
Sú gó  az ASIR/PA IR Públikús felú lethez 

Súgó a magyarországi központi Agrárstatisztikai és Piaci Árinformációs rendszer publikus moduljához. 

 

1 Publikus felhasználói regisztráció 
A publikus felület „Regisztráció” menüpontjában a publikus felületre regisztrálhatnak a felhasználók. 

A regisztrált publikus felhasználók számára elérhető többletszolgáltatások a következők: 

 Rendelkezik privát csatornával lekérdezések tárolására. 

 Hozzáférés a csak regisztrált felhasználók számára publikált lekérdezések eredményeihez. 

 Lekérdezések futtatása csak regisztrált felhasználók számára engedélyezett futtatható 

lekérdezéseken. 

 Jelszó megváltoztatása 

 E-mail értesítések 

1.1 A regisztráció menete 
A regisztráció az alábbi űrlap kitöltésével történik. A kitöltés során az adatok közül a csillaggal jelöltek 

megadása kötelező. A regisztráció végén az adatkezelési hozzájárulás elfogadása és a 

„REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintás szükséges. 



 

1. ábra - Regisztráció menüpont 

1.2 Első belépés 
A regisztráció sikerességéről a felületen a „SIKERES REGISZTRÁCIÓ” felirat, valamint a regisztrációkor 

használt e-mail címre érkező üzenet tájékoztat. A kapott e-mail tartalmazza a regisztráció során a 

rendszer által, a felhasználó hozzáféréséhez generált jelszót. Az újonnan regisztrált felhasználónak az 

első belépéskor a generált jelszót meg kell változtatnia. 

 

2. ábra - Jelszó megváltoztatása menü 



2 Regisztrált felhasználó belépése a publikus felületre 
A regisztrált felhasználó hozzáférési adataival beléphet a publikus modul felületére. A belépés a jobb 

felső sarokban elhelyezett „BEJELENTKEZÉS” gombra kattintva kezdeményezhető: 

 

3. ábra - A BEJELENTKEZÉS gomb mindíg a bal felső sarokban található 

A bejelentkezéshez a hozzáférési adatokat meg kell adni, majd a „BEJELENTKEZÉS” gombra kell 

kattintani. 

 

4. ábra - Bejelentkezési adatok párbeszédpanel 

A sikeres belépés után a felhasználó a kezdőlapra kerül. 

3 Lekérdezések a publikus felületen (Kezdőlap) 
A publikus felület betöltésekor és a regisztrált felhasználó sikeres belépése után a rendszer mindig a 

lekérdezések listáját tartalmazó kezdőlapra irányítja a felhasználót. 

3.1 Lekérdezések menü regisztráció nélkül 
A regisztráció nélkül az oldalra érkező felhasználó a „Publikus csatorna” tartalmát láthatja. A publikus 

csatornában a mindenki számára publikált lekérdezések láthatók: 



 

5. ábra - Lekérdezések (KEZDŐLAP) 

A Publikus lekérdezések közül – az adott lekérdezés tervezőjének szándéka szerint – egyes 

lekérdezéseknek az eredménye tekinthető meg, míg más lekérdezések futtathatóak a publikus 

felületről. 

3.2 Lekérdezések menü bejelentkezett publikus felhasználók számára 
A regisztrált publikus felhasználók a publikus felületen, sikeres bejelentkezés után láthatják mindazt, 

amit a regisztráció nélkül is látható a publikus felületen (3.1-es fejezet), illetve láthatják a saját „Privát 

csatornájukat”. A privát csatorna a Lekérdezések lista menüben a publikus csatorna alatt látható. 



 

6. ábra - Privát csatorna a lekérdezések listájában 

 A privát csatornában az adott felhasználó számára elérhetővé tett lekérdezések találhatók. 

Beállítástól függően a privát csatornába helyezett lekérdezéseknek az eredménye tekinthető meg, 

vagy a lekérdezés futtatása is engedélyezett lehet. 

3.3 Lekérdezés eredményének megtekintése 
A privát és publikus csatornában található lekérdezésekkel végezhető műveletek nem különböznek 

egymástól. Adott lekérdezés eredménye úgy tekinthető meg, ha az „Összes eredmény” gombra 

kattintva kapott listából kiválasztjuk a kívánt dátumú eredményt és a neve mellett a „MEGTEKINTÉS” 

gombra kattintunk. 

 

7. ábra - Lekérdezés eredményeinek listája 

A lekérdezések listájából közvetlenül is kiválasztjuk az utolsó eredményt a lekérdezés mellett a 

„MEGTEKINTÉS” gombra kattintva. 



 

8. ábra - Lekérdezés eredményének megtekintése 

A jobb alsó sarokban látható ikonok, az eredmény táblázat letöltésére szolgálnak. A letöltéshez 

támogatott formátumok: pdf, doc, docx, xls, xlsx,odt, ods. 

3.4 Lekérdezés futtatása 
A publikus felületen a futtatási engedéllyel publikált lekérdezések futtatására van lehetőség. A 

regisztrált felhasználók számára, saját privát csatornájukba helyezett lekérdezések futtatásának 

módja megegyezik a publikus csatornában található lekérdezések futtatásának módjával. 

A regisztrált és belépett felhasználók a lekérdezések sikeres futtatásáról e-mailben értesítést kapnak, 

akkor is, ha a rendszerből időközben kiléptek. A kapott e-mail segítségével lehetőségük van a 

lekérdezés eredményét megtekinteni és letölteni a támogatott formátumokban (pdf, doc, docx, xls, 

xlsx, odt, ods). 

Az adott lekérdezés mellett a „LEKÉRDEZÉS FUTTATÁSA” gombra kattintva állíthatjuk a be a 

lekérdezés módosítható paramétereit. 

 

9. ábra - Lekérdezés paramétereinek módosítása a futtatás előtt 

A paraméterek beállítása után a „LEKÉRDEZÉS FUTTATÁSA” gombra kell kattintani a futtatáshoz. 



A lekérdezés eredménye a sikeres lefutás után megjelenik a paraméter módosító ablak alatt. 

 

10. ábra - Lekérdezés eredménytáblázata futtatás után 

A jobb alsó sarokban látható ikonok, az eredmény táblázat letöltésére szolgálnak. A letöltéshez 

támogatott formátumok: pdf, doc, docx, xls, xlsx,odt, ods. 

4 Nyelvválasztás 
Az oldal betöltésekor a böngészőben alapértelmezetten beállított nyelven, vagy ha az nem 

támogatott, angolul jelenik meg. A támogatott nyelvek listájából a menü jobb oldalán elhelyezett 

zászlókra kattintva választhatunk: 

 

11. ábra - Nyelvválasztó zászló ikonok 

Támogatott nyelvek: 

 Magyar 

 Angol 

 Német 

 Francia 

5 Akadálymentes nézet 
Vakok és gyengén látók számára fejlesztett nézete is elérhető a publikus felületnek, mellyel a 

felolvasó szoftverek és egyéb akadálymentesítő eszközök képesek együttműködni. Az akadálymentes 

verzió a menü bal oldalán az alábbi ikonra kattintva érhető el: 

 

12. ábra - Akadálymentes verzió linkje 

6 Súgó 
A rendszer súgója pdf formátumban tölthető le a felületről az alábbi ikonra kattintva: 



 

13. ábra - Súgó pdf linkje 


