A szállítólevelek elektronikus feldolgozása - ÚTMUTATÓ
1.

Be kell lépni a https://upr.nebih.gov.hu/login oldalra, a Chrome, Firefox ill. Maxthon böngésző használata javasolt.

2. A Bejelentkezés Ügyfélkapun keresztül gombra kell kattintani, majd az ügyfélkapus azonosítóval, jelszóval be kell
jelentkezni.

3. Az első bejelentkezés alkalmával egyeztetni kell az adatokat, minden további belépés alkalmával a belépés
után a 4. ponttól folytathatja a tartó az oldalon a tevékenységét.

4. A legördülő menüből kell kiválasztani, hogy saját jogon, vagy meghatalmazottként jár-e el.

5. Az ENAR ügyintézés menüpontra kell kattintani.

6. Belépés után le kell gördíteni, INDÍTÁS esetén ki kell választani a 3752 – Indítás bejelentő, módosító lapot. (Lásd. 8.
pont)

7. FOGADÁS esetén pedig a 3753 – Beérkezés bejelentő, módosító lapot (Lásd. 9. pont)
8. INDÍTÁS esetén a felnyíló ablakban a 2701 számú papír alapú szállítólevél adatai alapján!!! kell kitölteni a felületet:
Itt kell jelölni, hogy Bejelentés.
(indítás esetén mindig ezt kell választani!)
2701 szállítólevél sorszáma (jobb felső sarok)
Állatfajt kiválasztani
Indító tenyészet kódját beírni *
Indítás dátuma (szállítás napja)
Indított állatok száma

Állatok fülszámának megadása: Egyedileg!
Fülszámoknál bejelölni, hogy Új bejelentés
Fülszámokat felsorolni ( a HU alapértelmezett).
2-nél több fülszám esetén + sort kell beszúrni
Céltenyészet kódját beírni
* több tenyészetkód esetén a lenyíló lehetőségek
közül kell kiválasztani a megfelelő tenyészetkódot

5. pont – Szállító és szállítóeszköz adatait NEM
KELL KITÖLTENI!

9. FOGADÁS esetén is a felnyíló ablakban a 2701 számú papír alapú szállítólevél adatai alapján kell kitölteni a
felületet:

Itt kell jelölni, hogy bejelentés.
2701 szállítólevél sorszáma (jobb felső sarok)
Állatfajt kiválasztani
Fogadó tenyészet kódját beírni
Fogadás dátuma (szállítás napja)
Fogadott állatok száma
Állatok fülszámának megadása: Egyedileg!
Fülszámoknál bejelölni, hogy Új bejelentés
Fülszámokat felsorolni.

5. pont – Szállító és szállítóeszköz adatait NEM
KELL KITÖLTENI!

10. Az Ellenőrzés gombra nyomva meg kell nézni, hogy van-e lent hibaüzenet. Az esetleges hibákat
értelemszerűen javítani kell.
11. Ha hibátlan, a Beadás gombra kattintva a szállítási esemény feldolgozásra kerül.

12. A beadott bizonylatot mindenképp ki kell nyomtatni.

