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1. Bevezetés
A Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban TIR) a tartási helyek, a
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet szerint, az alább felsorolt
állatfajokat tartó tenyészeteket tartja nyilván:
a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény (a továbbiakban együtt:
szarvasmarha);
b) lófélék: ló, szamár, öszvér;
c) sertés, beleértve a vaddisznót is;
d) juh és kecske;
e) baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk,
pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű
futómadár (strucc, emu);
f) házi nyúl;
g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc,
görény;
h) halfajok;
i) méh;
j) egyéb vadászható vadfajok..
A TIR elsődleges feladata, hogy a szarvasmarha ENAR, a sertés ENAR, a
juh/kecske ENAR, a Baromfi Információs Rendszer, az állategészségügyi, a
tenyésztési, és a támogatási információs rendszerek számára szolgáltassa a tartási
helyek és a tenyészetek, valamint a támogatási rendszerektől eltekintve, a felelős
tartóik adatait is.
Jelen segédlet a szarvasmarha és sertés ENAR körzeti kapcsolattartó állatorvosok
részére készült. Arra ad útmutatást, hogy hogyan teljesíthetik a TIR rendszerrel
kapcsolatos feladataikat.
A jogszabály értelmében a megyei körzeteket az illetékes állategészségügyi
hatóság jelöli ki. Az új jogszabály hatálybalépésétől, 2008. január 1-től már a
megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében is a tartók feladata a tenyészetek és
tartási helyeik bejelentése, valamint adataik módosítása, és e jelentéseket az
illetékes hatósági állatorvosnak kell ellenjegyeznie. A tenyészetek bejelentésekor a
tenyészetek körzetbe sorolása, a megyei igazgató főállatorvos által előzetesen
kijelölt körzeteket figyelembe véve, szintén a hatósági állatorvos feladata.
A fenti időponttól kezdve tehát a körzeti kapcsolattartó állatorvosoknak a tenyészet
és tartási hely bejelentésekkel és módosításokkal kapcsolatban, a 3. szakaszban
leírtak kivételével, már nincs feladatuk. A megyei körzetbe sorolt tenyészetekben,
a szarvasmarha és a sertés ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat azonban
továbbra is kizárólag az illetékes állategészségügyi hatóság által kijelölt, illetve
megbízott körzeti kapcsolattartó állatorvos végezheti.
Az adatszolgáltatás a bizonylatok kitöltésével és beküldésével történik. A kitöltött
és aláírt bizonylatokat a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóságának, mint megyei állategészségügyi hatóságnak a
címére kell beküldeni.
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A rendszer üzemeltetése, ügyfélszolgálata a megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságoknál történik. A
központi ügyfélszolgálati iroda telefonos ügyfélszolgálat keretében tud infomációt
nyújtani. Telefonszám: 06(1)346-3486 vagy 346-3487, partner bejelentés és
nyilvántartás témában: 06(1)346-3535. Kérdéseket e-mailben is feltehetnek, az
tir@enar.hu címen.
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2. Az adatszolgáltatás bizonylatai
Az adatok közléséhez az alábbiakban felsorolt alapbizonylatok használhatók. A
szükséges bizonylatok az www.enar.hu weblapról letölthetőek, vagy a megyei és
központi ügyfélszolgálati irodákban igényelhetőek. A bizonylatok szabadon
fénymásolhatóak.
Tartások megszüntetése (felszámolása). és speciális adatainak bejelentése,
módosítása bizonylat (lista)
1410- Tartások megszüntetésének és speciális adatainak bejelentő listája
ENAR körzet bejelentéséhez, és módosításához szükséges bizonylatok
2160 ENAR- körzet bejelentő lap
2161 ENAR- körzet módosító lap
2166- Partnerbejelentő lap (kapcsolattartók adatainak bejelentése)
2167- Partnermódosító lap (kapcsolattartók adatainak módosítására)
Amennyiben a körzeti kapcsolattartó állatorvosnak van ügyfél-regisztrációs száma
(ez nem kötelező), akkor a 2160 ENAR körzet bejelentő, vagy 2161 ENAR
módosító lapon meg kell adni az ügyfél-regisztrációs számot.
.

2.1.
Az adatszolgáltatás általános formai és tartalmi
követelményei
Az TIR zavartalan működése csak akkor biztosítható, ha az adatszolgáltatás gyors, pontos,
és megbízható, továbbá az adatszolgáltatók munkája a tartalmi követelmények mellett
kielégíti az alapvető formai követelményeket is. E követelmények betartásával az űrlapok
kitöltője saját magát is sok felesleges munkától kímélheti meg. Elég arra gondolni, hogy a
hibásan vagy olvashatatlanul kitöltött űrlapokat az adatbázis üzemeltetője kénytelen
visszaküldeni javításra vagy újra kitöltésre. Még rosszabb a helyzet, ha a hiba nem
szembetűnő, és valamely adat hibásan kerül be az adatbázisba. Ez a későbbiekben esetleg
több lépéses, fáradságos javítási feladatokat ró mind az adatszolgáltatóra, mind a
számítógépes rendszer üzemeltetőire. A munka valamennyi résztvevőjének közös érdeke
tehát, hogy az űrlapok formailag kifogástalanul kitöltve, és tartalmi hibáktól is mentesen
kerüljenek az adatbázishoz.
A legfontosabb formai követelmények az alábbiak.
A bizonylatokat golyóstollal kérjük kitölteni.
Minden szöveg nyomtatott betűkkel töltendő ki.
A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7es semmiképpen se legyen összetéveszthető).
Azokban a rovatokban, amelyek függőleges vonalkákkal vannak
felosztva, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy
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írásjelet kérünk beírni. A szöveg sohasem lehet hosszabb, mint
amennyi így a rovatba beírható.
A kitöltést célszerű minden esetben, az első osztásközben kezdeni.
Minden kitöltött űrlapot alá kell írni.

2.2. Bejelentésekhez kapcsolódó hibák elhárítása
A beküldött bejelentőlapok rögzítése és feldolgozása során a számítógépes rendszer
részletes ellenőrzéseket végez, mielőtt egy bejelentést elfogadna és regisztrálna az
adatbázisban, és hiba esetén értesítést küld a bejelentő tartónak. Ezek az értesítések űrlap
formájúak, így felhasználhatók a hibák javítására. Kinyomtatva tartalmazzák a hibátlannak
talált adatokat, valamint a hibák megnevezését.
Az ellenőrzések során a rendszer mindenekelőtt megvizsgálja, hogy a bizonylatokon
minden kötelező rovatot hibátlanul kitöltöttek-e. További ellenőrzések azt a célt szolgálják,
hogy a lehetőségek határain belül elkerülhető legyen ugyanazon tenyészet vagy tartási hely
kétszeri regisztrációja az adatbázisban.
A javítás egyszerűen történhet. A kapott űrlapon ki vannak töltve mindazok a rovatok,
amelyeket Ön az eredeti bejelentőlapon kitöltött, és a rendszer elfogadott. Üresek azok a
rovatok, amelyeket Ön nem töltött ki, vagy amelyekben szereplő adatokkal kapcsolatban a
rendszer hibát talált. A lap alján megtalálhatók a rendszer hibaüzenetei. Minden üzenet
előtt egy betű áll, ennek jelentése a következő:
o

S: Súlyos bizonylat vagy adat hiba. A bizonylaton jelentett eseményt nem
lehet az elfogadott adatok között regisztrálni.

o

F: Figyelmeztető hiba. A bizonylaton jelentett esemény az elfogadott adatok
között regisztrálható, de esetleg adathiánnyal.

o

U: Üzenet. A bizonylaton szereplő egyes hibák megértéséhez szükséges
egyéb információkat tartalmazza.

Az űrlapon meg kell adni a hiányzó rovatokat, és a bizonylatot alá kell írni, majd a
megfelelő ellenjegyzés után ismételten be kell küldeni az útmutatóban szereplő címre.
A kapott hiba-értesítés elkallódása esetén, a hiba elhárítása bejelentő vagy módosító
bizonylat kitöltésével is történhet. Ha súlyos hiba miatt egy új bejelentést a rendszer nem
fogadott el, a bizonylatot új bejelentésként kell beküldeni, minden kötelező adat
kitöltésével. Egyébként a kötelező azonosító adatokon kívül, csak a hibás adatokat kell
módosítani, illetve a hiányzó adatokat pótolni.
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3. Tartások megszüntetésének
bejelentő listája

és

speciális

adatainak

A kapcsolattartó állatorvosok az 1410-es lista felhasználásával jelenthetik, ha körzetükbe
tartozó tenyészetekben bármelyik állatfaj tartását megszüntették, de az állattartó
elmulasztotta ennek bejelentését. Valamint ez a lista alkalmazható az adatbázis adatainak
aktualizálására, a hosszabb ideje nem működő, de bejelentés hiányában még mindig
működőként nyilvántartott tenyészetek egyszerűen és gyorsan elvégezhető felszámolására.
A lista szükség esetén felhasználható a kocalétszám illetve a hasznosítás módjának
módosítására is.
A 1410-es lista a működő tenyészeteket sorolja fel, a listát az ALI rendszerből lehet lekérni
különböző feltételek megadásával (egység, faj, besorolás, tenyészet típus, minősítés,
besorolás, ENAR körzet, helység, irányítószám). A listát az ENAR központban, és a
megyei állategészségügyi hatóságoknál is elő lehet állítani.
Több oldalas lista esetén, a lapokat külön-külön is be lehet küldeni.
Minden beküldött lapot alá kell írnia a bejelentő körzeti kapcsolattartó állatorvosnak. :
A hibás felszámolásokról, illetve módosításokról hibalevelet postáz a rendszer az aláíró
körzeti kapcsolattartó állatorvosnak.
A hibátlan módosításokról a tartó kap egy 1350 Tenyészet igazoló lapot, ha a tenyészetet
felszámolták, akkor 1351 Tenyészet felszámolás igazoló lapot.
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4. Az ENAR körzet bejelentése és módosítása
A megyei ügyfélszolgálati irodákban a jogosult felhasználóknak lehetőségük van
közvetlenül regisztrálni a TIR rendszerben a kapcsolattartókat és az ENAR körzeteket.
Ennek módját a rendelkezésükre álló Felhasználói Kézikönyv írja le. Amennyiben ezt
bizonylaton kívánja a koordinátor megtenni, akkor az alábbiak szerint kell eljárni.

4.1. Az ENAR körzeti kapcsolattartó állatorvos adatainak
bejelentése, módosítása
Amennyiben a kapcsolattartó állatorvos regisztrált a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszerében, és rendelkezik ügyfél-regisztrációs
számmal, akkor a 2166-os bizonylatot nem kell kitöltenie, mert adatainak átvétele
automatikusan történik. Ebben az esetben az adatokban (név, székhely/lakhely cím,
levelezési cím, elérhetőség) bekövetkezett változást is az MVH Ügyfél-regisztrációs
Rendszeréhez kell bejelenteni, ezek átvétele automatikusan történik a TIR adatbázisába.
Amennyiben a kapcsolattartó állatorvos nem rendelkezik MVH-ügyfél-regisztrációs
számmal, akkor adatainak bejelentését a 2166 Partnerbejelentő lapon, módosítását a 2167
Partnermódosító lapon lehet megtenni. A bejelentő bizonylat adatai alapján történik a
kapcsolattartó állatorvos regisztrálása a TIR partner nyilvántartásában, a rendszer kioszt
számára egy TIR partnerazonosítót.
Abban az esetben, ha a rendszer az adatokat átvette, illetve a partnerbejelentést
feldolgozta, akkor arról a partner számára igazoló lapot állít ki. Az igazoló lapot a partner
levelezési címére küldi ki, ha ez nincs megadva, akkor a partner lakhelyének címére.
Hibás bejelentő illetve módosító bizonylat esetén a bejelentő partner kapja a hibaértesítést.
A kiküldött hibajavító bizonylaton a hiba (hibák) kijavítása és beküldése a bejelentő
feladata.

4.2. ENAR- körzet adatainak bejelentése, módosítása
ENAR- körzet adatainak bejelentése és módosítása a 2160 ENAR körzet bejelentő lapon
illetve a 2161 ENAR körzet módosító lapon történik. 2013. március 30-tól kezdve a
számlázási adatok (számlázási név és cím) is ezeken a bizonylatokon jelenthetők és
módosíthatók. A bejelentés a koordinátor feladata, de a bizonylatot az ENAR körzet
kapcsolattartójának is alá kell írnia.
Csak a TIR adatbázisában regisztrált természetes személyek lehetnek ENAR körzeti
kapcsolattartók, tehát vagy ügyfél-regisztrációs számmal, vagy TIR partnerazonosítóval
kell rendelkezniük. Ha ilyennel nem rendelkezik a kapcsolattartó állatorvos, akkor a „4.1
Az ENAR körzeti kapcsolattartó adatainak bejelentése” pontban leírt módon kell az adatait
bejelenteni.
Az ENAR- körzet adatainak regisztrálásáról és módosításáról a körzet kapcsolattartója kap
értesítést.
Hibás bizonylat esetén a koordinátor kapja a hibaértesítést, amelyet kijavít és visszaküld, így
tudja korrigálni a rossz adatokat. A hibajavító bizonylatot az ENAR körzet kapcsolattartójának is
alá kell írnia.
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