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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: https://portal.nebih.gov.hu/
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2. Ügyfélkapus bejelentkezés
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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 x-ek 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.
 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.
Bizonylat indításához kattintson a megfelelő bizonylatra, ekkor átkerül a bizonylat
képernyőjére.
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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/xls-fájlt tud feltölteni, melyet a
rendszer nyilvántartásba vesz, és eltárol egy dokumentumtárban. Az xml/xls-nek meg kell felelni a fájl
tartalmában megadott bizonylathoz tartozó xml/xls formai/szerkezeti követelményeinek.
Az állományban 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

Fájl neve

VARCHAR2(100)

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)
- 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.
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2.2.

Ellenőrzések

Hibakód
4795
8912
8913

Súly
«S»
«S»
«S»

8614
4795
8914

«S»
«S»
«S»

8952

«S»

8945

«S»

8968

«F»

8969

«S»

2.3.

Leírás
Fájl megadása kötelező!
Csak xml/xls 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/xls-ben lévő tenyészetkódhoz az ügyfélkapun bejelentkezett
partnernek jogosultságának kell lennie (tartója vagy tartójának
meghatalmazottjaként belépett)
Az ügyfélkapun bejelentkezett partner adatai 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. Szarvasmarha ENAR web-en feltöltött állományban
beküldhető bizonylatok
Az XML állományt, bejelentkezést követően, a webENAR felületen tudják feltölteni az önálló
tenyészetek tartói, illetőleg a megyei körzetbe tartozó tenyészetek ENAR kapcsolattartói a
"Bizonylat beadása állományban" funkció alatt.

Amennyiben a feltöltött rekordok száma nem haladja meg a NÉBIH által meghatározott
darabszámot (ez jelenleg 200), akkor a bizonylatok regisztrálásával együtt azok feldolgozása
is azonnal megtörténik. Nagyobb tételszámot tartalmazó állomány esetében a bizonylatok
feldolgozása a következő éjszaka folyamán kerül automatikusan feldolgozásra. Súlyos hibás
bizonylatról a rendszer hibalevelet küld a bizonylaton talált összes hibáról az állományt feltöltő
partner rendszerben regisztrált email címére.

3.1.

5046 – Szarvasmarha bejelentés, módosítás (állományból)

Az 5046-os bizonylat alkalmas Magyarországon született, EU-ból beszállított, vagy 3. országból
importált szarvasmarhák bejelentésére, már regisztrált állat adatainak módosítására, illetve
tévesen jelentett egyed törlésére. EU beszállítás esetén, ha az állat útlevele még nincs
regisztrálva, akkor az állomány betöltését követő 20 napig nem kerül feldolgozott állapotba
(hibalevél még nem készül el), ezzel adva lehetőséget a hiányzó útlevél regisztrálására.
FONTOS: Amennyiben az egyed születési dátumát korábbi dátumra módosítja, módosítsa az
egyed bekerülési dátumát is!
Súlyos hiba esetén a rendszer 1969-es hibalevelet készít.

3.1.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok xmlns:ns2="http://e5046.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<Tevekenyseg></Tevekenyseg>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<SzuletesiDatum></SzuletesiDatum>
<Neme></Neme>
<SzarvasmarhaFajta></SzarvasmarhaFajta>
<Szine></Szine>
<ElozoAzonOrszagKodja></ElozoAzonOrszagKodja>
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<ElozoAzon></ElozoAzon>
<ExportaloOrszagKodja></ExportaloOrszagKodja>
<TenyeszetKodja></TenyeszetKodja>
<TenyeszetbeErkezesDatuma></TenyeszetbeErkezesDatuma>
<AnyaAzonOrszagkodja></AnyaAzonOrszagkodja>
<AnyaAzon></AnyaAzon>
<Iker-e></Iker-e>
<EllesModja></EllesModja>
<BorjuTomege></BorjuTomege>
<Surgos-e></Surgos-e>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.1.2. Adattartalom
Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Tevékenység

Tevekenyseg

1 hosszú numerikus

igen

Azonosító
országkódja
Azonosító

AzonositoOrszagkodja

nem

Születési
dátum
Neme

SzuletesiDatum

2 hosszú szöveg,
nagybetű
12 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
8 hosszú dátum

nem

yyyy-mm-dd

Neme

1 hosszú numerikus

nem

Szarvasmarha
fajta/faj
Színe

SzarvasmarhaFajta

2 hosszú numerikus

nem

Szine

2 hosszú numerikus

nem

Előző azonosító
országkód
Előző azonosító

ElozoAzonOrszagkodja

nem

Exportáló/besz
állító ország
Tenyészet kód

ExportaloOrszagkodja

3 hosszú szöveg,
nagybetű
13 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
2 hosszú szöveg,
nagybetű
7 hosszú numerikus

1 - Hímivarú
2 - Nőivarú
NÉBIH által publikált
lista
NÉBIH által publikált
lista
NÉBIH által publikált
lista

Tenyészetbe
érkezés
dátuma
Anya azonosító
országkód
Anya azonosító

TenyeszetbeErkezesDa
tuma

8 hosszú dátum

nem

AnyaAzonOrszagkodja

3 hosszú szöveg,
nagybetű
13 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok

nem

Azonosító

ElozoAzon

TenyeszetKod

AnyaAzon
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Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
1 - Módosítás
2 - Törlés
3 - Új jelölés bejelentés
4 - EU beszállítás
bejelentése
NÉBIH által publikált
lista

igen

nem
nem
igen

nem

NÉBIH által publikált
lista
értéke 1000009999999 lehet
yyyy-mm-dd
NÉBIH által publikált
lista
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Ikerellés

Iker-e

1 hosszú numerikus

nem

Ellés módja

EllesModja

1 hosszú numerikus

nem

Borjú tömege

BorjuTomege

2 hosszú numerikus

nem

Sürgőséggel
kezelendő-e

Surgos-e

1 hosszú szöveg

nem

1 – igen
2 - nem
NÉBIH által publikált
lista
ha kitöltött, akkor 5-70
kötött lehet
i – igen
n - nem

3.1.3. Ellenőrzések
3.1.3.1.

Egyed bejelentés összefüggések ellenőrzések

Hibakód
812
3843

Súly
«F»
«S»

3842
761
385

«S»
«F»
«S»

758

«S»

838

«S»

985
987
986
988
1072

«S»
«S»
«S»
«S»
«F»

893
867
759

«F»
«S»
«S»

847
504

«F»
«S»

849

«S»

851

«S»

853

«S»

150

«S»

982
990
763

«F»
«F»
«F»

764

«F»

984
983

«F»
«F»

Leírás
Az állat ivara nem módosítható, mert igényeltek rá anyatehén támogatást.
EU beszállítás bejelentése esetén az EU ENAR szám országkódját kötelező
megadni.
Új jelölés bejelentés esetén csak hazai (HU) országkód adható meg.
Születési dátum az egyed kikerülését követő dátumra nem módosítható.
Már jelentették az egyed bekerülését más helyre, ezért nem törölhető a
bejelentése.
Az egyed bejelentése nem törölhető, mert más egyed anyja vagy van
ellése/vetélése.
Az EU beszállított állat EU útlevele még nincs regisztrálva. (EU beszállítás
bejelentése(4) esetén).
Az egyed bejelentése nem törölhető, mert van termékenyítése.
Az egyed bejelentése nem törölhető, mert KPLSZ-e van.
Az egyed bejelentése nem törölhető, mert van küllemi bírálata.
Az egyed bejelentése nem törölhető, mert más egyedet termékenyítettek vele.
Ikerjelzés "igen"-re módosítása csak az eredeti bejelentést követő 15 napon
belül lehetséges.
A születési dátum ellentmond az anya befejésének. (Módosítás (1) esetén).
Az állat bejelentése nem törölhető, mert van regisztrált vér/dns vizsgálata.
Már jelentették az egyed kikerülését a tenyészetből, nem lehet az egyed
bejelentését törölni.
A tenyészetbe érkezés dátuma a 2014-s bizonylaton módosítható.
Az egyed már kikerült az első tenyészetéből, csak az illetékes felelősség vállaló
módosíthat.
Az egyednek van a bekerülési/bizonylat beérkezési dátumnál korábbi
bekerülésű tartózkodási helye. (EU beszállítás(4) esetén).
Az egyednek van a bekerülési dátumnál korábbi kikerülésű tartózkodási helye.
(EU beszállítás(4) esetén).
Az egyednek van a születési dátumnál korábbi bekerülésű tartózkodási helye.
(EU beszállítás(4) esetén).
A megadott tenyészetkód nem egyezik az egyed jelenlegi/utolsó állattartó
tenyészetével. (Módosítás(2) esetén).
A születési dátum ellentmond az egyed ellésének. (módosítás (1) esetén).
Az egyed nem lehet hímivarú, mert van termékenyítése.(Módosítás esetén).
Az egyed születési dátumát nem lehet módosítani úgy, hogy a termékenyítése
időpontjában 225 napnál fiatalabb legyen(Módosítás esetén).
Az egyed születési dátuma nem lehet későbbi, mint a termékenyítési dátuma.
(Módosítás esetén)
Az egyed nem lehet nőivarú, mert van KPLSZ-e. (Módosítás esetén).
Az egyed nem lehet hímivarú, mert van ellése. (Módosítás (1) esetén).
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989

«F»

760

«S»

328

«S»

347
385
697

«S»
«S»
«S»

140

«S»

450

«F»

238

«S»

Az egyed nem lehet nőivarú, mert más egyedet termékenyítettek vele.
(Módosítás (1) esetén)
EU bejelentés esetén, ha az anya magyar, akkor bejelentettnek kell lennie, és a
születési dátumának nagyobbnak kell lennie az export dátumánál.
Hazai születésű állat anyja csak ENAR-os, vagy EU ENAR-os lehet (kivéve a
2000.01.01 előtt született egyed, mert annak anyja tehénszámos is lehet).
Átjelölt állat esetén az exportáló/beszállító országot kötelező megadni.
Az állat törlését a jelenlegi tartózkodási helyének tenyészete teheti meg.
Az egyed a bejelentéskor 8 hónapnál idősebb, és nincs járási főállatorvosi vagy
főfelügyelői hozzájárulás.(2011-en módosítás(1) vagy új jelölés(3) esetén).
Többszörös ikerellés korlátozás. Kettős ikerellésnél több ikerellés bejelentése
csak felelősségvállaló engedélyével történhet.
Hazai születésű egyed bejelentése, születési dátumának módosítása esetén, ha
a születési dátum >=2000.01.01 és tenyészetbe érkezés dátuma kitöltött és
eltér a születési dátumtól. (A hiba a hibalevélen nem jelenik meg).
Exportált egyed regisztrációjának törlése, illetve a marhalevélen szereplő
adatainak módosítása nem lehetséges.

FIGYELEM: Amennyiben a születési dátum korábbi dátumra módosul, módosítani szükséges az
egyed bekerülési dátumát is!
3.1.3.2.

Fajta-szín összefüggés ellenőrzés

Hibakód
676

Súly
«F»

Leírás
A bizonylaton megadott fajtakódhoz nem tartozhat a megadott szín!

3.2. 5114 – Marhalevél igénylés, érvénytelenítés, módosítás
(állományból)
Az 5114-es bizonylattal lehet szarvasmarháknak új Marhalevelet igényelni, tenyészetbe való
bekerülését érvényteleníteni, módosítani.
Súlyos hiba esetén a rendszer 1825-ös hibalevelet készít.

3.2.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok
xmlns:ns2="http://e5114.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<Tevekenyseg></Tevekenyseg>
<TenyeszetKod></TenyeszetKod>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<BekerulesDatuma></BekerulesDatuma>
<KikerulesKodja></KikerulesKodja>
<KikerulesDatuma></KikerulesDatuma>
<Celorszag></Celorszag>
<BizonyitvanySorszama></BizonyitvanySorszama>
<BizonyitvanyDatuma></BizonyitvanyDatuma>
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<KamaraiBelyegzoSzama></KamaraiBelyegzoSzama>
<KamaraiBelyegzoPerSzama></KamaraiBelyegzoPerSzama>
<KorzetAzon></KorzetAzon>
<Surgos-e></Surgos-e>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.2.2. Adattartalom
Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Tevékenység

Tevekenyseg

1 hosszú numerikus

igen

Tenyészetkód

TenyeszetKod

7 hosszú numerikus

igen

Azonosító
országkódja
Azonosító

AzonositoOrszagkodja

igen

Tenyészetbe
érkezés
dátuma
Kikerülés kódja

BekerulesDatuma

2 hosszú szöveg,
nagybetű
12 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
8 hosszú dátum

KikerulesKodja

2 hosszú numerikus

nem

Kikerülés
dátuma
Célország
kódja
Állategészségü
gyi
bizonyítvány
sorszáma
Állategészségü
gyi
bizonyítvány
dátuma
Kamarai
bélyegző
száma

KikerulesDatuma

8 hosszú dátum

nem

Celorszag

nem

BizonyitvanySorszama

2 hosszú szöveg,
nagybetű
8 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok

BizonyitvanyDatuma

8 hosszú dátum

nem

KamaraiBelyegzoSzam
a

4 hosszú numerikus

nem

Azonosíto
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Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
1 – Marhalevél igénylés
(bekerülés)
2 – Bekerülés
érvénytelenítése
4 - Módisítás
6 – Külföldről
visszaérkezett állat
bejelentése
értéke 100000-9999999
lehet
NÉBIH által publikált
lista

igen
nem

nem

4 – Export 3. országba/
Kiszállítás EU-ba
6 – Rendes vágás
11 – Külföldi kiállítás
17 – Klinikai tünetek
miatt elkülönített vágás
18 – Vágóhídon belüli
kényszervágás

NÉBIH által publikált
lista
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Kamarai
bélyegző per
száma
Körzet
azonosító
Sürgőséggel
kezelendő-e

KamaraiBelyegzoPerSz
ama

2 hosszú numerikus

nem

KorzetAzon

6 hosszú numerikus

nem

Surgos-e

1 hosszú szöveg

nem

értéke 1000-999999
lehet
i – igen
n - nem

3.2.3. Ellenőrzések
Az 5114-s bizonylatok feldolgozása automatikus történik meg a rendszerbe. Az adatok
ellenőrzése azonos a weben is rögzíthető 3114-s bizonylatnál előírt ellenőrzésekkel. Súlyos
hiba esetén a rendszer 1825-ös hibalevelet készít.

3.3.

5130 – Lezárt tartózkodások bejelentése (állományból)

Az 5130-as bizonylat alkalmas a szarvasmarha egyedek ideiglenes, már lezárult tartózkodási
helyeinek bejelentésére. Egy állomány több bizonylatot tartalmazhat, egy bizonylathoz
maximum 1000 tétel tartozhat.
Súlyos hiba esetén a rendszer 1828-as hibalevelet készít.

3.3.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok xmlns:ns2="http://e5130.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<TenyeszetKod></TenyeszetKod>
<IdoszakKezdete></IdoszakKezdete>
<IdoszakVege></IdoszakVege>
<Surgos-e></Surgos-e>
<SzmarhaBejelentoAdat>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<KikerulesKodja></KikerulesKodja>
</SzmarhaBejelentoAdat>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.3.2. Adattartalom
Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Tenyészetkód

TenyeszetKod

7 hosszú numerikus

igen
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Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
értéke 100000-9999999
lehet
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Időszak
IdoszakKezdete
kezdete
Időszak vége
IdoszakVege
Sürgőséggel
Surgos-e
kezelendő-e
Egyedek blokk (detail) A tételsorok száma
Azonosító
AzonositoOrszagkodja
országkódja
Azonosító
Azonosíto
Kikerülés kódja

KikerulesKodja

8 hosszú dátum

igen

8 hosszú dátum
1 hosszú szöveg

igen
nem

nem haladhatja meg az 1000-t
2 hosszú szöveg,
nem
nagybetű
12 hosszú szöveg,
igen
nagybetű és
számok
2 hosszú numerikus igen

i – igen
n - nem
NÉBIH által publikált
lista l

1 - Kikerült
3 - Elhullott v.
szállításkor elhullott
10 - Leölés
14 - Házi vágás
16 - Vágóhídon kívüli
kényszervágás

3.3.3. Ellenőrzések
Az 5130-s bizonylatok feldolgozása automatikus történik meg. Az adatok ellenőrzése azonos a
weben is rögzíthető 3130-s bizonylatnál előírt ellenőrzésekkel. Súlyos hiba esetén a rendszer
1828-ös hibalevelet készít.

3.4. 5135
–
(állományban)

Marhalevél

beérkezés-bejelentő

szelvény

Az 5135-ös bizonylat alkalmas a 1935 Marhalevél bekerülés-bejelentő szelvények állományban
való bejelentésére.
Súlyos hiba esetén a rendszer 1826-as hibalevelet készít.

3.4.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok
xmlns:ns2="http://e5135.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<KiadasiSorszam></KiadasiSorszam>
<AnyaAzonOrszagkodja></AnyaAzonOrszagkodja>
<AnyaAzon></AnyaAzon>
<TenyeszetKod></TenyeszetKod>
<Surgos-e></Surgos-e>
<KikerulesKodja></KikerulesKodja>
<Celorszag></Celorszag>
<BekerulesDatuma></BekerulesDatuma>
<KikerulesDatuma></KikerulesDatuma>
<BizonyitvanySorszama></BizonyitvanySorszama>
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<BizonyitvanyDatuma></BizonyitvanyDatuma>
<KamaraiBelyegzoSzama></KamaraiBelyegzoSzama>
<KamaraiBelyegzoPerSzama></KamaraiBelyegzoPerSzama>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.4.2. Adattartalom
Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Azonosító
országkódja
Azonosító

AzonositoOrszagkodja

igen

Kiadási
sorszám
Anya azonosító
országkód
Anya azonosító

KiadasiSorszam

2 hosszú szöveg,
nagybetű
12 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
2 hosszú numerikus

igen

Tenyészetkód

TenyeszetKod

3 hosszú szöveg,
nagybetű
13 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
7 hosszú numerikus

Sürgőséggel
kezelendő-e
Kikerülés kódja

Surgos-e

1 hosszú szöveg

nem

KikerulesKodja

2 hosszú numerikus

nem

Célország
kódja
Tenyészetbe
érkezés
dátuma
Kikerülés
dátuma
Állategészségü
gyi
bizonyítvány
sorszáma
Állategészségü
gyi
bizonyítvány
dátuma
Kamarai
bélyegző
száma
Kamarai
bélyegző per
száma

Celorszag

nem

BekerulesDatuma

2 hosszú szöveg,
nagybetű
8 hosszú dátum

KikerulesDatuma

8 hosszú dátum

nem

BizonyitvanySorszama

8 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok

nem

BizonyitvanyDatuma

8 hosszú dátum

nem

KamaraiBelyegzoSzam
a

4 hosszú numerikus

nem

KamaraiBelyegzoPerSz
ama

2 hosszú numerikus

nem

Azonosíto

AnyaAzonOrszagkodja
AnyaAzon
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Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
NÉBIH által publikált
lista

igen
igen
NÉBIH által publikált
lista

igen
igen

igen

értéke 100000-9999999
lehet
i – igen
n - nem
6 – Rendes vágás
17 – Klinikai tünetek
miatt elkülönített vágás
18 Vágóhídon belüli
kényszervágás
NÉBIH által publikált
lista
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3.4.3. Ellenőrzések
Az 5135-s bizonylatok feldolgozása automatikus történik meg. Az adatok ellenőrzése azonos a
weben is rögzíthető 1935 (web)-s bizonylatnál előírt ellenőrzésekkel. Súlyos hiba esetén a
rendszer 1826-ös hibalevelet készít.

3.5. 5136
–
(állományban)

Marhalevél

kikerülés-bejelentő

szelvény

Az 5136-os bizonylat alkalmas a 1936 Marhalevél kikerülés-bejelentő szelvények állományban
való bejelentésére.
Súlyos hiba esetén a rendszer 1827-es hibalevelet készít.

3.5.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok xmlns:ns2="http://e5136.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<KiadasiSorszam></KiadasiSorszam>
<TenyeszetKod></TenyeszetKod>
<KikerulesKodja></KikerulesKodja>
<KikerulesDatuma></KikerulesDatuma>
<TenyeszetKodCel></TenyeszetKodCel>
<KiszallitasCelja></KiszallitasCelja>
<Celorszag></Celorszag>
<KikerulesOka></KikerulesOka>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.5.2. Adattartalom
Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Azonosító
országkódja
Azonosító

AzonositoOrszagkodja

igen

Kiadási
sorszám
Tenyészetkód

KiadasiSorszam

2 hosszú szöveg,
nagybetű
12 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
2 hosszú numerikus

TenyeszetKod

7 hosszú numerikus

igen

Kikerülés kódja

KikerulesKodja

2 hosszú numerikus

igen

Azonosíto
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Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
NÉBIH által publikált
lista

igen
igen
értéke 100000-9999999
lehet
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Kikerülés
dátuma
Célállomás
tenyészetkódja
Kiszállítás célja
Célország
kódja
Kikerülés oka

KikerulesDatuma

8 hosszú dátum

igen

TenyeszetKodCel

7 hosszú numerikus

nem

KiszallitasCelja
Celorszag

1 hosszú numerikus
2 hosszú szöveg,
nagybetű
1 hosszú numerikus

nem
nem

KikerulesOka

értéke 100000-9999999
lehet
NÉBIH által publikált
lista

nem

3.5.3. Ellenőrzések
Az 5136-s bizonylatok feldolgozása automatikus történik meg. Az adatok ellenőrzése azonos a
weben is rögzíthető 1936 (web)-s bizonylatnál előírt ellenőrzésekkel. Súlyos hiba esetén a
rendszer 1827-es hibalevelet készít.

3.6.

5147 – Szarvasmarha átkötés bejelentő (állományból)

Az 5147-os bizonylat alkalmas a szarvasmarhák átkötésének bejelentésére két olyan tenyészet
között, amelyeknek tartója ugyanaz a partner és a tenyészetek azonos ÁEÜ hatósághoz
tartoznak.
Súlyos hiba esetén a rendszer 1822-es hibalevelet készít.

3.6.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok xmlns:ns2="http://e5147.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<KiadasiSorszam></KiadasiSorszam>
<TenyeszetKodIndito></TenyeszetKodIndito>
<KikerulesDatuma></KikerulesDatuma>
<KikerulesOka></KikerulesOka>
<TenyeszetKodFogado></TenyeszetKodFogado>
<ErkezesDatuma></ErkezesDatuma>
<BizonyitvanySorszama></BizonyitvanySorszama>
<BizonyitvanyDatuma></BizonyitvanyDatuma>
<KamaraiBelyegzoSzama></KamaraiBelyegzoSzama>
<KamaraiBelyegzoPerSzama></KamaraiBelyegzoPerSzama>
<SurgosseggelKezelendo></SurgosseggelKezelendo>
<MarhalevelTipusa></MarhalevelTipusa>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.6.2. Adattartalom
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Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Azonosító
országkódja
Azonosító

AzonositoOrszagkodja

igen

Kiadási sorszám

KiadasiSorszam

Indító tenyészet
kód
Kikerülés
dátuma
Kikerülés oka

TenyeszetKodIndito

2 hosszú szöveg,
nagybetű
12 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
2 hosszú
numerikus
7 hosszú
numerikus
8 hosszú dátum

nem

Fogadó
tenyészet kód
Fogadóhelyre
érkezés dátuma
Állategészségügy
i bizonyítvány
sorszáma

TenyeszetKodFogado

1 hosszú
numerikus
7 hosszú
numerikus
8 hosszú dátum

BizonyitvanySorszama

8 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok

nem

Állategészségügy
i bizonyítvány
dátuma

BizonyitvanyDatuma

8 hosszú dátum

nem

Kamarai
bélyegző száma

KamaraiBelyegzoSzam
a

4 hosszú
numerikus

nem

Kamarai
bélyegző per
száma
Sürgősséggel
kezelendő
Kiállítandó
marhalevél
típusa

KamaraiBelyegzoPerSz
ama

2 hosszú
numerikus

nem

SurgosseggelKezelend
o
MarhalevelTipusa

1 hosszú
numerikus
1 hosszú
numerikus

nem

Azonosíto

KikerulesDatuma
KikerulesOka

ErkezesDatuma
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Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
NÉBIH által publikált
lista

igen
igen
igen

értéke 1000009999999 lehet

igen

igen

értéke 1000009999999 lehet

igen

igen

Amennyiben az indító
tenyészet és a fogadó
tenyészet is ugyanazon
megyéhez tartozik,
tartójuk azonos, akkor
a mező töltése nem
kötelező, egyébként
igen.
Amennyiben az indító
tenyészet és a fogadó
tenyészet is ugyanazon
megyéhez tartozik,
tartójuk azonos, akkor
a mező töltése nem
kötelező, egyébként
igen.
Amennyiben az indító
tenyészet és a fogadó
tenyészet is ugyanazon
megyéhez tartozik,
tartójuk azonos, akkor
a mező töltése nem
kötelező, egyébként
igen.

i – igen
n - nem
1 – 1970 Elektronikus
Marhalevél
2 – 1934 Marhalevél
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3.6.3. Ellenőrzések
Az 5147-s bizonylatok feldolgozása automatikus történik meg. Az adatok ellenőrzése a weben
is rögzíthető 3147-s bizonylatnál előírt ellenőrzésekkel azonos. Súlyos hiba esetén a rendszer
1822-es hibalevelet készít.

3.7. 5150 –
(állományból)

Szarvasmarha

végleges

kikerülés

bejelentő

Az 5150-os bizonylat alkalmas olyan szarvasmarhák végleges kikerültetésére, amelyeknek
utolsó, érvényes marhalevele 1970-es elektronikus marhalevél.
Súlyos hiba esetén a rendszer 1823-as hibalevelet készít.

3.7.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok xmlns:ns2="http://e5150.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<KiadasiSorszam></KiadasiSorszam>
<TenyeszetKod></TenyeszetKod>
<KikerulesDatuma></KikerulesDatuma>
<KikerulesKodja></KikerulesKodja>
<KikerulesOka></KikerulesOka>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.7.2. Adattartalom
Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Azonosító
országkódja

AzonositoOrszagkodja

igen

Azonosító

Azonosíto

Kiadási sorszám

KiadasiSorszam

Tenyészet kód

TenyeszetKod

Kikerülés
dátuma
Kikerülés kódja

KikerulesDatuma

2 hosszú
szöveg,
nagybetű
12 hosszú
szöveg,
nagybetű és
számok
2 hosszú
numerikus
7 hosszú
numerikus
8 hosszú dátum
2 hosszú
numerikus

igen

KikerulesKodja
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Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
NÉBIH által publikált
lista

igen

igen
igen
igen

értéke 100000-9999999
lehet
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Kikerülés oka

KikerulesOka

1 hosszú
numerikus

nem

3.7.3. Ellenőrzések
Az 5150-s bizonylatok feldolgozása automatikus történik meg. Az adatok ellenőrzése a weben
is rögzíthető 3150-s bizonylatnál előírt ellenőrzésekkel azonos. Súlyos hiba esetén a rendszer
1823-as hibalevelet készít.

3.8. 5151
–
(állományból)

Szarvasmarha

megsemmisítés

bejelentő

Az 5151-os bizonylat alkalmas olyan szarvasmarhák ATEV-nél történő megsemmisítésének
jelentésére, amelynek utolsó, érvényes marhalevele 1970-es Elektronikus Marhalevél.
Súlyos hiba esetén a rendszer 1824-es hibalevelet készít.

3.8.1. XML
verzió 1.0
A nem használt tagok törlendők.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SzmarhaBejelentok xmlns:ns2="http://e5151.client.enar.si.hu">
<SzmarhaBejelento>
<Sorszam></Sorszam>
<AzonositoOrszagkodja></AzonositoOrszagkodja>
<Azonosito></Azonosito>
<KiadasiSorszam></KiadasiSorszam>
<MegsemmisitoTenyKod></MegsemmisitoTenyKod>
<BekerulesDatuma></BekerulesDatuma>
<BizonyitvanySorszama></BizonyitvanySorszama>
<BizonyitvanyDatuma></BizonyitvanyDatuma>
<KamaraiBelyegzoSzama></KamaraiBelyegzoSzama>
<KamaraiBelyegzoPerSzama></KamaraiBelyegzoPerSzama>
</SzmarhaBejelento>
</ns2:SzmarhaBejelentok>

3.8.2. Adattartalom
Név

Mező

Forma

Kötelező?

Sorszám

Sorszam

numerikus

igen

Azonosító
országkódja
Azonosító

AzonositoOrszagkodja

igen

Kiadási
sorszám

KiadasiSorszam

2 hosszú szöveg,
nagybetű
12 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok
2 hosszú numerikus

Azonosíto
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igen
igen

Megjegyzés, leírás,
töltés
Sorszám kötelező és az
egyedi kell legyen.
NÉBIH által publikált
lista

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SZARVASMARHA

Megsemmisítő
tenyészet kód
Megsemmisítőb
e érkezés
dátuma
Állategészségü
gyi
bizonyítvány
sorszáma
Állategészségü
gyi
bizonyítvány
dátuma
Kamarai
bélyegző
száma
Kamarai
bélyegző per
száma

MegsemmisitoTenyKod

7 hosszú numerikus

igen

BekerulesDatuma

8 hosszú dátum

igen

BizonyitvanySorszama

8 hosszú szöveg,
nagybetű és
számok

igen

BizonyitvanyDatuma

8 hosszú dátum

igen

KamaraiBelyegzoSzam
a

4 hosszú numerikus

igen

KamaraiBelyegzoPerSz
ama

2 hosszú numerikus

nem

értéke 1000009999999 lehet

3.8.3. Ellenőrzések
Az 5151-s bizonylatok feldolgozása automatikus történik meg. Az adatok ellenőrzése a weben
is rögzíthető 3151-s bizonylatnál előírt ellenőrzésekkel azonos. Súlyos hiba esetén a rendszer
1824-es hibalevelet készít.

3.9.

5321 – Szarvasmarha vakcinázás bejelentés (állományból)

Az 5321-es Szarvasmarha vakcinázás bejelentése xls formátumú file, leírása a vakcinázást
végző állatorvosok szerepkörös útmutatójában található.

3.10. 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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3.10.1.

FAJTAKÓDOK
Fajta
Aberdeen angus
Angelni
Aubrac
Ayrshire
Magyar házibivaly
Blonde d'aquitaine
Borzderes
Bölény

3.10.2.

Kód
18
85
89
14
97
82
3
96

Fajta
Kék belga
Kosztromai
Limousin
Lincoln Red
Magyar szürke
Magyartarka
Maine Anjou
Marchigiana

Kód
81
15
31
70
4
1
86
72

Braford
Brangus
British white
Brown Swiss
Charolais
Chianina
Dán vörös
Dexter
Egyéb bivaly
Egyéb húshasznú
Egyéb tejhasznú
Erdélyi pirostarka
Eringer

25
21
35
88
16
32
61
23
95
98
99
20
84

Meuse-Rhine-Yssel
(MRY)
Mokány marha
Montbeliarde
Murray grey
Normande
Norvég vörös
Őstulok
Parthenaise
Piemonti
Pinzgaui
Salers
Santa gertrudis
Shever

Európai feketetarka
lapály

13

Skót felföldi

92

Európai vöröstarka
lapály

27

SMR

60

Galloway
Hereford
Holstein-fríz
Jak
Jersey
Kárpáti borzderes

50
17
22
90
12
33

Svéd vöröstarka lapály
Tarentaise
Wagyu
Watussi
Zebu

46
26
30
91
80

SZÍN KÓDTÁR

Szín kód Szín megnevezés
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28
19
63
34
65
62
71
36
87
24
29
64
83

Tájékoztató telepi rendszerek fejlesztőinek

SZARVASMARHA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nem kategorizálható
Feketetarka
Vöröstarka
Fekete-vörös
Zsemletarka
Egyéb tarka
Egyszínű fekete
Egyszínű vörös
Egyszínű zsemleszínű
Egyszínű egyéb
Borzderes
Barnatarka
Mahagóni barnatarka
Egyszínű fehér
Tejfel
Vadas
Vörösbarna
Búzaszín
Szürke
Szürkésfehér
Világos ezüst
Ezüst
Mély ezüst

3.11. 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/xls-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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