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Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi
menüpontokból lehet választani:



WebENAR 1.

A megfelelő menüpont kiválasztása után 5 féle szakmai

jogcímből lehet választani:

• Faji ENAR rendszerek

• Gazdálkodási napló, tápanyag‐gazd. terv

• Nitrát e‐adatlap

• Bor szakrendszer

• BÜHG nyilvántartás nyomtatványai

• Élelmiszerlánc‐felügyeleti díj (meghatalmazás, 
bevallás)



WebENAR 2.
Szarvasmarha webes bizonylatok



WebENAR 3.
Fontos tudnivalók:

• A weben rögzített 1927‐es Marhalevél alsó részt 3
évig meg kell őrizni a tenyészetben.

• A weben rögzített 1926‐os Marhalevél felső részt
„WEB” felirattal ellátva be kell küldeni a NÉBIH‐ENAR
címére (1525. Bp. Pf.30.).



WebENAR 4.
Borjúbejelentések 2012.

Papír alapú
bejelentés
71 250 db

25%

E‐mailes
bejelentés
114 040 db

40%

Webes 
bejelentés
101 562 db

35%



Új marhalevél/útlevél tervezet 1.

Felső rész, egyben útlevél

Középső rész

Alsó rész



Új marhalevél/útlevél tervezet 2.
Fontos tudnivalók

• Ez csak egy TERVEZET, az ENAR rendelet
módosítására az év folyamán fog sor kerülni.

• A felső rész egyben útlevélként fog funkcionálni.
Az önálló útlevél (kék) megszűnik.

• A középső rész szolgál az egyed átkötésére
(korábban a felső rész).

• A különböző marhalevél „részek” csak aláírással
válnak érvényessé.



Új marhalevél/útlevél tervezet 3.
Fontos tudnivalók

• Az új típusú nyomtatvány alapszíne marad a

zöld, de piros lesz a kerete.

• A marhaleveleket NEM kell lecserélni, de a rendelet
módosítást követően a NÉBIH csak új típusú okmány
fog kiállítani.

• A marhalevél hátoldalán az „Állategészségügyi
Forgalomképességi Igazolás” helyett a 87/2012.
(VIII.27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti bizonylat
sorszámát kell rögzíteni.



87/2012. (VIII. 27.) VM r. az élő állatok belföldi 
szállításának állat‐egészségügyi szabályairól

Indító tenyészet feladatai:

• Állattartói nyilatkozat kitöltése

• Állatazonosító dokumentumok bemutatása a
szolgáltató állatorvosnak (belföldi marhalevél‐
igazolólap)

• ENAR adatszolgáltatás (állat kijelentése marhalevél
alsó résszel)

• Szállítóeszközre vonatkozó, és állatjóléti előírások
betartása



Szolgáltató állatorvos feladatai:

• Szállítás előtt köteles meggyőződni:

– állatok azonosságáról

– a kísérő dokumentáció meglétéről

– szállítás egyéb feltételeinek fennállásáról

• Állategészségügyi bizonyítvány kiállítása (kiállítástól
számított 48 óráig érvényes!)



Fogadó tenyészet feladatai

• A szállítás előtt 24 órával a járási állategészségügyi 
hivatalt értesíteni

• ENAR adatszolgáltatás (beérkezés jelentés 
marhalevél felsővel)

Továbbra is a hatósági állatorvos jár el:

• export szállításnál

• vágóhídi beérkezésnél

• gyűjtőállomásra, vásárra, vagy kiállításra 
beérkezésnél



Állattenyésztési törvény 

• Az Átv. 2012.05.15‐től hatályos módosítása
• a jogsértést megállapító jogerős határozat nyilvános

közzétételének elrendelése legfeljebb 6 hónap időtartamra;

• szaporítóanyag szakszerű megsemmisítésének előírása, az

állatnak az állattartó költségére történő ivartalanításának

elrendelése, a szaporítóanyag termékenyítésre történő

használatának, hímivarú állat fedeztetésre történő

használatának megtiltása;

• a törzskönyvi bejegyzések visszamenőleges hatállyal történő

töröltetése;



• a jelölésére vonatkozó szabályok megszegése,

• a bejelentési kötelezettség elmulasztása,

• engedély nélkül engedélyköteles tevékenységek végzése;

• a tenyészállat és a szaporítóanyag forgalmazásával kapcsolatos
adatok meghamisítása, a nyilvántartások nem, vagy nem
megfelelő vezetése;

• az állattenyésztési bírság összege 100 ezer Ft‐tól 20 millió Ft‐ig,
természetes személy esetében 300 ezer Ft‐ig terjedhet;

• Amennyiben az állattenyésztési bírsággal sújtandó jogsértést
védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával
kapcsolatban követik el, az állattenyésztési bírság összege 500
eFt‐nál, természetes személy esetében 300 eFt‐nál alacsonyabb
nem lehet.



Kérődző szerkezetátalakítási
támogatás 1.

• 8/2013. (II. 18.) VM rendelettel lényeges változások léptek
hatályba

• A nemzeti feltétel vállalását a támogatási évet követő év
március 15‐ig lehet módosítani; K2000 űrlap (53/2012 (IV. 3.)
MVH közlemény)

• Beruházás, felújítás, elkülönített nyilvántartás fogalma

• Élőmunka: 80 ÁE/ fő; gazdasági társaság Tbj.; őstermelő
bevétele 20 %‐a után Tbj. teljes munkaidőnek számít;
természetes személy eü. törvény alapján hozzájárulás
fizetésére kötelezett és a tv. alapján meghatározott árbevétel
után fizet, teljes munkaidőnek számít (arányos csökkentés);
közterhek igazolása pénzügyi bizonylatokkal történik



Kérődző szerkezetátalakítási
támogatás 2.

• Beruházás (egy évre, állat beállítás is, határidő:2013.03.15.)

• Képzés (egy képzés csak egy kérelemhez, egy évre érvényes)

• 48/2013. (II. 25.) MVH közlemény pontosan leírja a
teljesítendő feltételeket

• K2012 nyilatkozat a feltételek teljesítéséről

• Mulasztási bírság szabható ki a nyilatkozattétel elmaradása
miatt

• Kötelezettség teljesítés részbeni, vagy teljes hiánya arányosan
nem teljesítési bírságot von maga után (100 euró/anyatehén,
54 euró/hízott bika, 43 euró/ extenzifikációs támogatás)



Állatjólét, SAPS, TOP‐UP, Termőföld

• Kölcsönös Megfeleltetés új jogcímei (EU audit, meg nem
felelés szigorodása, állatjóléti felelős 50 ÁE felett,
tanfolyamok)

• SAPS 2013‐2014 években, Nemzeti kiegészítő támogatások is
fizethetők lesznek (költségvetés), TIR tenyészet és 1 ha SAPS

• Termőföldről szóló törvény változásai 2013. január 1.; 2013.
július 1.; 2014. január 1.

• Földhasználati nyilvántartás ellenőrzése a SAPS kifizetéseknél

• Kockázatkezelési rendszer felállítása

• Tejkvóta igénylés, átcsoportosítás



A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ÚJ
RENDSZERE

Minden tagállam számára 
kötelező elemek

Tagállamok által választható 
önkéntes elemek

• Alaptámogatás
• „Zöld” komponens
• Fiatal gazdálkodóknak 

juttatott támogatás

• Termeléshez kötött 
támogatás

• Természeti hátrányokkal 
sújtott területek 
támogatása

VAGY

+

A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer

Tagállam számára kötelező, a gazdák számára választható elem

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása



Termeléshez kötött támogatás

• Önkéntes, Magyarország esetében az éves pénzügyi

keret 10%‐áig lehetséges. (~130 millió euró)

• Indokolt esetben (az adott régióban speciális, érzékeny igények

mutatkoznak) a Bizottság beleegyezésével 10%‐ot meghaladó

mértékben is lehetséges

• 2016. augusztus 1‐ig felülvizsgálhatják a tagállamok,

változtathatnak a korábbi döntésükön

• Kérődzők biztosan benne lesznek



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!
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