lehetősége van berögzíteni saját magának. Ehhez természetesen ugyanúgy ügyfélkapus hozzáférés és jogi
személy esetén aktivált meghatalmazás szükséges.
A termékenyítési jegy továbbra is szigorú számadású bizonylatként az ÁT Kft.-től igényelhető.
A Fedeztetési jegyre is igaz, hogy maradt a tömbösített
formátum, nincs letölthető verziója. A NÉBIH honlapján található formátumok csak minták, kérjük, hogy
bejelentésre ne használják őket. A Szabad és háremszerű pároztatások bejelentő és módosító lapja szintén
megszűnt szigorú számadásúnak lenni, azaz letölthető
a www.enar.hu oldalról a Termékenyítési naplóhoz hasonlatosan.
A Termékenyítések módosítása űrlap papír alapú változtat nem letölthető, azt továbbra is tömbös formátumban az ÁT Kft.-től lehet igényelni. Webes változat
használatakor fontos, hogy az eredeti űrlapja a telepi
vagy körjáratos inszeminátor ráírja a NÉBIH-től kapott
regisztrációs számát.

A NÉBIH tevékenységéről részletesen honlapunkon tájékozódhat, ahol a szakterületek
szerinti fontos információkat és aktualitásokat folyamatosan közzétesszük.
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állattenyésztési Igazgatóság

„Bizalom a tisztességnek”
A közelmúltban újabb fejlesztést hajtott végre a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) rendszeren,
amelynek keretében számos, a működtetést gyorsító,
azt biztonságosabbá tevő, illetve az állattartás területén
tevékenykedő magánszemélyek és gazdasági szervezetek
munkáját, jogszabályi kötelezettségüknek való megfelelést lehetővé tevő rendszer került kidolgozásra.

megtagadásra kerül. Az elektronikus felület Internet Explorer böngészőre lett optimalizálva. Más böngészőkkel
előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás vagy mentés.

Az alábbi események jelenthetők a webTER-en keresztül:
• 3301 Termékenyítési napló
• 3302 Termékenyítési jegy
• 3303 Fedeztetési jegy
• 3304 Háremszerű és szabadpároztatás bejelentőlap
• 3310 Háremszerű és szabadpároztatás módosító
lap
• 3311 Termékenyítések módosítása

A regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos információkat, eljárásrendet szintén a NÉBIH honlapról tölthetik
le. Az ügymenet részletes leírása a szerepkörös útmutatókban is módosításra került, amely a megújult tartalommal a www.enar.hu oldalról tölthető le.

Az elektronikus kérelembenyújtás használatához kétféle
regisztráció szükséges: egyrészt ügyfélkapus regisztráció,
másrészt NÉBIH partner- vagy Magyar Államkincstár (korábban MVH) ügyfél-azonosító igénylésével történik.
Az ügyfélkapus regisztrációs során megadott regisztrációs
alapadatoknak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg
kell egyeznie a NÉBIH Partner- vagy MÁK ügyfél-azonosító
igénylésekor megadott adatokkal, ugyanis az első belépéskor meg kell adni a NÉBIH partner- vagy MÁK ügyfél-azonosító számot. Bármelyik alapadat eltérésekor a belépés

BÜHG nyilvántartás nyomtatványai;
Faanyag kereskedelmi lánc felügyelethez (EUTR)
kapcsolódó meghatalmazás kitöltése.

A NÉBIH 2016. nyár elején élesítette a webENAR „kistestvérét”, a webTER-t. A webTER rendszeren keresztül mind termékenyítési, mind fedeztetési adatokat fel
lehet adni, így az anyatehén támogatás egyik fontos
követelményének teljesítése, a húshasznú bikával történő szaporítási adatok feladása gyorsan és egyszerűen
ügyintézhetővé vált. A szaporítási űrlapok is ugyanazon
a felületen érhetők el, mint a már megszokott egyéb
ENAR űrlapok.

Már 2011. szeptembere óta lehetőség van arra, hogy egy
virtuális felületen, „webENAR”-on keresztül az állattartók,
az önálló tenyészetek ENAR felelősei, illetve a megyei körzetbe sorolt tenyészetek kapcsolattartó állatorvosai adatot közöljenek az adatbázis felé. Az adatközlés a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján, az „E-ügyintézés/Ügyfélkapu bejelentkezés” menüponton keresztül
lehetséges.

Az ENAR rendszer webes kialakítása nemcsak a szarvasmarhafélékre való tekintettel került fejlesztésre, hanem
juh, kecske, sertés és baromfi fajok esetében is. Az interneten elérhető bizonylattípusokat és elektronikus változataik webes menüpont szerinti megnevezéseit szintén
a NÉBIH weboldala tartalmazza.

•
•

Az e-kérelem benyújtáshoz látogasson el a NÉBIH weboldalára és kattintson az E-ügyintézés „Ügyfélkapu bejelentkezés” gombra. A menüpont megnyomását követően
megjelenik a www.magyarorszag.hu weboldal belépési
oldala, ahol meg kell adni az ügyfélkapus azonosítóját és
jelszavát. Ezen azonosító adatok megfelelősége esetén
visszairányításra kerül a NÉBIH regisztrációs oldalára, ahol
meg kell adnia a NÉBIH partner- vagy MÁK ügyfél-azonosítós számát.
Sikeres regisztráció esetén az alábbi szakmai és egyéb
felügyeleti-díj jogcímekből lehet választani:
• Faji ENAR rendszerek (szarvasmarha, sertés, juh-kecske, baromfi);
• Gazdálkodási napló, tápanyaggazdálkodási terv;
• Nitrát e-adatlap;
• Bor szakrendszer;

Általános tudnivaló, hogy azon tejtermelés-ellenőrzés
alatt álló üzemek, akiknél a termékenyítések adat-felvételezését az ÁT Kft. (Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.) termelésellenőre végzi vagy telepirányító rendszer segítségével e-mailen jelentenek, azoknak nem
javasolt a webre való váltás, hiszen az dupla munkát jelent, ami dupla hibázási lehetőséget is magában hordoz.
Azon partnereink, akik mégis maradnak a papír alapú
bejelentésnél, azoknak fontos tudni, hogy már nem az
ÁT Kft.-től kell igényelni a Termékenyítési napló nyomtatványt, hanem a www.enar.hu oldal, szarvasmarha
ikon alatt, a TER/EMBRIÓ menüből letölthetővé vált.
A termékenyítési jegynél fontos megjegyezni, hogy a
regisztrációs számmal, ügyfélkapuval rendelkező inszeminátorok alanyi jogon használhatják a felületet.
Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy azon
termékenyítési jegyek esetén, amelyeket az inszeminátor nem rögzít be a webTER-en keresztül, a tartónak is

