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1. Web-ENAR bizonylatok kezelése NÉBIH portálon
keresztül
A NÉBIH portálon keresztül lehet elérni az ENAR webes bizonylatokat, ügyfélkapus
bejelentkezéssel.
1. NÉBIH portál elérése: http://nebih.gov.hu
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2. Ügyfélkapus bejelentkezés

5 / 32

A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
alkalmazástámogatása, valamint fejlesztése

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS

3. Ha még nem regisztrálta magát, akkor kövesse a ’Még nem regisztrált?’ pont alatt
leírtakat.
4. Amennyiben sikerül bejelentkezni az ügyfélkapun a NÉBIH portál jelenik meg.
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5. Amennyiben Meghatalmazott, akkor az ENAR ügyintézés előtt meg kell bizonyosodni,
hogy milyen jogosultsággal fog dolgozni:
a. Új meghatalmazás kitöltése
b. Meghatalmazások megtekintése
c. Meghatalmazás törlése
6. Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás külön menüpont alatt történik, itt is előtte
ellenőrizni kell a meghatalmazásokat.
a. Felügyeleti díj bevalláshoz kapcsolódó meghatalmazás kitöltése
b. Felügyeleti díj bevallások kezelése meghatalmazottként
c. Felügyeleti díj bevallások kezelése saját jogon
7. Bizonylatkitöltés saját jogon vagy meghatalmazottként: a képernyő jobb oldalán a név
megjelenítésnél a legördülő listából lehet választani, kinek a nevében kíván eljárni.

8. ENAR ügyintézés menü
a. Bizonylatkitöltés saját jogon
b. Bizonylatkitöltés meghatalmazottként
9. Az „ENAR ügyintézés” feliratra kattintva megjelenik a Web-ENAR rendszer képernyője.
a felső sorban ellenőrizhetjük, hogy kinek a nevében dolgozunk.
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10. A beadni kívánt bizonylatot szükséges a menüből kiválasztani. A bizonylatok fajtánként
vannak csoportosítva.

1.1 Meghatalmazás kezelése, megtekintése és törlése
A „Meghatalmazás” feliratra kattintva a portálon követheti a meghatalmazásai állapotváltozásait,
módosíthatja, törölheti azokat.

1.2 Bizonylat kitöltés
Miután kiválasztásra került, hogy saját jogon, vagy meghatalmazottként kíván a felhasználó
dolgozni, ki kell választani, melyik szakrendszerben akar dolgozni. Amennyiben
meghatalmazottként, akkor csak azok a menüpontok jelennek meg, amihez meghatalmazást
kapott.
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Induláskor a képernyő bal felső részén a bejelentkező neve jelenik meg. Ha az alábbi jelenik
meg, a bizonylatok nem adhatók be!

A portál bejelentkezésen át kell jutni, ekkor azonosított partner lesz, és ezután az ENAR
ügyintézés megnyitásával már használhatóak a menüpontok, látható az összes webes
űrlap.
Csak hibátlan űrlapot lehet beadni. A hibákat kis piros háromszögek és ikszek is jelzik, ha
rákattint a hiba szövegére, a kurzor a hibás mezőhöz ugrik. A beadás gomb szürke - nem
aktív-, amíg van súlyos vagy kizáró hiba. A beadás után el lehet menteni és/vagy ki lehet
nyomtatni az űrlapot, amit célszerű is megtenni, de nem tesszük kötelezővé. A beadott
űrlap minden esetben feldolgozódik.
 Ha bejelentkezés rendben, a tenyészet kód vagy körzet kiválasztható.
 Beadás szürke, akkor lesz kiválasztható, ha nincs súlyos vagy kizáró hiba.
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Gyártó, gyártmány a füljelző megrendeléseken kiválasztható (előbb a gyártót kell,
utána a gyártmányt, mert gyártó szerinti szűrés van)
Azonosító szám vagy a feldolgozott bizonylatok alapján visszanézhető a webes
bizonylatok menü alatt. Itt látható, ki jelentkezett be, kinek a meghatalmazásában,
mikor adta be.
Ha a partner nem ’NÉBIH partner’ besorolású, nem tud meghatalmazást regisztrálni a
portálon. T2-es lapot kell beküldenie az NÉBIH-nak, azoknak is, akik nincsenek vagy
kevés az adatuk, vagyis - név, anyja neve, szül.dát. , szül.hely , MVH regisztrációs
szám/NÉBIH partner azonosító - közül valamelyik hiányzik.

Bizonylat indításához kattintson a megfelelő bizonylatra, ekkor átkerül a bizonylat
képernyőjére.

1.3 Bizonylat keresés
Bizonylat keresés: a mezőbe beírva a bizonylat számát, megjeleníti azokat a bizonylatokat,
amelyiknek a száma vagy egy része megegyezik a beírttal.
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2.

Bizonylat beadása állományban (webENAR funkció)

A funkció segítségével az ügyfélkapun bejelentkezett felhasználó egy standard, előre
meghatározott formájú, NÉBIH által publikált xml-fájlt tud feltölteni, melyet a rendszer
nyilvántartásba vesz, és eltárol egy dokumentumtárban. Az xml-nek meg kell felelni a fájl
tartalmában megadott bizonylathoz tartozó xml formai/szerkezeti követelményeinek, melyet
xsd formában szintén NÉBIH publikál.
A normál bizonylatbeadástól eltérően az állományba beadott bizonylatok nem kerülnek azonnal
feldolgozásra, a beadott állományok szétbontását, külön bizonylatok beszúrását és feldolgozást
NÉBIH ügyintéző kezdeményezheti.

Bizonylat beadása állományban képernyőkép

2.1.

Képernyő mezői

Név
Fájl tartama

Típus
KOD905

Leírás
Web-en állományként (xml) beadható bizonylattípusok
közül lehet választani
Jelenleg az alábbi dokumentumok beadására van
lehetőség:
- 5046
Szarvasmarha
bejelentés,
módosítás
(állományból)
- 5321
Szarvasmarha
vakcinázás
jelentése
(állományból)
- 5603 Füljelző pótlás megrendelő lap (állományból)
- 5642 Tenyészsertés jelölés egyedi bejelentő,
módosító lap (állományból)
- 5644 Koca fialás egyedi bejelentő, módosító lap
(állományból)
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5646 Sertés kiesés egyedi bejelentés, módosítás,
törlés (állományból)
- 5647 Tenyészsertés leltár
Fájl neve Tallózás gombbal támogatva. A mező nem
szerkeszthető, a Tallózás segítségével kiválasztott fájl
nevével kerül kiválasztást követően feltöltésre.
Fájl neve

2.2.

VARCHAR2(100)

Ellenőrzések

Hibakód
4795
8912
8913

Súly
«S»
«S»
«S»

8614
4795
8914

«S»
«S»
«S»

8915

«S»

8945

«S»

8968

«F»

8969

«S»

2.3.

Leírás
Fájl megadása kötelező!
Csak xml fájl adható meg.
Az xml-nek meg kell felelni a fájl tartalmában megadott bizonylathoz tartozó
xml formai/szerkezeti követelményeinek.
A fájl mérete nem haladhatja meg a 1,5 MB-ot!
Fájl tartalmának megadása kötelező!
Az xml-ben lévő tenyészetkódhoz az ügyfélkapun bejelentkezett partnernek
jogosultságának kell lennie (tartója vagy tartójának meghatalmazottjaként
belépett)
Az xml-ben lévő tenyészetkódhoz tartozó aktuális tartó partneradatai között
nincs érvényes e-mail cím megadva! A hiányosság pótlásáig állomány
beküldésére nincs lehetőség.
Amennyiben a bizonylat paraméterezés tiltja:
Az xml-ben lévő tenyészet nem önálló, így állományban nem adhat be
bizonylatot!
(jelen állás szerint 5603 és 5642 esetében ilyen a paraméterezés)
Amennyiben a korábban beadott állományok között van olyan, ahol a feltöltő
partner az aktuális bejelentkezett partner, az állomány típusa a megadott
típus és az állomány neve (fájlnév és kiterjesztés) megegyezik a most
feltöltöttel, akkor azt jelezzük.
Amennyiben a feltöltendő xml fájl nevének hossza kiterjesztés nélkül
meghaladja a 100 karaktert akkor hiba. Amíg a fájlnév nem lesz rövidebb,
mint 100 karaktert addig az állomány beküldésére nincs lehetőség.

Képernyőn levő funkciók

Funkció neve
Vissza a főmenübe

Beadás

Töröl
Akadálymentes nézet
Eredeti nézet

Leírás
A rendszer figyelmeztető üzenetet küld: "A kitöltött adatok elvesznek.
Folytatja?"
OK válasz esetén a bevitt adatok elvetése mellett visszatérés a menübe.
Mégse válasz esetén visszatérés a felületre.
Beadás funkció hatására a rendszer elvégzi az adatok ellenőrzését.
Amennyiben nincs súlyos (S) vagy kizáró (X) súlyú hiba a feltöltött állományt
elmenti a dokumentumtárba és regisztrálja, mint bejövő irat. A sikeres
mentés tényét megjeleníti a képernyőn: "A bizonylat beadása {rendszer által
generált érkeztetési azonosító szám} azonosító számon sikeresen
megtörtént!"
Amennyiben súlyos vagy kizáró hibásak a megadott adatok, akkor a hibákat
megjeleníti a képernyő és tájékoztatja a sikertelenség tényéről a
felhasználót: "Beadás sikertelen! Beadás csak akkor lehetséges, ha nincs
súlyos vagy kizáró hiba. Beadáshoz, kérem javítsa a felsorolt hibákat!"
A fájl tartalma mező ürítése
Gyengénlátókat segítő nézet
Visszatérés az akadálymentes nézetből az eredeti nézetbe
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3. Sertés ENAR web-en
beküldhető bizonylatok

feltöltött

állományban

Állományban SENAR bizonylatot beküldeni csak a tartó jogosult, így az önálló tenyészeten kívül
más megrendelő nem adható meg a bizonylatok megrendelő adatai között.

3.1.

5603 - Füljelző pótlás megrendelő lap (állományból)

3603 - Füljelző pótlás megrendelő webes bizonylat állományba beküldhető bizonylatmegfelelője. 5603 állományos bizonylatot csak önálló tenyészet küldhet be.

3.1.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.
<ns2:FuljelzoPotlasok xmlns:ns2="http://s5603.client.senar.si.hu">
<FuljelzoPotlas>
<Sorszam></Sorszam>
<TenyeszetKodja></TenyeszetKodja>
<SertesFelugyeloAzon></SertesFelugyeloAzon>
<GyartoKodja></GyartoKodja>
<FuljGyartmanyKodja></FuljGyartmanyKodja>
<FuljelzoPotlasAdat>
<TetelSorszam></TetelSorszam>
<Fuljelzoszam></Fuljelzoszam>
</FuljelzoPotlasAdat>
</FuljelzoPotlas>
</ns2:FuljelzoPotlasok>

3.1.2. Attribútumok
Név
Sorszám

XML tag
Sorszam

Típus
int

min max
0

Tenyészetkód
Sertéságazati
felügyelő
azonosítója
Gyártó kódja

TenyeszetKodja
SertesFelugyeloAzon

int
int

1
1

9999999
9999

GyartoKodja

int

1

99

A füljelző gyártó kódja.

int

1

999

Füljelző gyártmány kódja.

Füljelző
FuljGyartmanyKodja
gyártmány kódja
FuljelzoPotlasAdat blokk:
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Leírás
Több FuljelzoPotlas blokk esetén
az adott blokkot azonosító száma.
Javasolt kezdősorszám: 0
Tenyészet kódja.
Sertéságazati felügyelő
azonosítója.
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Tétel sorszám

TetelSorszam

int

0

Füljelzőszám

Fuljelzoszam

string

1

11

Adott FuljelzoPotlas blokkon belül
több FuljelzoPotlasAdat blokk
esetén az adott blokkot azonosító
száma. Javasolt kezdősorszám: 0
Pótlást igénylő tenyészsertés
füljelzőszám

3.1.3. Ellenőrzések
3603/5603 bizonylat saját ellenőrzései. Állományos beadás esetén ezek az ellenőrzések bizonylat
beadáskor nem futnak, csak bizonylat betöltésekor és feldolgozáskor (NÉBIH ügyintézői funkció).
Hibakód
2280

Súly
«S»

2281

«S»

2281

«S»

Leírás
Sertéságazati felügyelő csak megyei körzetbe tartozó tenyészetnek rendelhet
füljelző pótlást!
Megyei körzetbe tartozó tenyészetnek csak sertéságazati felügyelő rendelhet füljelző
pótlást!
Ha a bizonylaton csak tenyészsertés füljelzőszám adható meg, de a megadott
füljelző gyártmány nem tenyészsertés füljelző gyártmány:
A füljelző gyártmány nem tenyészsertés füljelző gyártmány!

3.2. 5642 - Tenyészsertés jelölés egyedi bejelentő, módosító
lap (állományból)
3642 - Tenyészsertés jelölés egyedi bejelentő, módosító webes bizonylat állományba
beküldhető bizonylat-megfelelője. 5642 állományos bizonylatot csak önálló tenyészet küldhet
be.

3.2.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.
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<ns2:TenyeszsertesJelolesek xmlns:ns2="http://s5642.client.senar.si.hu">
<TenyeszsertesJeloles>
<Sorszam></Sorszam>
<TenyeszetKodja></TenyeszetKodja>
<Tevekenyseg></Tevekenyseg>
<SertesFelugyeloAzon></SertesFelugyeloAzon>
<Fuljelzoszam></Fuljelzoszam>
<JelolesDatuma></JelolesDatuma>
<Ivar></Ivar>
<Fajta></Fajta>
<SzuletesiIdo></SzuletesiIdo>
<OrszagkodISO></OrszagkodISO>
<KulfoldiAzonosito></KulfoldiAzonosito>
<ElsoTermekenyitesModja></ElsoTermekenyitesModja>
<ElsoTermekenyitesDatuma></ElsoTermekenyitesDatuma>
<ApaFuljelzoszam></ApaFuljelzoszam>
<AnyaFuljelzoszam></AnyaFuljelzoszam>
</TenyeszsertesJeloles>
</ns2:TenyeszsertesJelolesek>

3.2.2. Attribútumok
Név
Sorszám

XML tag
Sorszam

Típus
int

min max
0

Tenyészetkód
Tevékenység

TenyeszetKodja
Tevekenyseg

int
int

1
1

Sertéságazati
felügyelő
azonosítója
ENAR szám

SertesFelugyeloAzon

int

1

Fuljelzoszam

string

1

11

Jelölés dátuma
Ivar
Fajta
Születés dátuma
Exportáló /
beszállító ország
kódja
Külföldi azonosító
Első
termékenyítés
módja
Első
termékenyítés
dátuma
Apa ENAR száma

JelolesDatuma
Ivar
Fajta
SzuletesiIdo
OrszagkodISO

date
int
int
date
string

1
1

2
999

1

2

1
1

14
9

Anya ENAR száma

KulfoldiAzonosito
string
ElsoTermekenyitesMod int
ja

Leírás
Több FuljelzoPotlas blokk esetén
az adott blokkot azonosító száma.
Javasolt kezdősorszám: 0
9999999 Tenyészet kódja.
3
1 - új bejelentés
2 - módosítás
3 - törlés
9999
Sertéságazati felügyelő
azonosítója.

ElsoTermekenyitesDat
uma

date

ApaFuljelzoszam

string

1

11

AnyaFuljelzoszam

string

1

11

Jelölt egyed tenyészsertés füljelző
száma
Jelölés dátuma
KOD345 - Egyed ivara
KOD447 - Egyed fajtája
Egyed születési dátuma
KOD816 - Egyedet
exportáló/beszállító ország 2
jegyű ISO kódja
Egyed külföldi azonosítója
KOD1 - Egyed első
termékenyítésének módja
Egyed első termékenyítésének
dátuma
Egyed anyjának tenyészsertés
füljelző száma
Egyed apjának tenyészsertés
füljelző száma

3.2.3. Ellenőrzések
3642/5642 bizonylat saját ellenőrzései. Állományos beadás esetén ezek az ellenőrzések bizonylat
beadáskor nem futnak, csak bizonylat betöltésekor és feldolgozáskor (NÉBIH ügyintézői funkció).
15 / 32

A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
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Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS

Hibakód
2310
2307
2308
2311
2283
2312

Súly
«S»
«S»
«S»
«S»
«S»
«S»

2313

«U»

2309
2314
2315
2316

«S»
«S»
«S»
«S»

2283
2317

«S»
«S»

2318

«S»

2327

«S»

Leírás
Jelölés törlése esetén a jelölés adatai blokknak üresen kell maradnia
Jelölés módosítása esetén a jelölés blokkban meg kell adni a módosítandó adatokat.
A módosító bizonylat nem tartalmaz adatváltozást.
Sertés bejelentése nem törölhető, mert más egyed anyja/apja.
A jelölés dátuma nem módosítható a kikerülést követő dátumra
Ivar hímivarúról nőivarúra módosítása esetén: a termékenyítés dátumát és módját
kötelező megadni.
Ivar nőivarúról hímivarúra módosítása esetén figyelmeztető: a korábban regisztrált
első termékenyítés törlésre kerül.
A jelölés dátuma nem módosítható, mert a sertésnek már van bejelentett fialása
Sertés ivara nem módosítható hímivarra, mert másik egyed anyja!
Sertés ivara nem módosítható nőivarra, mert másik egyed apja!
A sertés ivara nem módosítható hímivarra, mert van regisztrált fialása, vagy a
jelöléskor megadottól különböző termékenyítése
A születés dátuma nem módosítható a kikerülést követő dátumra
A jelölés nem törölhető, mert a sertésnek már van bejelentett fialása vagy a
jelöléskor megadottól különböző termékenyítése
Sertés ivara nem módosítható nőivarra, mert másik egyed termékenyítésénél
termékenyítő kanként van nyilvántartva.
Egyed nem törölhető, mert termékenyítő kanként van regisztrálva.

3.2.4. Funkciók
Funkció neve
Bejelentés

Módosítás

Törlés

Leírás
Feldolgozás során a megadott adatokkal
- új egyed kerül beszúrásra az egyed adatok táblába
- új jelölés esemény kerül beszúrásra az események közé.
Nőivarú egyed esetén a termékenyítés táblába új rekord kerül beszúrásra és
a termékenyítés rekord azonosítója az egyed adatrekordjában mentésre
kerül (mint első termékenyítés).
Feldolgozás során megtörténik az ENAR számmal megadott egyed, vagy
jelölés esemény, paramétereinek módosítása a bizonylaton szereplő
adatoknak megfelelően.
Exportáló/beszállító ország kódja illetve a külföldi azonosító megadása
esetén az egyedhez tartozó külföldi füljelző kerül módosításra.
Első termékenyítés dátuma illetve módja megadása esetén az egyedhez
kapcsolt első termékenyítés adatrekord kerül módosításra. Ha olyan
termékenyítés dátum kerül megadásra, mellyel már létezik másik
termékenyítés, akkor az eredetit törölni kell, és ehhez kell a jelölést
kapcsolni.
Törlésre kerül:
- a füljelző behelyezés esemény
- első termékenyítés adata a termékenyítés nyilvántartásból
- egyedre vonatkozó adatsor az egyed nyilvántartásból.
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A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
alkalmazástámogatása, valamint fejlesztése

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS

3.3. 5644 - Koca fialás egyedi bejelentő, módosító lap
(állományból)
3644 - Koca fialás egyedi bejelentő, módosító webes bizonylat állományba beküldhető
bizonylat-megfelelője.

3.3.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.
<ns2:KocaFialasok xmlns:ns2="http://s5644.client.senar.si.hu">
<KocaFialas>
<Sorszam></Sorszam>
<TenyeszetKodja></TenyeszetKodja>
<Tevekenyseg></Tevekenyseg>
<KocaFuljelzoszam></KocaFuljelzoszam>
<RegFialasDatuma></RegFialasDatuma>
<FialasDatuma></FialasDatuma>
<KanFuljelzoszam></KanFuljelzoszam>
<TermekenyitesModja></TermekenyitesModja>
<TermekenyitesDatuma></TermekenyitesDatuma>
<ElveSzuletettMalacokDb></ElveSzuletettMalacokDb>
</KocaFialas>
</ns2:KocaFialasok>

3.3.2. Attribútumok
Név
Sorszám

XML tag
Sorszam

Típus
int

min max
0

Leírás
Több FuljelzoPotlas blokk esetén
az adott blokkot azonosító száma.
Javasolt kezdősorszám: 0
9999999 Tenyészet kódja.
3
1 - új bejelentés
2 - módosítás
3 - törlés
11
Koca tenyészsertés füljelző száma
A módosítani vagy törölni kívánt,
korábban bejelentett fialás
regisztrált dátuma
Fialás dátuma
11
Termékenyítő kan tenyészsertés
füljelző száma
9
KOD1 - Termékenyítés módja

Tenyészetkód
Tevékenység

TenyeszetKodja
Tevekenyseg

int
int

1
1

Koca azonosítója
Regisztrált fialás
dátuma

KocaFuljelzoszam
RegFialasDatuma

string
date

1

Fialás dátuma
Termékenyítő kan
ENAR száma
Termékenyítés
módja
Termékenyítés
dátuma
Élve született
malacok száma

FialasDatuma
KanFuljelzoszam

date
string

1

TermekenyitesModja

int

1

TermekenyitesDatuma date
ElveSzuletettMalacokD int
b
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Termékenyítés dátuma
1

99

Fialásból élve született malacok
száma

A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
alkalmazástámogatása, valamint fejlesztése

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS
3.3.3. Ellenőrzések
3644/5644 bizonylat saját ellenőrzései. Állományos beadás esetén ezek az ellenőrzések bizonylat
beadáskor nem futnak, csak bizonylat betöltésekor és feldolgozáskor (NÉBIH ügyintézői funkció).
Hibakód
2308

Súly
«S»

2320
2322
2323

«S»
«S»
«S»

2324

«S»

2321
2253

«S»
«S»

Leírás
A módosító bizonylat nem tartalmaz adatváltozást (az adatbázisban tárolt állapothoz
képest).
Fialás módosítás vagy törlés esetén a regisztrált fialás dátumát meg kell adni!
Fialás törlése esetén a fialás adatai blokknak üresen kell maradnia
Fialás módosítása esetén a fialás adatai blokkban meg kell adni a módosítandó
adatokat.
Fialás módosítás vagy törlés esetén léteznie kell a koca ENAR számával és
regisztrált fialás dátumával megadott fialásnak
Fialás bejelentés esetén a fialás regisztrált dátuma mezőt üresen kell hagyni
A fialás regisztrált dátuma formai hibás.

3.3.4. Funkciók
Funkció neve
Bejelentés

Módosítás

Törlés

Leírás
Feldolgozás során a tétel soroknak megfelelő egy-egy új termékenyítés és fialás
adatsor mentése megtörténik. A termékenyítés egyedi azonosítója a fialás adatokkal
együtt mentésre kerül (mint fialáshoz tartozó termékenyítés).
Amennyiben a megadott termékenyítés dátuma megegyezik az egyed jelöléskor
rögzített első termékenyítése dátumával, akkor új termékenyítés beszúrása helyett az
első termékenyítés rekordja kerül módosításra/felhasználásra.
Feldolgozás során megtörténik az ENAR számmal és regisztrált fialás dátumával
megadott fialás és termékenyítés paramétereinek módosítása a bizonylaton szereplő
adatoknak megfelelően.
Amennyiben a megadott termékenyítés dátuma megegyezik az egyed jelöléskor
rögzített első termékenyítése dátumával (és ehhez még nincs fialás regisztrálva),
akkor az első termékenyítés rekordja kerül módosításra/felhasználásra. Az eredeti
termékenyítés adatsor törlésre kerül.
Törlésre kerül:
- a fialás adata a fialás nyilvántartásból
- termékenyítés adata a termékenyítés nyilvántartásból, amennyiben a termékenyítés
nem az első termékenyítés.
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A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
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Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS

3.4. 5646 - Sertés kiesés egyedi bejelentő, módosító lap
(állományból)
3646 - Sertés Kiesés egyedi bejelentő, módosító webes bizonylat állományba beküldhető
bizonylat-megfelelője.

3.4.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.
<ns2:SertesKiesesek xmlns:ns2="http://s5646.client.senar.si.hu">
<SertesKieses>
<Sorszam></Sorszam>
<TenyeszetKodja></TenyeszetKodja>
<Tevekenyseg></Tevekenyseg>
<Fuljelzoszam></Fuljelzoszam>
<KiesesDatuma></KiesesDatuma>
<KiesesModja></KiesesModja>
</SertesKieses>
</ns2:SertesKiesesek>

3.4.2. Attribútumok
Név
Sorszám

XML tag
Sorszam

Típus
int

min max
0

Leírás
Több FuljelzoPotlas blokk esetén
az adott blokkot azonosító száma.
Javasolt kezdősorszám: 0
9999999 Tenyészet kódja.
3
1 - új bejelentés
2 - módosítás
3 - törlés
11
Sertés tenyészsertés füljelző
száma
Kiesés dátuma
99
KOD329 - Kiesés módja

Tenyészetkód
Tevékenység

TenyeszetKodja
Tevekenyseg

int
int

1
1

Sertés azonosítója

Fuljelzoszam

string

1

Kiesés dátuma
Kiesés módja

KiesesDatuma
KiesesModja

date
int

1

3.4.3. Ellenőrzések
3646/5646 bizonylat saját ellenőrzései. Állományos beadás esetén ezek az ellenőrzések bizonylat
beadáskor nem futnak, csak bizonylat betöltésekor és feldolgozáskor (NÉBIH ügyintézői funkció).
Hibakód
2308

Súly
«S»

2331
2332

«S»
«S»

Leírás
A módosító bizonylat nem tartalmaz adatváltozást (az adatbázisban tárolt állapothoz
képest).
Kiesés törlése esetén a kiesés adatai blokknak üresen kell maradnia
Kiesés módosítása esetén a kiesés adatai blokkban meg kell adni a módosítandó
adatokat.
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Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS
3.4.4. Funkciók
Funkció neve
Bejelentés
Módosítás
Törlés

Leírás
Feldolgozás során a tétel soroknak megfelelő egyedekre egy-egy kikerülés
esemény kerül beszúrásra az esemény nyilvántartásba.
Feldolgozás során a megadott egyedhez tartozó kikerülés esemény
módosításra kerül.
Feldolgozás során a megadott egyedhez tartozó kikerülés esemény törlésre
kerül.

3.5. 5647 – Tenyészsertés leltár

3.5.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.
<ns2:TENYSERTLELTAR xmlns:ns2="http://s5647.client.senar.si.hu">
<LELTAR>
<TENYESZET></TENYESZET>
<LELTARDATUM></LELTARDATUM>
<LELTARSTATUSZ></LELTARSTATUSZ>
<SERTFELUGYELO></SERTFELUGYELO>
<JELOLETLENEGYED></JELOLETLENEGYED>
<EGYED>
<FULSZAM></FULSZAM>
<IVAR></IVAR>
<FELLELT></FELLELT>
</EGYED>
<EGYED>
<FULSZAM></FULSZAM>
<IVAR></IVAR>
<FELLELT></FELLELT>
<ALLAPOT></ALLAPOT>
</EGYED>
<FULJELZO>
<FULSZAM></FULSZAM>
<FELLELT></FELLELT>
</FULJELZO>
<FULJELZO>
<FULSZAM></FULSZAM>
<FELLELT></FELLELT>
<ALLAPOT></ALLAPOT>
</FULJELZO>
</LELTAR>
</NS2:TENYSERTLELTAR>
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SERTÉS
3.5.2. Attribútomok
Név
Tenyészet
Leltár dátum
Leltár státusza

XML tag
Tenyeszet
Leltardatum
Leltarstatusz

Típus
int
date
int

min max
Leírás
1
9999999 Tenyészet kódja.
Kiesés dátuma
1
3
Leltár státusza:
1 - sikeres
2 - tartó megtagadta az
együttműködést
3 - vis maior
1
9999
Sertéságazati felügyelő
azonosítója.
1
999999 Leltározás során a tenyészetben
fellelt jelöletlen tenyészsertések
száma
1
11
Sertés tenyészsertés füljelző
száma
1
2
1: Hím
2: Nőstény
1
2
1: fellelt
2: nem fellelt

Sertéságazati
felügyelő neve
Jelöletlen egyed

Sertfelugyelo

int

Jeloletlenegyed

int

Sertés azonosítója

Fulszam

string

Ivar

Ivar

int

Egyed
tenyészetben
fellelt?
Egyed állapot

Fellelt

int

Allapot

int

1

2

Füljelző
tenyészetben
fellelt?
Füljelző állapot

Fellelt

int

1

2

Allapot

int

1

2

1:
2:
1:
2:

fellelt
Kiesett egyed
fellelt
nem fellelt

1: fellelt
2: füljelző hiányzik: megrendelt,
de nem érkezett meg

3.5.3. Ellenőrzések
Hibakód
8953
8954
8975

Súly
«S»
«S»
«S»

8644
8977
8977

«S»
«S»
«S»

8978

«S»

8979

«S»

3914

«S»

8991

«S»

Leírás
A leltár dátumának megadása kötelező!
A leltár dátuma hibás! Csak formailag helyes és nem jövőbeli dátum adható meg!
A megadott tenyészetnek nem volt sertés tartása a leltár végzésére megadott
napon.
A Jelöletlen egyedek száma mező csak szám lehet!
Az alábbi sorban megadott egyed füljelző szám ismétlődik, ami nem megengedett.
Az alábbi sorban megadott fel nem használt füljelző szám ismétlődik, ami nem
megengedett.
A(z) ... sorban megadott, fel nem használt füljelző szám már szerepelt a
tenyészetben tartózkodó egyedek között (... sorban) ami nem megengedett.
Nincs, vagy hibásan van megadva, hogy a ... fülszámú egyed a tenyészetben
tartózkodott-e a leltár idején, vagy nem. /
Nincs, vagy hibásan van megadva, hogy a ... számú szabad füljelző a
tenyészetben volt-e a leltár idején, vagy nem.
Ha a leltár státusz mezőben nem megfelelő érték van: A leltár státusz értéke
hibás!
Egy tenyészethez adott napon csak egy leltár állomány tölthető fel. Azonos napra
történő adatfeltöltést a rendszer megtagadja: A(z) .. tenyészetnek már van
betöltött leltár állománya a .. napon!
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SERTÉS
10560

«S»

Letiltott állapotban lévő füljelző szám esetén hibaüzenet jelenik meg. Ha a letiltott
füljelző számot a leltár egyedben lévőként azonosította:
Az egyedben lévő füljelző szám (..) az ENAR rendszerben letiltott állapotban van!
Ha a letiltott füljelző számot a leltár szabad füljelzőként azonosította:
A fel nem használt füljelző szám (..) az ENAR rendszerben letiltott állapotban van!

3.5.4. Funkciók

3.6. Közös bizonylatellenőrzések
3.6.1. Fialás ellenőrzések
Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2296
«S»
2297
«S»
2298
«S»
2299
«S»
2300
2301
2253
2302
2285
2339
3.6.1.1.

«S»
«S»
«S»
«S»
«S»
«S»

Leírás
Fialás dátuma nem lehet kisebb a termékenyítés dátumánál
Termékenyítés és fialás dátuma között legalább 105 napnak kell lennie
Termékenyítés és fialás dátuma között legfeljebb 125 nap lehet
Termékenyítés és fialás dátumával megadott időszak nem ütközhet a koca
korábban bejelentett fialásával
A megadott termékenyítést megelőző fialás óta kevesebb, mint 21 nap telt el
A megadott fialást követő termékenyítésig kevesebb, mint 21 nap telt el
A megadott fialás dátuma formai hibás
Csak nőivarú sertést lehet megadni
A fialás dátuma nem eshet az egyed kiesésnél későbbi dátumra
A fialás dátuma nem lehet nagyobb, mint a bizonylat beérkezésének dátuma

Fialás bejelentés ellenőrzései

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2259
«S»
2260
«S»

Leírás
Élve született malacok számának megadása kötelező
Fialás dátumának megadása kötelező

3.6.2. Füljelző gyártmány
A füljelző és segédeszköz gyártmány ellenőrzései. Egy gyártónak több gyártmánya is lehetséges.
Ellenőrzések
Hibakód
Súly
4220
«S»
3155
3158
3371
3641
3698

«S»
«S»
«S»
«S»
«S»

4290

«X»

3126

«S»

3330

«S»

Leírás
Gyártmány kód nincs megadva! Ha füljelző pótlás megrendelésről van szó,
mert ott kötelező.
Nem létező füljelző gyártmány kód.
A füljelző gyártmány kód nem érvényes.
Nem a megadott füljelző gyártóhoz tartozik ez a füljelző gyártmány kód!
A füljelző gyártmány kód nem a megadott fajhoz tartozik!
A füljelző gyártmány nem pótlás típusú! (Ha pótlást rendelnek, és a
gyártmány kód alapján a kódtárban eredeti megjelölés van).
Gyártmány neve egyezőség jelző mező kitöltése kötelező! (kivéve web-s
bizonylat)
Gyártmány neve nem egyezik az adatbázisban tárolt névvel! (kivéve web-s
bizonylat)
A füljelző gyártmány pótlás típusú! (Ha eredeti típust rendelnek, és a
gyártmány kód alapján a kódtárban pótlás megjelölés van).
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SERTÉS
3.6.3. Gyártó
A füljelző és segédeszköz gyártó ellenőrzései.
Ellenőrzések
Hibakód
3298
4224
4322
4290
3126

Súly
«S»
«S»
«S»
«X»
«S»

Leírás
Gyártó kód nincs megadva és kötelező!
Gyártó kód hibás vagy nem létezik!
Érvénytelen gyártó kód!
Gyártó neve egyezőség jelző mező kitöltése kötelező! (ha a kód kitöltve,
kivéve web-s bizonylat)
Gyártó neve nem egyezik az adatbázisban tárolt névvel! (kivéve web-s
bizonylat)

3.6.4. Sertéságazati felügyelő azonosítója
Sertés bizonylatokon a sertéságazati felügyelő azonosítójának ellenőrzései.
Ellenőrzések
Hibakód
56, 4233
4224
4322

Súly
«S»
«S»
«S»

Leírás
A sertéságazati felügyelő azonosítója nem numerikus, vagy CDV hibás.
A megadott sertéságazati felügyelő azonosítóval nincs regisztrált partner.
A bizonylaton megadott esemény dátumakor a megadott sertéságazati
felügyelői szerepkör nem érvényes.

3.6.5. Sertés füljelzőszám ellenőrzések
3.6.5.1.

Sertés füljelző szám

Sertés füljelző szám ellenőrzései.
Ellenőrzések
Hibakód
Súly
8944
«S»
3206

«F»

3241

«F»

3210

«F»

Leírás
Az ország+import füljelzőszám már szerepel az adatbázisban és
tenyészsertésként megjelölt, így ugyan azon ország+import füljelzőszámon a
beérkezés nem regisztrálható!
Nem megfelelő a hazai sertés füljelzőszám hossza vagy CDV hibás!
 vagy 8 hosszúnak kell lennie, 7 országosan egyedi szám, az utolsó CDV
(jelölés módja 2, továbbtartásra és körzetbe sorolt tenyészet számára)
 vagy 7 hosszúnak kell lennie CDV nélkül (jelölés módja=1, vágóhídi és
körzetbe sorolt tenyészet számára)
 vagy 12 (régi tenyészeteknél 11) hosszúnak kell lennie, az első 6
(régieknél 5) jegye a tenyészetkód, utána 6 jegyű futó sorszám (jelölés
módja 2, továbbtartásra és önálló tenyészet számára)
 vagy 10 (régi tenyészeteknél 9) hosszúnak kell lennie, az első 6
(régieknél 5) jegye a tenyészetkód, utána 4 jegyű futó sorszám (jelölés
módja 1, vágóhídra és önálló tenyészet számára)
 vagy (tenyészsertés füljelzőszám esetén) 11 hosszúnak kell lennie, az
első jegye fixen 1, aztán 9 jegye folyamatos szám (5 jegy előtag és 4
jegy futó sorszám), az utolsó CDV (jelölés módja 2, továbbtartásra és
körzetbe sorolt és önálló tenyészet számára (kis- és nagyüzemben is)
(tenyészsertés füljelzőszám))
Nem megfelelő a hazai füljelzőszám hossza! (megyei körzetbe sorolt
tenyészet esetén, ha továbbtartásnál nem 8, vágóhídinál nem 7 hosszú,
kivéve, ha Tenyészsertés füljelzőszám, akkor 11 hosszú (1-es kezdettel))
Nem megfelelő a hazai füljelző felépítése! Önálló tenyészet esetén, ha az első
5,6 szám nem a tenyészetkód a CDV nélkül (kivéve, ha Tenyészsertés
füljelzőszám, akkor 11 hosszú (1-es kezdettel)).
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SERTÉS
8909
3439

«F»
«S»

1727, 1740

«S»

3492

«F»

3964
3207

«S»
«F»

3346

«F»

3440

«F»

3750

«F»

3343

«F»

3337
3342, 3784,
3709

«F»
«F»

3764

«F»

3771

«F»

4411

«F»

4412

«F»

4413

«F»

8910

«S»

4389

«S»

4224

«F»

Tenyészsertés füljelzőszám esetén az országkód csak HU lehet (vagy üres)
Ha a füljelző típus jelöletlen, akkor füljelzőszám nem adható meg:
Jelöletlen füljelző típus esetén is kitöltött(ek) a füljelzőszám(ok)!
A füljelzőszám csak numerikus lehet
A(z) füljelzőszám üres vagy hibás!
Jelölésnél, ha a füljelző típusa nem továbbtartásra (Nagyüzemi továbbtartás,
Kisüzemi továbbtartás, Tenyészsertés):
Csak továbbtartásra típusú füljelzőt lehet jelölésre használni
Csoportos füljelző esetén az ország nem lehet Magyarország!
Magyarországi sertés füljelzőnél, ha a füljelző még nem legyártott:
Nem legyártott füljelző(k)!
Bejelentés és Módosítás esetén adott füljelzőhöz kapcsolódóan ellenőrizni
szükséges, hogy az éppen beszúrandó esemény beszúrása lehetséges-e. Ha a
füljelzőt érintő események sorrendje hibás a követő esemény miatt:
Regisztrált {esemény megnevezése} eseményt közvetlenül nem követhet
{esemény megnevezése} esemény!
Bejelentés és Módosítás esetén adott füljelzőhöz kapcsolódóan ellenőrizni
szükséges, hogy az éppen beszúrandó esemény beszúrása lehetséges-e. Ha a
füljelzőt érintő események sorrendje hibás a megelőző esemény miatt:
Regisztrált {esemény megnevezése} eseményt közvetlenül nem előzhet meg
{esemény megnevezése} esemény!
Bejelentés és Módosítás esetén adott füljelzőhöz kapcsolódóan ellenőrizni
szükséges, hogy az éppen beszúrandó esemény beszúrása lehetséges-e:
Nem fogadható el a {esemény megnevezése}, mivel erre a napra több
regisztrált szállításos esemény található.
Bejelentés és Módosítás esetén:
A füljelző(k) nem a megfelelő partnernél van(nak) nyilvántartva.
Nem kiszállított füljelző(k).
Bejelentés, Módosítás és Törlés esetén:
Az {esemény megnevezése} eseményhez {"nem történt meg" / "már
megtörtént"} a füljelző(k) regisztrálása.
Módosítás és Törlés esetén a szereplőnek azonosnak kell lennie azzal a
szereplővel, ahol módosítandó/törlendő eseménynél a füljelző volt:
A füljelző(k) eseményét csak az eredeti bejelentő módosíthatja vagy törölheti.
Beérkezés tevékenység bejelentés esetén, ha a füljelzőszámhoz a legutolsó
dátumú eseményre igaz az, hogy kiszállítás, de más a szállítólevél száma:
A füljelző(k)re másik szállítólevélszámon már van regisztrált indítás.
Bejelentésnél, ha utólag nem bejelenthető:
A füljelző(k)nek már van a megadott dátumnál későbbi bejelentett
eseménye!
Módosítás esetén, ha az esemény dátuma módosul, és ezáltal megváltozik az
eddigi eseménysorrend:
A füljelző(k)höz megadott esemény dátum módosítás felcseréli az
eseménysorrendet!
Törlés esetén, ha a törlendő rekord nem az utolsó:
A füljelző(k)nek van a törlendő eseményt követő eseménye!
Amennyiben a bizonylat paraméterezése tiltja az adott mezőre, akkor
tenyészsertés számtípusú füljelző nem adható meg rajta!
(Jelen paraméterezés szerint 2615 - Jelölés bejelentő és módosító lapon nem
adható meg)
Pótlás megrendelés esetén:
A füljelző(ke)t még nem helyezték be állatba!
Ha az import sertés füljelzőszámnak már léteznie kell a nyilvántartásban, de
nem létezik, akkor hiba:
A megadott külföldi füljelzőszám nincs nyilvántartva az adatbázisban!
24 / 32

A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
alkalmazástámogatása, valamint fejlesztése

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS
2326

3.6.5.2.

«S»

Ha az import sertés füljelzőszámnak már léteznie kell a nyilvántartásban, és
létezik, de többször, akkor hiba:
A megadott külföldi azonosító nem egyedi. Csak egyedi külföldi azonosító
adható meg.

Füljelző országkód

Füljelző országkód ellenőrzés.
Ellenőrzések
Hibakód
Súly
4224
«S»
3832
«S»
3828
3.6.5.3.

«S»

Tenyészsertés füljelzőszám

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
8908
«S»

1740

Leírás
Léteznie kell az ország kódtárban - KOD816 (2 jegyű ISO kód)
Ha magyar füljelző lehet csak, akkor az országkód üres, vagy csak HU vagy
348 lehet.
Ha EU-s füljelző lehet csak, és az országkód nem EU-s.

«S»

Leírás
Amennyiben a bizonylat paraméterezése megköveteli az adott mezőre, akkor
csak tenyészsertés számtípusú füljelző adható meg rajta!
(Jelen paraméterezés szerint pl. 3603 - Füljelző pótlás megrendelő lapon a
füljelzőszám mezőben csak az adható meg)
Sertés ENAR szám kitöltése kötelező

3.6.6. Sertés kiesés ellenőrzései
Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2292
«S»
2253
«S»
2288
«S»
2289
«S»
2294
«S»
2290
«S»
2291
2293
3.6.6.1.

«S»
«S»

Leírás
Van a kiesett egyednek a kiesés dátumánál később született utóda
Kiesés dátuma formai hibás
A kiesés dátuma nem lehet nagyobb, mint a bizonylat beérkezésének dátuma
A kiesés dátuma nem eshet az egyed születését megelőző dátumra
A sertés kiesés módja nem érvényes, csak a kódtárban megadott érték lehet.
A kiesés dátuma nem eshet az egyed regisztrált termékenyítését megelőző
dátumra
A kiesés dátuma nem eshet az egyed regisztrált fialását megelőző dátumra
Van a kiesett egyednek a kiesés dátumánál későbbi természetes szaporítása

Sertés kiesés bejelentés ellenőrzései

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
495
«S»
2325
«S»

Leírás
Kiesés dátumának megadása kötelező
Kiesés módjának megadása kötelező

3.6.7. Tenyészsertés beazonosítás ellenőrzései
Tenyészsertés beazonosítás ellenőrzései jelölés módosításakor, és törlésekor, valamint fialás és kiesés
bejelentésekor
Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2248
«S»
2249
«S»

Leírás
A sertés jelölésének már léteznie kell!
A sertésnek az esemény időpontjában a megadott tenyészetben kell lennie!
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SERTÉS
3.6.8. Tenyészet ellenőrzések
3.6.8.1.

Tenyészet alapellenőrzések

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
56
«S»
3194
«S»
3195
3.6.8.2.

«S»

Sertés-specifikus tenyészetkód ellenőrzések

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
3301
«S»
3199
«S»
3.6.8.3.

Leírás
A tenyészet nem megfelelő típusú!

Működéshez kapcsolódó ellenőrzések (élő)

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
3300
«F»

3.6.8.6.

Leírás
A tenyészetben nem regisztrált a {megadott faj} tartás!
A {megadott dátum} időpontjában felszámolt vagy törölt a tenyészetben a
{megadott faj} tartás!

Tenyészet típusához kapcsolódó tenyészetellenőrzések

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
3605
«S»
3.6.8.5.

Leírás
A tenyészet típusa csak az adott eseményhez definiált lehet.
A tenyészet besorolása csak az adott eseményhez definiált lehet.

Faj-specifikus ellenőrzések

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
4292
«S»
4293
«S»
3.6.8.4.

Leírás
Formai hibás tenyészetkód! (nem numerikus, vagy nem 6, 7 jegyből áll).
Formai ellenőrzés:
Hibás a tenyészetkódja! (Tenyészetkód: {tenyészetkód}, név: {tenyészet
név})
Létezésellenőrzés:
Nem létező tenyészetkód! (Nincs a tenyészet nyilvántartásban).

Leírás
Adott dátummal való működésellenőrzés:
Az {esemény (pl. pótlás rendelés, átadás, letiltás, vágás, beérkezés,
kiszállítás)} dátumnál a tenyészet felszámolt vagy törölt.
Ez olyan figyelmeztetés, ami miatt nem megy ki hibalevél

Tenyészet kötelezőség ellenőrzés

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
3298
«S»

Leírás
A tenyészetkód megadása kötelező!

3.6.9. Tenyészsertés egyed ellenőrzései
Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2253
«S»
2254
«S»
2255
«S»

Leírás
A megadott születési idő formai hibás
Jelölés dátuma nem lehet kisebb, mint a születés dátuma
A sertés fajtakódja nem érvényes, csak a kódtárban megadott érték lehet.

26 / 32

A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
alkalmazástámogatása, valamint fejlesztése

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS
2256

«S»

2257
2258
2261

«S»
«S»
«S»

2263
2264

«S»
«S»

2275

«S»

2265
2266
2267

«S»
«S»
«S»

2335

«S»

2287

«S»

2295

«S»

2334
2336

«S»
«S»

2337

«S»

3.6.9.1.

Sertés egyed létezés ellenőrzései

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2334
«S»

3.6.10.

Leírás
Sertéságazati felügyelő csak megyei körzetbe tartozó tenyészetben jelölhet
Jelölés dátuma nem lehet nagyobb, mint a bizonylat beérkezésének dátuma
A megadott jelölés dátuma formai hibás
Megyei körzetbe tartozó tenyészetben csak sertéságazati felügyelő jelölhet.

Tenyészsertés jelölés bejelentés ellenőrzései

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2251
«S»
2252
«S»
2253
«S»
2319
«S»
2262

Leírás
Nincs a megadott sertés regisztrálva a rendszerben

Tenyészsertés jelölés ellenőrzései

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2280
«S»
2246
«S»
2253
«S»
2281
«S»
3.6.10.1.

Hiba, ha a külföldi azonosító ország kódja és azonosító közül csak az egyik
van kitöltve: A külföldi azonosító ország kódját és az azonosítója csak együtt
adható meg!
Az apaként megadott sertés ivara nem megfelelő (nem hímivarú)
Az anyaként megadott sertés ivara nem megfelelő (nem nőivarú)
Megadott apa/anya születési dátuma nem korábbi 305 nappal, mint az egyed
(utód) születési dátuma.
A megadott külföldi azonosító nincs regisztrálva.
A külföldi azonosítóval megadott sertés a jelölés időpontjában nincs a
tenyészetben.
A jelölés dátuma nem eshet a külföldi azonosítóval megadott sertés
beszállítását megelőző időszakra.
Megadott ivar érvénytelen (KÓD345)
Sertés azonosítója megegyezik az anya/apa azonosítójával
Külföldi azonosító ország kódjának kitöltése esetén kódtárban szereplő
értéknek kell lennie: Nem megfelelő a külföldi azonosító ország kódja.
Egyed születési dátuma nem módosítható, mert az egyednek van a születési
dátum + 200 napnál korábbi termékenyítése
Ha a sertés születési dátuma nagyobb a fialás bejelentés kötelezőség
dátumánál (2016.01.01.): Nincs az anyának megadott dátumú fialása.
Az anyaként megadott sertés nincs állományban (kikerült) az egyed születése
előtt
Nincs a megadott apa / anya regisztrálva a rendszerben
Egyed születési dátuma nem módosítható, mert az egyednek van a születési
dátum + 305 napnál korábbi fialása
Egyed termékenyítő kanként van regisztrálva a születési dátum + 200 napnál
korábbi termékenyítésben (Termékenyített koca: , termékenyítés dátuma: )

«S»

Leírás
A sertés ivarának megadása kötelező
A sertés születési idejének megadása kötelező
A jelölés dátumának megadása kötelező
Az anya <dátum>-n történt fialásából született <N> egyed mindegyike
kapott már tenyészsertés megjelölést, további egyedet ehhez a fialáshoz nem
lehet regisztrálni.
A sertés fajta megadása kötelező

27 / 32

A termék nyomon követési elektronikus rendszer (TNYER) üzemeltetésének és karbantartásának
alkalmazástámogatása, valamint fejlesztése

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SERTÉS
3.6.11.

Termékenyítés ellenőrzései

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2268
«S»
2269
«S»
2272
«S»
2253
2271

«S»
«S»

2276
2273
2274

«S»
«S»
«S»

2284
2304

«S»
«S»

2334
2338

«S»
«S»

2338

«S»

3.6.11.1.

Termékenyítés bejelentés ellenőrzései

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
2277
«S»
2278
«S»
2279
«S»
2270

«S»

2306

«S»

3.6.12.

Leírás
Hímivarú állat esetén termékenyítés módja nem adható meg
Hímivarú állat esetén a termékenyítés dátuma nem adható meg
A születési idő és a termékenyítés dátuma között több napnak kell eltelnie,
mint 200 nap!
A termékenyítés dátuma nem megfelelő formátumú
A termékenyítés dátuma nem lehet nagyobb, mint a bizonylat beérkezésének
dátuma
Termékenyítés módja érvénytelen, csak a kódtárban szereplő érték lehet.
A termékenyítő kanként megadott sertés nem hímivarú
A termékenyítő kan születési dátuma nem korábbi 200 nappal, mint a
termékenyítés vagy fedeztetés dátuma!
A termékenyítés dátuma nem eshet az egyed kiesésnél későbbi dátumra
A jelöléshez kapcsolódó termékenyítés dátuma nem lehet nagyobb, mint a
jelölés dátuma
Nincs a megadott termékenyítő kan regisztrálva a rendszerben
A termékenyítés dátuma nem lehet kisebb, mint az az egyed jelöléskor
megadott termékenyítésének dátuma (fialás bejelentés, módosítás esetén)
A fialás dátuma nem lehet kisebb, mint az egyed jelöléskor megadott
termékenyítésének dátuma (fialás bejelentés, módosítás esetén)

Leírás
Termékenyítés módjának megadása kötelező (nőivarú esetén).
Termékenyítés dátumának megadása kötelező (nőivarú esetén)
Fialáshoz kapcsolódó termékenyítés esetén a termékenyítő kan ENAR
számának megadása kötelező, ha a termékenyítés dátuma a derogációs
időnél (2017.01.01.) későbbi.
Nem létezhet a kocának másik termékenyítése azonos termékenyítési
dátummal, eltérő termékenyítési móddal!
Csak olyan termékenyítés adható meg egy fialáshoz, melyet nem követ másik
fialás

Tevékenység ellenőrzése

Ellenőrzések
Hibakód
Súly
417
«S»

Leírás
A Tevékenység típusa nincs, vagy nem egyértelműen van kitöltve.

3.7. Kódtár adattípusok
Név
KOD1

Típus
NUMBER(1,0)

KOD329

NUMBER(2,0)

KOD345

NUMBER(1,0)

KOD447

NUMBER(3,0)

Leírás
Szaporítás típusa (sertés esetén megadható
részhalmaz), NÉBIH által publikált lista
Állat/füljelző események (kiesés módja részhalmaz),
NÉBIH által publikált lista
Szarvasmarha, sertés, juh, kecske ivar
1 - Hímivarú
2 - Nőivarú
Sertés fajtakódok, NÉBIH által publikált lista
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SERTÉS
KOD816
KOD905

VARCHAR2(2)
NUMBER

2 hosszú ISO kód
Bizonylatok és kimenő hiba visszaigazolások, web-s
felületek kódjai (weben állományba beadható
részhalmaz)
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4.

Kódtár adattípusok

Név
KOD1

Típus
NUMBER(1,0)

KOD329

NUMBER(2,0)

KOD345

NUMBER(1,0)

KOD447
KOD816
KOD816
KOD94

NUMBER(3,0)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(2)

KOD21

VARCHAR2(2)

KOD96

VHARCHAR2(1)

KOD905

NUMBER

Leírás
Szaporítás típusa (sertés esetén megadható
részhalmaz), NÉBIH által publikált lista
Állat/füljelző események (kiesés módja részhalmaz),
NÉBIH által publikált lista
Szarvasmarha, sertés, juh, kecske ivar
1 - Hímivarú
2 - Nőivarú
Sertés fajtakódok, NÉBIH által publikált lista
2 hosszú ISO kód
3 hosszú ISO kód
Szarvasmarhafélék faj/fajtakódja, NÉBIH által publikált
lista
Szarvasmarhaféléknél használható szín kódértékek,
NÉBIH által publikált lista
Szarvasmarhafélék ellés módja, NÉBIH által publikált
lista
Bizonylatok és kimenő hiba visszaigazolások, web-s
felületek kódjai (weben állományba beadható
részhalmaz)
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5.

Visszajelzés hibás bizonylatról

A normál bizonylatbeadástól eltérően az állományba beadott bizonylatok nem kerülnek azonnal
feldolgozásra, a beadott állományok szétbontását, külön bizonylatok beszúrását és feldolgozást
NÉBIH ügyintéző kezdeményezheti. Ekkor kerülnek lefuttatásra az adott bizonylatnál releváns
ellenőrzések. Ha nincs hiba, akkor az adott állományban szereplő bizonylat(ok) betöltésre
kerülnek a fájl tartalmának megfelelő bizonylat-adattárakba, majd feldolgozásra kerülnek. A
hibátlan bizonylatok adatai a feldolgozás során bekerülnek a törzs adatok közé.
A hibás bizonylatok feldolgozása e-mail értesítő összeállítását, és az e-mail küldendő levelek
közé való betöltését jelenti. Az e-mail címzettje az érintett tenyészet aktuális tartója, ezért
feltétele az állományos bizonylatbeadásnak, hogy az xml-ben lévő tenyészetkódhoz tartozó
aktuális tartó partneradatai között legyen érvényes e-mail cím megadva.
Példa az e-mail-ben küldött hibalevélre
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