állatorvosoknak meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez kell rendelniük abban az esetben, ha a felhasználási adatok felviteléről meghatalmazott gondoskodik. 
	A meghatalmazások létrehozásával kapcsolatban további információt talál a kapcsolódó útmutatóban.
	Az adatszolgáltatások véglegesítését az állatorvosnak szükséges megtennie, a meghatalmazott kizárólag a felhasználási adatok felvitelére jogosult.
	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.
	3. Az Ügyfélprofil Rendszerbe történő belépés
	3.1.  Belépés ügyfélkapun keresztül

	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 szolgáltatások
	Ügyfélkapun keresztül történő belépés esetén az ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával tud bejelentkezni. 
	/
	Ügyfélkapun keresztül történő belépés
	4. Forgalmazási adatszolgáltatás
	4.1.  A forgalmazói adatszolgáltatás sablon kitöltése

	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. 2023. március 1-ig a 2022-ben forgalmazott antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítményekről szükséges megtenni az adatszolgáltatást.
	- 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 beküldése az alábbiak szerint történik:
	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!”
	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.
	További tudnivalók a sablon kitöltésével kapcsolatban:
	 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 e-antibiotikum@nebih.gov.hu címen az Ügyfélszolgálattól kérheti.
	5. Felhasználási adatszolgáltatás
	5.1.  Adatszolgáltatás benyújtásának lépései
	5.2.  Adatszolgáltatás másolása
	5.3.  Adatszolgáltatás állapotok

	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 jelentést 2022. március 15-ig kellett 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 beküldése az alábbiak szerint történik:
	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 szolgáltató állatorvos saját névében, nem az őt alkalmazó cég nevében jár el azadatszolgáltatás során.
	A meghatalmazások létrehozásával kapcsolatban további információt talál a kapcsolódó útmutatóban. 
	1. Az állatorvos előzetes regisztráció után történő bejelentkezése a Nébih Ügyfélprofil Rendszerébe. Az állatorvos meghatalmazottjának is lehetősége van a felhasználási adatok rögzítésére. Meghatalmazott kizárólag természetes személy lehet.  Állatorvostól kapott meghatalmazás esetén 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!”
	2. Az Antibiotikum felhasználási adatszolgáltatás menüpont kiválasztása, majd a felület elérése a Tovább az e-ügyintézéshez >> linkre kattintva
	3. A felületen a következőkre van lehetőség:
	 korábbi, beküldött és folyamatban lévő adatszolgáltatások kilistázása
	 új adatfelvitel indítása
	 Adatszolgáltatások véglegesítése (beküldése).
	4. A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészetkóddal rendelkező állattartóhelyek kezelését kell rögzíteni. Az állatorvos nevében eljáró meghatalmazott számára a rendszer automatikusan felajánlja azokat a tenyészetkódokat, amelyekre az állatorvos az összerendelést elkészítette. Ha a legördülő listában nem jelenik meg a keresett tenyészetkódot kérjük vegye fel a kapcsolatot a meghatalmazó állatorvossal. További részleteket a kapcsolódó útmutató tartalmazza.
	5. A feltölteni kívánt antibiotikum-tartalmú állatgyógyászati készítmény a „Készítmény pontos neve” legördülő menüből választható ki. Már a készítmény kezdőbetűjének megadásával elérhető a lista, melyből kiválasztható a készítmény. Pl.:
	/
	A készítmény kiválasztása
	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 készítménynév kiválasztása után (pl. Alamycin LA 300 injekció A.U.V.) lehet pontosítani a felhasznált készítmény adatain. Meg kell adni a „Kiszerelési egységet” (itt: 100 ml vagy 250 ml), „Miben van a készítmény?” (itt: Injekciós üveg), valamint „Gyűjtőben/Csomagban található darabszám a kiszerelési egységből” (itt: 1). A „Törzskönyvi szám” (itt: 2828/1/10 MgSzH ÁTI (100 ml)) automatikusan kitöltésre kerül az előző pontokban kiválasztottak alapján.
	6. A „Ténylegesen felhasznált mennyiség” mezőbe csak számot kell írni (pl. 3). A készítmény kiszerelési egységének kiválasztásával egyidejűleg kiválasztásra kerül a „Ténylegesen felhasznált mennyiség mértékegysége” is, hogy az űrmérték vagy tömeg mértékegység.
	7. Az egy adott hónapra megadott tényleges mennyiség esetén fontos, hogy ne a megrendelt gyógyszer mennyiség kerüljön megadásra (nem készletgazdálkodás nyilvántartást kell megadni!) Amennyiben hónapon át nyúló kezelés történik, a kezelés kezdeti hónapjához kérjük a rögzítést.
	8. Szükséges még megadni a „Kezelt állat faját” és az „Állat korát/hasznosítását”, ahol az alábbiak választhatók:
	 házityúk brojler 
	 sertés hizlalásra szánt (árutermelő)
	o napos
	o születéstől-választásig
	o növendék
	o előhízó, battériás malac
	 étkezési tojástermelő tojótyúk
	o utóhízó
	o naposcsibe
	o kocasüldő
	o előnevelt jérce
	o koca
	o átminősített tojó
	 sertés tenyésztésre szánt (törzsállomány)
	 pulyka
	o születéstől-választásig
	o tenyész 
	o süldő
	o koca
	o hízópulyka
	o kan
	 kacsa
	o tenyész
	 szarvasmarha húsmarha 
	o 1 évnél fiatalabb
	o áru
	o 1 évnél idősebb
	 liba
	o tenyész
	 szarvasmarha tejelő
	o 1 évnél fiatalabb 
	o áru
	o 1 évnél idősebb
	 juh
	 házityúk tenyész
	 kecske
	o naposcsibe
	 nyúl
	o növendék
	 ló
	o termelő
	9. A „Kezelt állatok egyedszáma” (pl. 15) mezőben csak számot kell szerepeltetni. 
	10. Amennyiben gyógyszeres takarmány felhasználást jelenti, akkor további adatok megadása is szükséges. „A származási takarmány-keverő engedély száma” és a „Hatóanyag bekeverési arány (mg/kg)” megadása mellett szükséges megadni a „Gyógyszeres takarmány mennyiségét” és mértékegységét és a „Állatgyógyászati készítmény bekeverési arányát (gyógypremix készítmény kg/ tonna takarmány)” is. Ez utóbbi kettő segítségével automatikusan kiszámításra kerül az állatok kezelése során ténylegesen felhasznált antibiotikum-tartalmú készítmény mennyisége.
	11. Az adott hónapban adott tenyészetkódra felhasznált készítmények rögzítését követően a saját nevében eljáró állatorvosnak véglegesítenie kell az adatszolgáltatást Amennyiben egy hónapban adott tenyészet vonatkozásában nem történt antibiotikum tartalmú készítmény felhasználása, úgy az adatszolgáltatás készítmény sor hozzáadása nélkül véglegesíthető.
	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.
	Fontos, hogy minden hónap 1-15. között két adatszolgáltatási időszak is választható, kérjük figyeljen a hónap választására.
	A felhasználási adatok egy hónap során is folyamatosan tölthetők és menthetők mindaddig, amíg a „Véglegesítés” gombra nem kattint a bejelentő állatorvos. Az így megadott adatok javítása már csak az Ügyfélszolgálattól kérhető az e-antibiotikum@nebih.gov.hu címen.
	Az adatszolgáltatás beküldésének megkönnyítése érdekében a felület új funkcióval bővült: minden, 2023 január után létrehozott és készítmény sort tartalmazó adatszolgáltatás másolható egy új adatszolgáltatásba. A másolás az „Antibiotikum tartalmú állatgyógyászati készítmények felhasználására vonatkozó adatszolgáltatás” felületről indítható a másolni kívánt adatszolgáltatás sorában a Másolás ikonra kattintva. Az új adatszolgáltatás létrehozásához hasonlóan, a megjelenő ablakban meg kell adni a létrehozni kívánt másolati példány hónapját és a tenyészetkódot. Másoláskor az eredeti adatszolgáltatásban szereplő készítmény sorok automatikusan átemelésre kerülnek a másolatra.
	Rögzítés alatt – Az adatszolgáltatás létrehozását követő állapot a jogszabályban meghatározott benyújtási határidőig (az adott hónapot követő hónap 15. napja).
	Határidőre nem véglegesített – Jogszabályi benyújtási határidő lejáratáig nem véglegesített adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatás adatai továbbra is módosíthatók. A véglegesítés során késedelem indokát szükséges megadni.
	Lejárt határidős rögzítés alatti – Indoklással befogadható kitölt határidőig nem véglegesített adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatás adatai csak megtekinthetők, az adatszolgáltatás nem módosítható és nem véglegesíthető.
	Véglegesített – Az adatszolgáltatást az állatorvos jóváhagyta, véglegesítette. Korábban: „Beküldve” státusz.
	Törölt – Adatszolgáltatást az állatorvos vagy a meghatalmazott törölte.
	Fontos! Azon adatszolgáltatások, amelyek az indoklással befogadható kitolt határidő napjáig nem kerültek véglegesítésre, automatikusan lezárásra kerülnek. Azokat csak megtekinteni lehet, de véglegesíteni nem!



