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2015. évi borjúbejelentések 

megoszlása 



ENAR határidők betartása 





2015. évi fejlesztések 

•  

 

Származási 

adategyeztető 





WebTER élesítés 

 Élesítés várható ideje: 2016. március 

 Inszeminátorok és tartók is feladhatnak a weben 

Termékenyítési jegyet. 

 Termékenyítési napló és a Hárem és szabad 

pároztatások bejelentő lapja letölthetővé válik, 

weben is feladható lesz. 

 



NÉBIH navigátor applikáció 

• Bevezetése folyamatban (2016. I. negyedév) 

• ENAR szám alapján lekérdezhető publikus 
adatok (pl.: fajta, ivar stb.) 

• Ugyanaz a lehetőség, mint a www.enar.hu 
oldalon 

http://www.enar.hu/






Termeléshez kötött támogatási 

jogcímek lekérdezési 

lehetősége 

• Formátumok: pdf/xls 
• Adattartalom alapján: szűkített/bővített 
• Ügyfél-azonosító alapján (korábban MVH-s 
regisztrációs szám) 
• hozzáférés: 2961-es bizonylat (www.enar.hu 
főlap) 
 
 

http://www.enar.hu/


Termeléshez 

kötött jogcímek 





Utolsó regisztrált 

szaporítások listája 





Tervezett fejlesztések 

• Késve jelentett események lekérdezése 

– Folyamatban lévő események lekérdezése 
(hibalevél) 

• Állomány-nyilvántartás lekérdezése 

• Lekérdezések áthelyezése webENAR 
(ügyfélkapus) felületre 



2961 Jogosultság igénylő lap  
a www.enar.hu oldalon 

http://www.enar.hu/


Leigazolt tenyésztésszervezési feladatok 
2015-ben 

Állatfaj Összeg (HUF) 

Szarvasmarha 565 788 225 Ft 

Lóféle 117 359 000 Ft 

Juh, kecske 120 156 240 Ft 

Sertés 140 768 000 Ft 

Kisállat (hal, méh, prémes állat stb.) 61 158 100 Ft 

Összesen 2015. évi  1 005 229 565 Ft 

2015-ban benyújtott 2014. évi 67 029 960 Ft 

Mindösszesen 2015. évi benyújtott 1 072 259 525 Ft 



Támogatások: problémák,  
amikre oda kell figyelni 

• Egy állat – Egy jogcím!!! 

– Átkötött egyedek!? 

• Problémák hízott bika tartás támogatás 
esetén: 

– Kijelentések hiánya 

– Vágóhíd/rakodóhely súlyosan hibás jelentése 

•  Nincs TER hiánypótlás anyatehén esetén! 



 

o Ideiglenes rendkívüli tejtámogatás kifizetése 

március végén indul. A támogatás keretösszege 

5,88 Mrd forint 

o De minimis tervek (felső határ: 650e kg) 

o 2016. tej történelmi bázis kifizetés előrehozatala május-
júniusra, nem novemberi előleg + 2017. február 
végkifizetés 

Kifizetések 2016-ban 



1. Hízottbikatartás támogatása 

történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft 

 

2. Tejtámogatás 

történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 6,51 Ft 

előlegként legfeljebb 5 Ft/bázis 

 

3. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása 

történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft 

 

4. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása 

egyedenként legfeljebb 27 916 Ft (még nem került 

kifizetésre) 

 

Nemzeti kiegészítő 

támogatások mértéke 



Termeléshez kötött 

támogatások 

• SAPS                      227.278 millió Ft    4.991.119 ha 

• ZÖLDÍTÉS                 126.547 millió Ft     4.991.119 ha 

• FIATAL GAZDA            3.241 millió Ft        153.192 ha 

• KISTERMELŐK            7.000 millió Ft     nincs felső határ 

• ANYATEHÉN              10.850 millió Ft    209.000 db igény 

• HÍZOTTBIKA                 1.350 millió Ft      75.000 db igény 

• TEJHASZNÚ TEHÉN  21.390 millió Ft    207.000 db igény 



A tejágazat 

szerkezetátalakítását 

kísérő állatjóléti támogatás 
• 2016.04.30. zárul az előző öt éves időszak, június 30-ig 

kifizetési kérelem benyújtása 

• 2016.04.01. új pályázat megjelenése (2017.04.01.) 

• 2016.05.01-05.31. pályázat benyújtása 

• Aktív mezőgazdasági termelő, TIR, ENAR megfelelés 

• Nőivarú állatok, állategységben kifejezve (0,4-0,6-1) 

• Férőhely, ivóvíz, takarmány, tejtermelés, felügyelet, 
körmölés, lábfürösztés, legeltetés 

• Adminisztráció (napló: felügyelet, takarmányozás, fejés) 

• Oktatás, jelenléti ív (takarmányozási, fejési technológia) 

• Őshonos (tenyésztőszerv. igazolta, 02.29. bead. Határi.) 

 

 



Új ENAR postafiók cím 

• A KÉR (Közigazgatási Érkeztetési Rendszer) 
bevezetése 

• Kivételi körbe tartoznak: 

– ENAR/TER/TIR bizonylatok 

– Lóútlevél és egyéb lótartással kapcsolatos űrlapok 

– Származási igazolások. 

 

NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397. 



Szarvasmarha létszám 
2015. január 31. 

898 334 
egyed 



Szarvasmarha létszám 
2016. január 31. 

934 775  

egyed 

 
(hímivar: 179 599, nőivar: 755 176) 







Köszönöm a 

figyelmet! 


