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Tisztelt Állattartó! 

 

Az állatok naprakészen történő nyomon követése a mindennapokban, de különösen járványhelyzetben 

kiemelten fontos. A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval 

rendelkezzen minden állatról, pontosan tudja, hogy az állat mikor hol van, illetve egy adott tenyészetben hány 

állat tartózkodik. 

Fenti célt szolgálja a TIR rendelet1 módosítása, amelynek értelmében egy tenyészethez csak egy tartási hely 

tartozhat. Egy állattartónak természetesen továbbra is lehet több tartási helye, de azok mind önálló 

tenyészetkódot kell, hogy kapjanak. 

Azoknál a tenyészeteknél, amelyekhez – a korábbi lehetőséggel élve – több tartási hely tartozott, minden 

tartási helyhez ki kell alakítani egy külön tenyészetet, és meg kell adni, hogy az állatok jelenleg melyik tartási 

helyen tartózkodnak, illetve (nem ENAR köteles fajok esetén) mennyi az állatlétszám tartási helyenként. 

Ebből következően a továbbiakban a tartónak a saját tartási helyei közti állatmozgást is mindig jelentenie kell 

az Országos Adatbázis felé. 

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében – az eddigi bizonylatok mellett – a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (Nébih) létrehozta a „1418 – Komplex bizonylatot” is (a továbbiakban: komplex 

bizonylat).  

Az adategyeztetési kötelezettség egyszerűen, és akár elektronikus úton is teljesíthető.  

A bizonylat az alábbiakra alkalmas: 

• a tenyészetek adatainak módosítására,  

• az állatok tényleges tartózkodási helyének megadására,  

• tartási helyek lezárására és azok adatainak módosítására,  

• füljelzők átkötésére,  

• létszámadatok bejelentésére.  

A komplex bizonylaton lehetőség van a korábban esetleg be nem jelentett, a tenyészethez és tartási helyhez 

kötődő adatváltozások rendezésére is. Azonban állat egyedadatok bejelentésére, módosítására nem alkalmas, 

azokat továbbra is a megszokott módon és bizonylatokon kell megadni. 

Az önálló tenyészetek tartói, ENAR-felelősei számára a komplex bizonylat a webALI felületén érhető el 

(https://upr.nebih.gov.hu/).  

Megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében az állattartók körzeti kapcsolattartójuk segítségével tehetnek 

eleget kötelezettségüknek. A körzeti kapcsolattartó le tudja tölteni a bizonylatot, és az állattartóval történt 

egyeztetést követően rögzíteni is tudja azt az Országos Adatbázisban. 

A komplex bizonylat kitöltéséről szóló eljárásrend a Nébih honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/-/indul-

az-adategyeztetes-a-tobb-tartasi-hellyel-rendelkezo-allattartok-szamara.) elérhető. Kérjük, hogy részletes 

információkért tanulmányozza az eljárásrendet! 

https://upr.nebih.gov.hu/


 

Természetesen a tenyészetek szétbontását, és az állatok, állatlétszámok valós tartási helyhez kötését az eddig 

használt bizonylatokon is be lehet jelenteni az Országos Adatbázisba. 

Az adategyeztetés határideje: 2020. május 15. 

Amennyiben a fenti határidőig az adategyeztetés nem valósul meg (vagy az adategyeztetés elektronikusan 

nem kezdődik meg), akkor az informatikai rendszerben a tartási hely és tenyészet összerendelés 

automatikusan megtörténik. 

Az eljárásban a marhalevelet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hivatalból kiállítja, azaz annak költsége nem 

a tartót terheli. Az állattartónál már rendelkezésre álló sertés ENAR füljelzők továbbra is felhasználhatóak, 

így az átállásnak a tenyészetkódot is tartalmazó füljelzők esetében sincs anyagi vonzata.  

Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy amennyiben a Magyar Államkincstárnál a tenyészetére vagy tartási helyére 

vonatkozóan támogatást vesz igénybe, a tenyészetei adataiban bekövetkezett adatváltozást a Magyar 

Államkincstárnál is be kell jelentenie. Az adatváltozással kapcsolatos pontos teendőkről a Magyar 

Államkincstár honlapján vagy ügyfélszolgálatán tájékozódhat: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu 

Felmerülő kérdéseivel keresse megyei 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.  

Elektronikus úton a https://portal.nebih.gov.hu/enar útvonalon elérhető honlapunkon tájékozódhat. 

Kapcsolódó jogszabály: 
1 a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

szóló, 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet; 

Együttműködését ezúton is köszönjük! 

Üdvözlettel: 
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