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1 Általános tudnivalók
A sertések Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerének (továbbiakban sertés ENAR)
keretében történik a sertések jelölésének és mozgásának nyilvántartása, valamint az ehhez
kapcsolódó bizonylatok és füljelzők nyomkövetése.
Az adatok gyűjtése a 4/2009. (I. 16.) FVM rendelettel módosított 116/2003. (XI. 18.) FVM
rendeletben, valamint 83/2015. (XII. 16.) FM rendeletben megadott módon történik. Ezek a
rendeletek szabályozzák a sertések jelölését és mozgásának nyilvántartásba vételét. A
továbbiakban a rendelet megyei körzetbe sorolt tenyészetek tartói számára lényeges részei
kerülnek kiemelésre.
Az állattartó köteles:
a tenyészetében lévő sertésekről a 21. §-ban előírtaknak megfelelően
állatmozgás- és sertésnyilvántartást vezetni;
a sertés ENAR szabályai szerint a tenyészetében lévő állatok jelöléséről
gondoskodni, és ennek költségeit viselni;
megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a tervezett állatmozgásról a
kapcsolattartó állatorvost legalább 3 munkanappal korábban értesíteni;
megakadályozni a füljelzők szándékos eltávolítását, olvashatatlanná tételét
vagy egyéb módon történő megrongálását;
a 7. § (2) bekezdése szerinti egyedi jelölés, valamint a kiesett, elveszett vagy
olvashatatlanná vált füljelző pótlása esetén annak költségeit viselni;
a sertés szállítólevelet és az egyéb ENAR-bizonylatot 3 évig megőrizni;
a megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a tervezett tenyésztésbe vonásról,
vagy a tenyészsertés füljelzőjének kieséséről a sertéságazati területi felelőst 5
munkanapon belül értesíteni;
megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a tenyészsertések fialásának és
kiesésének az ENAR-ban való rögzítéséről gondoskodni;
évente legalább egyszeri leltárt készíteni a sertéságazati felügyelő
közreműködésével, amely kiterjed
o a tenyészetben található, jelölt állatok ENAR-szám szerinti egyedi leltárára;
o a jelölésre fel nem használt jelölőeszközök ENAR-szám szerinti leltárára;
o a jelölt egyedek kiesésének, valamint a kiesés okának rögzítésére az
állomány-nyilvántartó adatai alapján;
o a tenyészetek közötti állatmozgással kapcsolatos dokumentumok
ellenőrzésére és átvezetésére az állomány-nyilvántartóba;
o az elveszett, kiesett jelölőeszközök pótlásának megrendelésére.
A tenyészsertéseket mindkét fülben elhelyezett, a NÉBIH által engedélyezett, ENARban regisztrált tenyészsertés füljelzővel kell megjelölni. A jelölést megyei körzetbe
sorolt tenyészetnél a sertéságazati felügyelő végzi és jelenti az ENAR-ba.
Ha a tenyészállat füléből a tenyészsertés füljelző kiesett, vagy olyan nagymértékben
károsodott, hogy a feliratozás nem olvasható, megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében
a sertéságazati felügyelőnek a pótlás megrendeléséről és behelyezéséről gondoskodnia
kell.
A tenyészsertések, fialását, kiesését az Útmutatóban foglaltak szerint jelenteni kell az
adatbázisnak.
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Az adatszolgáltatás során a tenyészsertésekkel kapcsolatos eseményeknél (fialás, kiesés) a
megyei körzetbe sorolt tenyészet tartója a NÉBIH Portálon a „webALI” rendszer alkalmazással
a megfelelő képernyő kitöltésével végezheti el.
A rendszer üzemeltetésének segítésére ügyfélszolgálat működik a megyei Kormányhivatalban,
valamint az ENAR központban. A központi telefonos ügyfélszolgálati iroda postacíme: 1537
Budapest, Pf.:397. telefonszáma: (06 -1) -3463-530, (06 -1) -3463-535 Elektronikus levélcím:
enarufsz@enar.hu.
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2 Az adatszolgáltatás lehetőségei
Az adatok közléséhez az alábbiakban felsorolt alapbizonylatok (űrlapok és képernyők)
használhatók. A megyei körzetbe sorolt tenyészetek tartói által használt képernyőképek (koca
fialás bejelentő, tenyészsertés kiesés bejelentő) csak elektronikusan adhatók be a „webALI”
renszerben.
Amennyiben eddig nem használták ezt a rendszert, akkor a NÉBIH honlapja
(www.nebih.gov.hu) főoldalának bal oldalán, az E-ügyintézés ablakban a „Felhasználói
kézikönyv” szövegre kattintással, megnyitható vagy letölthető a portálra történő
bejelentkezésről információkat adó kézikönyv. Ez részletes tájékoztatást ad a teendőkről. Az
útmutató áttanulmányozása után a bejelentések bevitele minden esetben az „Ügyfélkapu
bejelentkezés”- re kattintással indítható.
A felhasználandó képernyők:
3643

Koca fialás csoportos bejelentő

3644

Koca fialás egyedi bejelentő, módosító

3645

Tenyészsertés kiesés csoportos bejelentő

3646

Tenyészsertés kiesés egyedi bejelentő, módosító
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3 A feladatok és a kapcsolódó adatszolgáltatások
Jelen fejezet a megyei körzetbe sorolt tenyészetek tartóinak jelentési kötelezettségeit és ezek
teljesítésének módját foglalja össze.
Már jelölt és bejelentett koca fialását, valamint tenyészsertés kiesését jelentheti a megyei
körzetbe sorolt tenyészet tartója a „webALI” felületen. Az adatközlés feltétele, hogy a tartó, ha
természetes személy, rendelkezzen ügyfélkapus regisztrációval, melynek segítségével, a
www.nebih.gov.hu oldalon az E-ügyintézés, Ügyfélkapu bejelentkezés alatt, tud bejelentkezni a
„webALI” menürendszerébe, ahol a megfelelő képernyő segítségével jelenthet. Amennyiben
eddig nem használták ezt a rendszert, akkor a NÉBIH honlapja főoldalának bal oldalán, az Eügyintézés ablakban a „Felhasználói kézikönyv” szövegre kattintással, megnyitható vagy
letölthető a portálra történő bejelentkezésről információkat adó kézikönyv. Ez részletes
tájékoztatást ad a teendőkről.
Abban az esetben, ha a tartó cég, akkor az általa meghatalmazott ügyfélkapus regisztrációval
rendelkező személy, aki regisztrált a NÉBIH partnertörzs adatbázisában, jelenthet
meghatalmazottként a „webALI” menürendszerében lévő megfelelő képernyő segítségével.

3.1 Tenyészsertések fialása
3.1.1 Tenyészsertés fialás bejelentése
A szükséges képernyő típusa, neve:
3643

Koca fialás csoportos bejelentő

Már jelölt és bejelentett koca fialását jelentheti a megyei körzetbe sorolt tenyészet tartója a
webALI” felületen a 3643-as képernyő segítségével.

3.1.2 Tenyészsertés fialás bejelentés módosítása és törlése
A szükséges képernyő típusa, neve:
3644

Koca fialás egyedi bejelentő, módosító

Amennyiben regisztrált fialás adatait módosítani kívánja a tenyészet tartója, akkor ezt a fenti
képernyő felhasználásával teheti meg. Ha a bejelentett adatok nem felelnek meg a valóságnak,
a megadott füljelzőszámhoz nem a megfelelő fialás adatait jelentették, a 3644 képernyőn a törlés
tevékenységgel a már regisztrált fialás törölhető, és a bejelentés tevékenységgel az adott koca
füljelzőszámához a helyes fialási adatok megadhatók.

3.2 Tenyészsertések kikerültetése
3.2.1 Tenyészsertés kikerülésének bejelentése
A szükséges képernyő típusa, neve:
3645

Tenyészsertés kiesés csoportos bejelentő

Már jelölt és bejelentett tenyészsertés kiesését jelentheti a megyei körzetbe sorolt tenyészet
tartója a „webALI” felületen a 3645-as képernyő segítségével.

3.2.2 Tenyészsertés kiesés bejelentés módosítása és törlése
A szükséges képernyő típusa, neve:
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3646

Tenyészsertés kiesés egyedi bejelentő, módosító

Amennyiben regisztrált kiesés adatait módosítani kívánja a tenyészet tartója, akkor ezt a fenti
képernyő felhasználásával teheti meg. Ha a bejelentett adatok nem felelnek meg a valóságnak,
a megadott füljelzőszámhoz nem a megfelelő kiesés adatait jelentették, a 3646 képernyőn a
törlés tevékenységgel a kiesés bejelentése törölhető, és a bejelentés tevékenységgel az adott
tenyészsertés fülszámhoz a helyes kiesés adatok megadhatók.

3.3 A bejelentésekhez kapcsolódó hibák elhárítása
Elektronikus bejelentés, módosítás, törlés (webALI alkalmazásból) esetén a bizonylat
adattartalma csak akkor adható be a központi adatbázisba, ha a beadandó adatok hibátlanok.
Ebből következik, hogy a „webALI” rendszerében beadott adatokra nem érkezhet hibajavító.
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