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1. Mi az a komplex bizonylat?
A komplex bizonylat azokra a tenyészetekre vonatkozó speciális adategyeztetési
dokumentum, amelyen az érintett állattartók megadhatják az állataik konkrét tartási,
tartózkodási helyét és lehetőségük van a tenyészeteik és tartási helyeik adatainak
módosítására, pontosítására.
2. Kinek kell elvégezni az adategyeztetést?
Az adategyeztetés azokra az állattartókra vonatkozik, akik olyan tenyészetekben tartják az
állataikat, amelyekhez több tartási hely tartozik. Ezeknek a tartási helyeknek az önálló
tenyészetekbe rendezéséhez szükséges az adategyeztetési folyamat.
3. Milyen módon lehet az adategyeztetést elvégezni?
A bizonylatok az ügyfélportál rendszeren keresztül érhetők el a szokásos WebENAR
felületen. A cégek, vállalkozások elektronikus úton kötelesek az adategyeztetést elvégezni.
Önálló tenyészetek az ENAR-felelős segítségével, megyei körzetbe sorolt állattartók a körzeti
kapcsolattartó állatorvos segítségével. Az adategyeztetés meghatalmazott útján is teljesíthető.
4. Mi történik, ha nem végzem el az adategyeztetést?
Az adategyeztetés azért szükséges, mert egyes adatok, pl. az állatok pontos tartási helye csak
az állattartónál állnak rendelkezésre. Amennyiben az adategyeztetést nem végzi el az
állattartó a Nébih teszi ezt meg, de ez hátrányosan is érintheti az állattartót.
5. Minden esetben ki kell nyomtatni a bizonylatot?
Kinyomtatni csak akkor érdemes a bizonylatot, ha úgy egyszerűbb áttekinteni. Sok állat
esetében nagyon sok oldal is lehet a bizonylat. A benyújtást is elektronikusan kell megtenni,
emiatt sem kell kinyomtatni a bizonylatot. A visszarögzítés a legenerált dokumentumon (pdfen) is látható iktatószám megadásával elvégezhető.
6. Minden mezőt ki kell tölteni a bizonylaton?
Nem, csak azokat, amit módosítani szeretne. Ha a már kitöltött adatok megfelelőek, akkor
nem kell beírni semmit, üresen kell hagyni. Ha módosítani szeretné az adatokat, akkor „Ú”
betűt kell választani és megadni az új adatokat.
7. Van még az eredeti tenyészetkódot tartalmazó füljelzőimből? Azokat felhasználhatom?
A füljelzők minden faj esetén felhasználhatók, de azokat át kell adni az új tenyészetkódra a
www.enar.hu
8. Be kell küldeni papír alapon is a bizonylatot? Hova?
A bizonylatot elektronikusan kell visszarögzíteni a generáláskor kapott iktatószám alapján.
Papíron nem kell beküldeni.
9. Van-e lehetőség a tartási helyek összevonására?
A tartási helyeket, amennyiben összefüggő területet képeznek, illetve az illetékes
kormányhivatal engedélyezi, össze lehet vonni. Ezt a komplex bizonylat generálása előtt a
www.enar.hu honlapon elérhető TIR módosító bizonylatokkal lehet megtenni.

10. Nem a megfelelő tenyészethez kötöttem az állataimat. Vissza lehet vonni a bizonylatot?
A komplex bizonylat nem vonható vissza. Az állatokat a mozgatásra rendelekezésre álló
bizonylatokkal kell a megfelelő tenyészethez átjelenteni.
11. Hogyan kerülhetem el, hogy megszakadjon a kapcsolat a webes rögzítés közben a
rendszerrel?
Hosszabb rögzítés esetén érdemes időnként (óránként) megnyomni az ellenőrzés gombot. Az
ellenőrzés lefutása is hosszabb időt vehet igénybe.
12. Minden állatot egyesével jelölni kell, ha átrakom egy másik tartási helyre, leendő
tenyészetkódra?
Ha minden állatot egy helyen tart az állattartó, akkor az erre vonatkozó mező bejelölésével
megteheti. Ha több helyre kell szétosztani, akkor érdemes jelölni, hogy minden állat marad az
eredeti tartási helyen és csak azokat az állatokat kell bejelölni a megfelelő tartási helyhez,
amelyek ez alól kivételt képeznek. Ezzel gyorsítható a kitöltés.
13. Honnan fogom megtudni az új tenyészetkódot/tenyészetkódokat?
A komplex bizonylat rögzítése után, a megszokott webENAR felületen le kell kérni a 1350-es
Tenyészetigazoló Lapot.
14. Miért szerepel a 1350-es Tenyészetigazoló Lapon a régi tenyészetkódomnál a régi tartási
hely?
Azért szerepel, mivel korábban ahhoz a tenyészetkódhoz tartozott. Az új tenyészetkódhoz a
bizonylat benyújtásának dátumától kerül a tartási hely feltüntetésre.
15. Kapok új marhaleveleket ha áthelyeztem a szarvasmarhákat új tenyészetkódra?
Igen. A komplex bizonylat benyújtásával történő marhalevélkiadás térítésmentes.
16. Közvetlen állatalapú támogatást kapok a MÁK-tól és birtokontartási kötelezettségem
van. Mi a teendő?
Amennyiben az érintett állattartó egységes kérelmet vagy bármilyen más, a tenyészetekre,
tartási helyekre vagy a tartott állatállományra vonatkozó kérelmet nyújtott be a Magyar
Államkincstárnál a komplex bizonylat beadását megelőzően, akkor az adatváltozást be kell
jelenteni. Az adatváltozással kapcsolatos pontos teendőkről a Magyar Államkincstár
honlapján vagy ügyfélszolgálatán tájékozódhatnak: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu
17. Kihez fordulhatok, ha kérdésem van vagy segítségre van szükségem?
Felmerülő kérdéseivel keresse megyei körzeti kapcsolattartóját, vagy a Nébih
Ügyfélszolgálatát:
• Postázási cím: Nébih-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
• Központi telefonszám: 06-1-336-9050
• E-mail: enarufsz@nebih.gov.hu

