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2015. február 24. – március 13.  



Új típusú marhalevél/”útlevél” 

  
Tenyészet cím – virtuális!!! 

 

Helyette  

 

tenyészet levelezési cím 

 

Cím módosítása: 

2151 – Tenyészet módosító lap 

www.enar.hu 
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2014. évi regisztrált borjúbejelentések, (NÉBIH+Kormányhivatalok) a 
bejelentések módja szerinti megoszlásban (2010, 3013, 3111) 

 E-mailen történő  borjúbejelentés
(3013)

 Papír alapú borjúbejelentés (2010)

 Weben történő borjúbejelentés
(3111)

 

2013 – 19% 

2014 – 16% 



2014. évi fejlesztések  

WebTER-WebTIR 

•TER alrendszer, Inszeminátor regisztráció, 

Embrió alrendszer, Apameghatározás 

 

•Szigorú számadású marhalevél és hibalevelei – 

Tértivevény! 

 

E-ügyintézés 

„Mindent a webre!” 



Marhalevél eltörlése (?) 
 



NÉBIH applikáció 

Elérhető android telefonokon: 

 

• Zöld szám – bejelentések 

• A jövőben: publikus ENAR lekérdezés – 

(fajta, vágási minősítés, kikerülés stb.) 



2004 85 017 

2005 74 400 

2006 69 610 

2007 55 952 

2008 52 599 

2009 52 186 

2010 52 727 

2011 57 850 

2012 59 057 

2013 61 767 

2014 69 316 

Apai származás nélkül 

regisztrált borjak száma 



ENAR határidők betartása 





A 2015. január 1-jével bevezetésre kerülő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 

üzemeltetett EKÁER célja az ÁFA megfizetésével összefüggő visszaélések 

visszaszorítása és az élelmiszer-biztonság növelése. 

Az EKÁER rendszer az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek 

esetén kizárólag a FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosítóval 

rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. 

A NÉBIH FELIR kereső alkalmazásának oldalán 

(http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso ) ellenőrizhető, hogy 

 - a forgalmazott termék a vámtarifaszám alapján FELIR köteles-e, 

 - egy adott vállalkozása a TEÁOR száma alapján FELIR regisztráció kötelezett-e, 

valamint, 

 - az adott vállalkozás rendelkezik-e FELIR azonosítóval.  

NÉBIH FELÍR - EKÁER 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso


43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása 

igénybevételének részletes feltételeiről 

 

• 5. §(2) A kedvezményezettnek a támogatott 
szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet 
a tenyésztési hatóság által közzétett, egységes 
nyomtatványon kell benyújtania. 







Állománynyilvántartás  
a www.enar.hu oldalon (folyamatban!) 

http://www.enar.hu/


KÉR  
Közigazgatási Érkeztetési Rendszer 

• 2015. március 1-től bevezetésre kerül a KÉR 

• Címzés: Németh Csaba s.k. 

 1024 Bp. Keleti Károly utca 24. vagy  

 1525 Bp. Pf. 30. 

 

Új cím: 1537 Bp. Pf. 407.  



 

ENAR határidők betartása 

 



Köszönöm a 

figyelmet! 


