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Általános információ 
 

Ajánlott böngészők 

 Chrome – néhány kényelmi funkció HTML5 űrlapok kapcsán 

 Firefox 

 

Beállítások 

A rendszer használatával kapcsolatos bizonyos felhasználási preferenciákat lehetséges beállítani. 

Amennyiben nem rendelkezik sok egyeddel, célszerű lehet az adatbeviteli űrlapokat és az adatlistákat 

egy lapon megjeleníteni. Egyéb esetben ezek külön lapokra kerülnek. 

 Bekerülés lista adatbeviteli lapon  

 Kikerülés lista adatbeviteli lapon  

 Gulyatagság lista adatbeviteli lapon  

 Tenyésztési esemény lista adatbeviteli lapon  

 Támogatás alá vonási lista adatbeviteli lapon  

 

  

Belépés 
 

Válassza a Felhasználók / Belépés menüpontot. 

A belépés során a 10 jegyű MVH regisztrációs számát, mint felhasználói nevet, valamint az 

egyesülettől megkapott 6 jegyű jelszót használja, ügyeljen a kis és nagybetűkre. 

 

Sikeres belépés esetén a lap alján megjelenik a felhasználó neve, azonosítója, egyesületi tagszáma, az 

aktuálisan használt adatbázis neve, valamint a felhasználói szint. 
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Teendők listája 
A rendszerbe történő bejelentkezéskor, valamint az 

alábbi adatmegadásokra rendszeresített űrlapokba 

történő belépéskor, adathiány esetén az alábbi 

felugró ablak jelenik meg, amely figyelmeztet arra, 

hogy hol szükséges kitöltési, rögzítési, mentési 

feladatot elvégezni. 

 Alapadatok 

 Gulya kialakítása 

 Párosítási terv dokumentum készítése 

 

 

 

Alapadatok 
 

Az alapadatok főmenü alatt szereplő nyilvántartások tipikusan ritkán módosuló adatok kezelésére 

használatosak, így azokat általában elég egyszer megadni, illetve módosulás esetén a változásokat 

lekövetni.  

 

Tagsági/tenyésztői alapadat 
 

Az Alapadat / Tagsági alapadat menüpontba lépve lehetséges a 

kapcsolattartási, tenyészeti, ENAR hozzáférési adatok megadása.  

Adathiány vagy nem megfelelő formátumú adat esetén az adott 

cellánál, valamint a Mentés gomb alatt listaszerűen jelzi a program a 

problémát. 



3 
 

 

Az adatok az egyesület tagsági adattáblája alapján kerül előzetesen feltöltésre.  

Kötelezően megadandó adatok: 

 Név 

 MVH regisztrációs szám 

 Település, cím, irányítószám 

 E-mail 

 Tenyészet azonosító (legalább egy) 

 Kontakt név 

 Kontakt tel 

 Kontakt email 

Amennyiben ENAR hozzáférési adatait is megadja a tagsági / tenyésztői alapadatok ENAR felhasználói 

név és jelszó mezőiben, akkor a bivaly rendszer azt eltárolja és megjegyzi, így az ENAR-hoz való 

csatlakozások alkalmával azokat már nem szükséges ismételten begépelnie. 

 

Gulya alapadat 
 

Itt adja meg gulyája / gulyái elnevezését, sorszámát, a gulya kialakításának kezdő és záró dátumát. 

Minden tenyészetnek legalább egy gulyát ki kell alakítania. 

Az itt megadott gulyákba tudja aztán rendezni az egyedeket a Nyilvántartások / Gulya tagság 

menüben! 

 

A gulya sorszám megadása a Tenyésztési Naplóban való nyomtatási megjelenítés miatt fontos.  
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Gyógyszer készletre vétel 
 

Előre megadott szerlistából választhatunk, vagy tetszőleges elnevezést írhatunk be. Szükséges 

továbbá megadni mértékegységet, a készletre vétel dátumát és a mennyiséget. 

 

A Nyilvántartások / Tenyésztési események menüben található Állatorvosi kezelések adatblokkban 

lesznek felhasználhatók az itt készletre vett szerek, amelyekről aktuális készletállomány kimutatás is 

készíthető.  

 

 

Nyilvántartások 
 

ENAR adatkapcsolat 

Tekintettel arra, hogy a bivaly rendszer koncepciójának megfelelően alapvető cél az állami 

nyilvántartással (ENAR) történő szinkron megteremtése, ennek kapcsán a tagi (tenyésztői), egyesületi 

és állami nyilvántartásokban történő adategyezés minél magasabb szintjének megvalósítása 

érdekében, amennyiben új egyed bejelentése, módosítása vagy törlése történik, a bivaly rendszer segít 

ennek az EBAR rendszer felé történő lekövetésében, lejelentésében. 

Az adatállomány induló feltöltése érdekében lehetőség van a bivaly rendszerből az ENAR-ba való 

belépésre, a tenyészet egyedeinek adatait tartalmazó lista letöltésére, majd a letöltött állomány 

importálására, közvetlen betöltésére a bivaly rendszerbe. 

Amennyiben ENAR hozzáférési adatait megadja a tagsági / tenyésztői alapadatok ENAR felhasználói 

név és jelszó mezőiben, akkor a bivaly rendszer azt eltárolja és megjegyzi, így az ENAR-hoz való 

csatlakozásokkor azokat már nem szükséges ismételten begépelnie. 
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Bekerülés 
 

A Bekerülés és Kikerülés menüpontok szolgálnak az ENAR rendszerhez hasonló felületen és ahhoz 

kapcsolódóan az egyedek nyilvántartására 

A bekerülés beviteli űrlapon az ENAR.hu felületéhez 

hasonló szerkezetben lehetséges  

 új egyed megadása (borjú bejelentése) 

 meglévő egyed adatlap módosítása 

 adat törlése 

 

Adatblokkok 

1. Tevékenység 

2. Egyedek adatai 

3. Az ellés adatai 

4. Bizonylat kezelése 

5. Kiegészítő (bivaly egyesületi) adatblokk 

Tevékenység (adatművelet) típusa 

 

1. Új jelölés bejelentése   

2. A bejelentés adatainak módosítása   

3. A bejelentés törlése   

4. EU beszállítás bejelentése 

Figyelem! A már létrehozott egyed rekordokat tartalmazó listában a Módosításra vagy Törlésre 

kattintva az adott tevékenység típus automatikusan kerül jelölésre. Lehetőség van azonban az 

űrlapon is kiválasztani a tevékenység típust. A negyedik opció jelenleg nem aktív.  

Egy meglévő egyed adatainak másolása új egyedbe például úgy a leggyorsabb, ha a listából 

módosításra kiválasztjuk az adott egyedet, módosítunk az egyed adatnál szükség szerint, majd a 

tevékenység típusnál az első opciót (új jelölés bejelentése) választjuk. 

Segítő funkciók: 

 Alapbeállítások (alapból az alábbiak jelennek meg): 

o HU (Magyarország) ENAR szám prefix 

o Születés dátuma (aktuális dátum) 

o Egyszínű egyéb szín 

o Bivaly faj/fajta 

o Tenyészetkód (az alapadatokban szereplő 1. tenyészetazonosító szerint) 

o Tartó neve, tenyészet címe az alapadatokban megadottak szerint) 

o Tenyészetbe érkezés dátuma (aktuális dátum) 

o Ikerellés (nem). 
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o Ellés módja (könnyű). 

 

 Anya azonosító: 

Lehetséges ENAR 

szám kikeresése 

begépelés alapján 

(auto-complete) 

 

 Vélt apa azonosító: ENAR szám kikeresése begépelés alapján (auto-complete) 

 Naptár dátum választás   

 

 

 

 

 Anya előző és aktuális ellése közt eltelt napok száma ellenőrzése, példa:

 

 

Az ellés módja esetén egy plusz opció is megjelenik az ENAR-hoz képest, ez a „halva születés”. Ezen 

listaelem választása esetén nem kötelező ENAR szám megadása, és a létrehozott egyed rekord nem 

kerül az ENAR felé továbbításra, viszont a tenyésztési teljesítmény kiszámítása során 0.1-es szorzóval 

kerül figyelembe vételre. 

Az egyesületi adatblokkban a színhiba kapcsán lehetőség van egyszerre több mező kijelölésére is, 

amely legkönnyebben a CTRL 

billentyű lenyomása mellett és bal 

egérgomb kattintással lehetséges. 

 

Amennyiben a Mentés gombra kattintunk, és az ellenőrzés eredményeképp már nem áll fenn 

mentést akadályozó adat- vagy/és adatformátum hiány, akkor az egyed adatai rögzítésre kerülnek. 

Figyelem! A rögzített egyed adatai a Bekerülés listában találhatóak meg. 

 

Bekerülés lista 
 

A Beállítástól függően a lista a bekerülési adatbeviteli űrlap alatt és külön almenüben, vagy csak ez 

utóbbi helyen érhető el. 

A Bekerülési listában találhatóak a tag tenyészet(ei)be felvitt egyedek, születési dátum szerint 

csökkenő sorrendben (vagyis a fiatalabb, újonnan bekerült egyedek feljebb). A listában az egyed 

néhány fontos adata található, amely segít annak kiválasztásában, adott szempontoknak 

megfelelően. 
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A lista leszűrhető a szerint, hogy az összes vagy csak az aktív (tenyészetben lévő) egyedeket mutassa, 

beállítható, hogy legfeljebb hány egyedet listázzon (limit), valamint konkrét fülszámra is kereshetünk. 

Ez utóbbit segíti a listában a fülszám kiemelése, vagyis az ENAR szám megbontása olyan módon, hogy 

az utolsó 5 karakterből az első négy kiemelve szerepel. 

 

Az állami ENAR rendszerrel való kapcsolattartás, szinkron megteremtése szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű elemek találhatóak a Bekerülési lista oldalon, ezeket az alábbiakban részletezzük. 

 Beszúrás/frissítés ideje oszlop: ez tartalmazza az adott egyed adatrekord létrehozásának vagy 

módosításának időpontját (másodperc pontossággal). 

 ENAR DL oszlop. ez tartalmazza az adott egyed ENAR rendszerből való letöltését követő 

frissítésének (bivaly rendszerbe való betöltésének) időpontját. 

FIGYELEM! Amennyiben az ENAR DL oszlopban lévő időpont korábbi, mint a 

Beszúrás/frissítés ideje oszlopban található időpont, ez azt jelenti, hogy időközben a bivaly 

rendszerben olyan változás történt, amely az ENAR felé nem került továbbításra és / vagy 

onnan nem került visszatöltésre, frissítésre. Emiatt is javasolt az ENAR-ral való kétirányú 

adatkommunikáció minél gyakrabban történő elvégzése. 

 Adatküldés oszlop: amennyiben fenti eset áll fenn, vagyis az egyed létrehozás vagy módosítás 

dátuma későbbi, mint az ENAR letöltés ideje, akkor a jelölő négyzet aktívvá válik, és bekerül 

egy pipa.  

 ENAR beküldés gomb: a fenti pipával megjelölt egyed(ek) adatai kerülnek az INP állományba. 

Ez egy olyan szöveges fájl, amelyet az állami ENAR email címére elküld a bivaly rendszer 

szervere, így az adatok az ENAR-ba importálásra kerülnek. 
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Az EBAR-ba történt importálást követően a legközelebbi ENAR adatletöltéskor már a bivaly 

rendszerben megadott adatok szerepelnek, így megtörténik a két rendszer közti szinkronizálás. 

 

Kikerülés 
A Bekerüléshez hasonlóan az állami ENAR rendszerrel együttműködve lehetséges a kikerülési adatok 

megadása és szinkronizálása. 
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Gulyatagság  
 

Az Alapadatok / Gulya menüpontban létrehozott gulya, vagy gulyák alá sorolhatóak be a tenyészet 

egyedei. (Minden tenyészetnek legalább egy gulyát ki kell alakítania.) 

Az első lista ablakba kell betölteni a forrás egyed listát, amely lehet akár a tenyészetben szereplő 

összes egyed (alapbeállítás), vagy egy adott gulyába rendezett egyedek listája, ennek céljából a 

legördülő listából ki kell választani az adott gulyát. A lista ablakban egyszerre több egyed is 

kiválasztható a CTRL gomb lenyomva tartásával, és közben egérrel az egyes lista elemek bal egér 

gombbal történő kattintásával. Kiválasztást követően a >> gombra kattintással tudjuk az egyedeket 

„átmozgatni”  a cél gulyába. Figyelem! A célgulya lista ablak felett szereplő legördülő listában is 

válassza ki a célgulya listaelemet. Végül a mentés gombra kattintva történik meg az egyedek gulyába 

rendezése. 

Arra is lehetőség van, hogy a tag/tenyésztő saját tenyészetében nem szereplő, azon kívüli, a 

tenyészetben „vendégeskedő” egyedet is felvehesse a gulyába, ezáltal a következő lépésben a 

párosítási terv készítésénél ezen egyedet is szerepeltetni tudja a tenyésztési őprogramban. 

 

 

 

FIGYELEM! Amennyiben az egyed már szerepel egy másik gulyában, abban való tagságának záró 

dátumát az aktuális gulyába kerülése napját megelőző napra állítja a funkció. Ezzel gyakorlatilag a 

gulyába kerüléssel automatikusan megtörténik a megelőző gulyából való kikerültetés is. 

 

 

Párosítási terv 
 

A párosítási tervben az előző lépésben kialakított gulyá(k)hoz tudunk tenyészbikát hozzárendelni, a 

terv dátumát megadni, a tervben szereplő tenyésztési szempontokat ellenőrizni, majd az elkészült 
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tervet PDF formátumba nyomtatni, előnézetbe menteni, illetve véglegesített formátumban az 

egyesület tenyésztési bizottsága felé benyújtani. 

 

Első lépésben ki kell választani a gulyát, majd a tenyészt valamely tenyészbikáját. Amennyiben a 

tenyészet nem rendelkezik saját tenyészbikával, lehetőség van külső bika szerepeltetésére a 

párosítási tervben, ekkor a név begépelésével előhívható az adott bika adata az autocomplete 

funkció segítségével. A terv elkészítéséhez a dátum megadása is szükséges. 

Ellenőrzések: 

 Bika csere javasolt, túl régen fedez a bika a gulyában! 

 X egyed esetében: túl fiatal üsző található a gulyában, javasolt külön gulyában tartása (2 év) 

 Y egyed esetében: a tehénnek több mint 4 borja van a bikától! 

 Z egyed esetében: gulyában első ági rokontenyésztettség áll fenn (bika a lányát fedezi)! 

 

További lépések: 

 PDF előnézet: a terv PDF-be nyomtatható, saját gépre menthető. 

 PDF előnézet mentése: a PDF-be nyomtatott piszkozat elmentésre kerül a bivaly rendszer 

tenyésztői felhasználói fiókjában, a fájl menüben, ahonnan közvetlenül megnyitható, 

megtekinthető, igény szerint törölhető. 

 Véglegesítés (küldés az egyesület számára elfogadásra): az elmentett PDF állomány nem 

módosítható, nem törölhető, az érkeztetésre kerül és megjelenik az egyesületi állomány 

listában is, amely alapján megtörténik annak feldolgozása az egyesületi felületen. 

   

Tenyésztési események 
 

Itt azon tenyésztési események megadása történik, amely az előzőekben bemutatott nyilvántartások 

körében nem lehetséges.  

Segítő funkciók:  
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 Egyed kiválasztása: Fülszám beírása alapján Egyed rekord előkeresése: a tenyészetben létező 

fülszám beírása esetén felugrik a legördülő ablak, amelyből az adott egyed kiválasztható. 

 Dátum beállítása: Naptár ikonra kattintva gyorsan beállítható a dátum gépelés nélkül is. 

 

 

Adatblokkok: 

 Mérlegelés: itt a választási súly kerül kg-ban megadásra, mivel a születési súly a Bekerülésnél, 

borjú bejelentésnél szerepel.  

 Bélyegzés: ide a bélyegzett szám beírása szükséges 

 Állatorvosi kezelés: a különféle, egy adott alkalommal egy adott egyeden végzett kezelések 

jelölhetőek be a négyzetekbe, megadható az Alapadatoknál készletbe vett gyógyszerek közül 

a használt szer és annak mennyisége, valamint amennyiben fentiek közt nem szerepel, az 

egyéb vizsgálatra vonatkozó szöveg is beírásra kerülhet. 

 Hovafordítás: az egyed megtartására vagy eladására vonatkozó szándék jelölhető itt, 

megtartás esetén a Gulya is beállítható, ez önmagában még nem jelenti a gulyába kerülést.  

 Fotó: a fájl műveletekbe feltöltött képre hivatkozhatunk itt. 

 Megjegyzés: pl. az adott műveletet végző munkatárs neve szerepeltethető.  

 

Mentést követően a tenyésztési események listában megjelenik a mentett rekord. Az egyes cellákra 

kattintva közvetlenül a listában az adott érték módosítására is lehetőség van. Amennyiben már sok 

eseményt rögzítettünk, és egy adott egyedeit kell előkeresni, az a fülszám alapján gyorsan 

megtehető. A Törlésre kattintva az adott esemény közvetlenül törölhető. 
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Támogatás alá vonás  
 

A Gulyába kerüléshez hasonló felületen lehetséges az egyedek támogatás alá rendezése, szükséges 

kiválasztani az adott támogatástípust, meg kell adni a dátumot és a lista dobozba szükséges mozgatni 

az adott támogatás csoportba sorolt egyedeket, majd a Mentés gombra kell kattintani.  

 

 

A lista az előzőekben már tárgyal nyilvántartásokhoz hasonlóan használható. 
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Jelentések 
 

Tenyésztési Napló 
 

A 2015 évi tenyésztési napló előnyomtatása során az 2014. december 31-i állapot került 

megszemélyesítésre, az ENAR-ból történt 2015. február 19-i adatátvétel alapján. A tenyésztési napló 

másolatának beküldési határideje ideje minden év március 31. és november 30. 

A tenyésztési napló minden oldalát alá kell írni! 

Amennyiben az egyedek egyéb azonosítóval is jelölésre kerültek (chip, bélyegzés), azt a bélyegzési 

adatlapon fel kell tüntetni, és eljuttatni az egyesület számára. A bélyegzési adatlap letölthető az 

egyesület honlapjáról (www.magyarbivaly.hu). 

Amennyiben az előnyomtatott adatmezőkben az Ön nyilvántartásától eltérő adatot talál, kérjük, hogy 

húzza azt át és írja be az Ön szerint helyes adatot az adott rovatba, az előnyomtatott adat alá. 

Az előnyomtatásban nem szereplő egyedeket, és az azokra vonatkozó adatokat a pótlapokon kell 

szerepeltetni, folyamatosan növekvő sorszámozással. A kitöltés előtt a pótlap igény szerint 

sokszorosítható. 

Ha valamely rovatnál nem rendelkezik adattal, azt üresen kell hagyni. Szükség esetén kérje az 

egyesület körzeti tenyésztőjének segítségét. 

BIKA NYILVÁNTARTÓ LAP 

Az adatlapra a központi lajstromszámmal rendelkező tenyészbikák kerülnek felvezetésre. 

A bika értékesítését, más gulyában történő fedezését, vagy állományból való kikerülését a 

megosztott sorban kell szerepeltetni. Egyesületi bika vágóba küldése esetén állatorvos igazolása 

szükséges. 

TEHÉN NYILVÁNTARTÓ LAP 

A lapon a tehén kikerülését kell feltüntetni. Évközben történt tehén vásárláskor kérjük, kézzel töltsön 

ki egy üres adatsort a tehén pótlapon. 

A tehén esetleges kiesési idejét és a kiesés okát meghatározó kódot egymástól vesszővel elválasztva 

kell beírni, az alábbiak szerint. 

Kiesési kódok: 

 10 – eladva 

 20 – vágva (vágóhídon) 

 25 – házi vágás 

 30 – kényszervágás 

 40 – elhullás 

 90 – ismeretlen, egyéb 

 92 - elveszett 
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Ha a kényszervágás és az elhullás esetén a fogyatékba kerülés oka ismert, akkor ezt is fel kell tüntetni 

a következők szerint: 

 1 – meddőség 

 2 – sérülés (lábtörés stb.) 

 3 – légzőszervi betegség 

 4 – emésztőszervi megbetegedé 

 6 – fertőző betegség 

 7 – méhelőesés, szervezeti szilárdság 

 8 - egyéb 

 9 – ismeretlen 

 0 – egészséges 

Tehát, a két fenti sors+kód rendszerből képezve: ha egy tehén azért kerül kényszervágásra, mert 

eltörte a lábát a kód 32, ha emésztőszervi megbetegedés miatt hullott el, akkor 44 lesz a kód. Ha a 

tehén egészségesen kerül eladásra ennek a kódja 10 lesz. 

A tehén a nevét az anyjától örökli. Az űrlapon előre kitöltött név az egyed ún. „törzskönyvi neve”, ami 

természetesen eltérhet a gazdálkodó által adott használati névtől. Azonban mivel a törzskönyvi név 

határozza meg a családot, ezért ez a név központilag kerül meghatározásra. 

BORJÚ NYILVÁNTARTÓ LAP 

A tehén nyilvántartó lapon szereplő tehenek tárgyévben született borjúra vonatkozó adatait kell 

kitölteni. 

A borjú ivara: bika 1; üsző 2 

Választás dátuma: értelemszerűen töltendő ki. Azonos dátum esetén elég oldalanként a legfelső 

sorban feltüntetni. 

Választási (mérlegelési) súly: A borjú mérlegelési súlya kerül ide. A mérlegelést akkor kell elvégezni, 

amikor a borjak átlagosan 8-10 hónaposak. Ha nem a választáskor történik a mérlegelés, akkor a 

mérlegelés dátumát kell beírni. (Ennek alapján lehet a 205-napos korrigált súlyt kiszámolni.) 

Jegyei: több jegy esetén minden jegy kódját fel kell tüntetni: 0-jegytelen fekete, 1-fehér farokbojt, 2-

albínó, 3-virág, 4-viaszolt köröm, 5-csókaszem 

A borjú kikerülés részhez a kiesés dátumát és a kiesés kódját kell beírni, egymástól vesszővel 

elválasztva. (A kódokat lásd a tehén résznél.) 

Ezen kívül új állandó kódok 

 54 - növedéküsző gulyába helyezve 

 55 - hízóba állítva 

 57 - tinó gulyába helyezve 

 58 - bikagulyába helyezve 

Pl. Elhullott, mert az anyja ráfeküdt, vagy összetaposták: 42, hasmenésben elhullott: 44, ha colis 

fertőző hasmenés akkor: 46 

Ha a kiesés dátuma megegyezik a választás dátumával, akkor elég csak a kiesés kódokat közölni. (pl. 

57 – tinógulyába helyezve). 
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Abban az esetben, ha a tehén a tárgyévben kétszer ellik, pl. január 4-én és december 29-én, a napló 

végén kell a tehén adatait a második borjúval még egyszer beírni. 

NÖVENDÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 

A tenyészet minden olyan egyede, amely nem tehén, nem tárgyévben született borjú és nem 

tenyészbika, a Növendék Nyilvántartó Lapon szerepel. A Hovafordítás oka rovatot a tehén kikerülési 

kódlistának megfelelően kell kitölteni, kivéve ha az egyed évközben megellett. Ebben az esetben a 

hovakerülés oka rovatba a gulyaszámot írja be, és ezzel egy időben az egyedet vegye fel a Tehén 

Nyilvántartó Pótlapra. 

A TK oszlopot a tenyésztési napló beadását követően az egyesület tölti ki, ide a tagnak semmit nem 

kell beírnia. 

GULYA BETÉTLAP 

A gulya - tenyészet szinten - egyedi nevét (a tenyésztő által használatos elnevezést) és a gulya egyedi 

sorszámát (növekvő sorrendben) kell szerepeltetni a betétlapon, amennyiben több gulya van a 

gazdaságban. 

Figyelem: a Borjú Nyilvántartó Lapon szereplő gulya oszlopban az itt megadott sorszám szerint kell a 

gulyát feltüntetni! Amennyiben egy gulya van a tenyészetben, akkor mindenhol az "1" számot kell 

szerepeltetni. 

A Megjegyzés mezőbe a gulya létesítésének helye, ideje, illetve egyéb hivatkozás írható. 

Azon adatok kerülnek a betétlapon megszemélyesítésre, amelyek felvezetése a tenyésztési 

rendszerbe a napló előnyomtatását megelőzően megtörtént. 

 

Felhasználói fájlok 
 

A rendszer használata során keletkező állományok egy része mentésre kerülhet a szerveren, 

amelynek egyrészt előnye, hogy később közvetlenül előhívható, megnyitható az adott tenyésztő 

fiókjában, másrészt az egyesületi szintű hozzáféréssel rendelkező felhasználóval (tenyésztő bizottság, 

titkárság, stb) a tag az állományt megoszthatja. Ily módon lehetséges például a Párosítási Terv 

beküldése, vagy az ENAR INP fájl generálása.  

 

Feltöltött állomány(ok) alábbi adatai kerülnek lista-szerűen megjelenítésre: 

 Sorszám: értelemszerűen a listában elfoglalt helye alapján, az állományok sorba rendezése 

dátum és típus szerint történik. 



16 
 

 Típus: ezt a tartalmától függően a rendszer generálja, vagy a feltöltés során a típustól 

függően kapja Létrehozás ideje: a fájl generálása során az elnevezésében kap egy 

időbélyeget, ez kerül itt kiolvasásra. 

 Kiterjesztés: a fájl típusa, részben ismert típusok (pdf, csv, txt, jpg, png), részben a rendszer 

generált és által használt típusok lehetnek. 

 Megjegyzés: a fájl generálása során az elnevezésben szereplő megjegyzés karakter sor 

értelmezése. 

 Méret: az állomány nagysága, byte-ban. 

 Futtatás: FONTOS! Amennyiben az állománnyal a megtekintésen kívül valamilyen egyéb 

funkció is elvégezhető, akkor azt az itt megjelenő kis fogaskerék ikon jelzi. Ilyen lehet például 

az INP állomány beküldése a NÉBOH részére, vagy a letöltött ENAR egyedlista adatállomány 

betöltése (szinkronizálása) a tenyésztői egyedlistába. 

 Törlés: az adott állomány törölhető a törlés ikonra kattintva. FIGYELEM! Lehetőség van több 

állomány egy műveletben történő törlésére, ez esetben a sor elején lévő jelölő négyzetben 

be kell pipálni a törlendő fájlt, majd a táblázat (lista) alján lévő csoportos törlés ikonra kell 

kattintani.  

 
Amennyiben az állomány véglegesített, ilyenkor e megjegyzésben „veg” szerepel, ebben az 

esetben nem lehetséges az állomány törlése. 

 Megnyitás / Lementés: közvetlenül rákattintva megtekinthetjük, jobbklikkel saját gépre 

menthetjük le az adott állományt. 

Lehetőség van továbbá külső fájlok saját gépről szerverre történő feltöltésére, például tenyészállat 

fotók vagy egyéb szoftverből származó INP állomány esetében. 
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Kisegítő funkciók 
 

ENAR.hu kapcsolódás 
 

Tekintettel arra, hogy a bivaly rendszer koncepciójának megfelelően alapvető cél az állami 

nyilvántartással (ENAR) történő szinkron megteremtése, ennek kapcsán a tagi (tenyésztői), egyesületi 

és állami nyilvántartásokban történő adategyezés minél magasabb szintjének megvalósítása 

érdekében, amennyiben új egyed bejelentése, módosítása vagy törlése történik, a bivaly rendszer segít 

ennek az EBAR rendszer felé történő lekövetésében, lejelentésében. 

Az adatállomány induló feltöltése érdekében lehetőség van a bivaly rendszerből az ENAR-ba való 

belépésre, a tenyészet egyedeinek adatait tartalmazó lista letöltésére, majd a letöltött állomány 

importálására, közvetlen betöltésére a bivaly rendszerbe. 

Amennyiben ENAR hozzáférési adatait megadja a tagsági / tenyésztői alapadatok ENAR felhasználói 

név és jelszó mezőiben, akkor a bivaly rendszer azt eltárolja és megjegyzi, így az ENAR-hoz való 

csatlakozásokkor azokat már nem szükséges ismételten begépelnie. 

Első lépésben csatlakozni szükséges az ENAR-hoz, amely az ENAR belépés gombra kattintva lehetséges. 

Sikeres csatlakozás (felhasználói belépés) esetén a felugró ENAR oldal jobb felső sarkában az ENAR 

rendszer kiírja a felhasználói nevet. 

 

Második lépésben a bivaly rendszer oldalán a tenyészet azonosítót kell beírni, amely a belépett 

felhasználóhoz tartozik, majd a Lista megnyitás gombra kattintani. 

Amennyiben az ENAR-ban található tenyészet és engedélyezett a hozzáférés, akkor megjelenik az 

egyedlista (tenyészetek egyedei). Itt jobb klikkel az oldal mentése másként böngésző funkciót válasszuk 

és mentsük le az állományt HTML formátumban (weboldal –teljes) a saját gépünkre. 
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ENAR adatbetöltés 
 

A fenti folyamat szerint az ENAR-ból saját gépre lementett HTML állományt tudjuk ezen a felületen 

betallózni, majd futtatni. 

 

FIGYELEM! A futtatás során az adott, bivaly rendszerben már szereplő egyed ENAR-ban szereplő 

adatai felülíródnak, amennyiben új egyedek szerepelnek, azok pedig beszúrásra kerülnek. 

Az egyednek azon adatai, amelyek nem szerepelnek az ENAR-ban (például az egyesületi, tenyésztői 

adatblokkban megadottak) sértetlenek maradnak az ENAR frissítés után is. 
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Egyed lekérdező 
 

Egy gyors szűrési lehetőség áll itt rendelkezésre, amellyel le tudjuk kérdezni az 

egyedek meghatározott csoportjának listáját, vagy akár csak egy egyedet is. 

Maga az egyedszűrési és listázási funkció hasonló a bekerülésnél már 

bemutatottakhoz, azonban innen nem az egyed adatrögzítési űrlapját, illetve 

az ENAR beadást, hanem az egyedre vonatkozó egyéb lekérdezéseket, 

kimutatásokat (ld. pl. tehén és bika egyedi lapok) lehetséges elérni.  

Lekérdezési feltételek: 

 Ivar (Összes, bika, tehén) 

 ENAR szám: itt szövegrészletre, így akár fülszámra is keres a program 

 Név: bika vagy tehén esetén 

 Kplsz: bika esetén 

 Tenyésztő/tenyészet: alapból a belépett felhasználó tenyészete jelenik meg, választani csak a 

több tenyészetes tag tud 

 Kor szerinti lekérdezés: korcsoport intervallum rugalmas állítható a kezdő és záró hónap 

beírásával (pl. 0 és 6 vagy 12-24). 

 Tenyészetben: aktív, kikerült vagy összes egyed szűrése 

 Támogatás: valamilyen támogatás alá vont egyedek (kialakítás alatt) lekérése 

 

 

Egyedi lap 
 

Az egyedi lapon megtalálhatóak a tenyésztő számára az adott egyed vonatkozásában legfontosabb 

információk: 

Alapadat 

 Egyedi azonosító 

 Név  

 Születés  

 Fajta:  
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 Tenyésztő neve, címe  

 Tartó neve, címe 

Származás: p3, p2, p1 vonalak  

Életút 

Saját teljesítmény 

 Életkor, első elléskori életkor 

 Szaporaság, ellések száma  

 Vetélések száma  

 Választott borjak száma   

 Kétellések közti átlag, tenyészet és egyesületi összehasonlításban 

 Tenyészérték, teljes tenyészérték 

 Borjúnevelő státusz  

 Kiesés 

 

Borjak 

 szaporaság: kétellés közti idő, ENAR szám,  ivar, apa, tenyészet     

 termelés: születési súly, választási súly, 205 napra korrigált súly, hovafordítás 
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Csoportos műveletek 
 

Ez a funkció – elnevezésének megfelelően – arra szolgál, hogy több 

egyeden egyszerre lehessen elvégezni meghatározott műveleteket, 

adatmódosításokat. 

A tag, illetve a tenyészet teljes egyedlistájából az adott műveletben 

érintett egyedek kiválasztásában, leszűrésében a fent említett Egyed 

lekérdezőhöz hasonló kereső felület segít. 

A lehetséges csoportos művelete köre a felhasználói igényeknek megfelelően viszonylag rugalmasan 

alakítható, bővíthető. 

Jelenleg engedélyezett, valamint a lehetséges és tervezett művelet típusokat a legördülő listában 

találhatjuk, tematikusan csoportosítva. A hozzáférési jogosultság szerint nem minden művelet típus 

érhető el minden felhasználó számára, az alábbi példa az aktuális összeset mutatja. 

 

Amennyiben alapértéket megadunk, akkor az űrlap elküldését követően az fog alapértelmezettként 

megjelenni a módosítandó egyedek adatait mutató, jóváhagyó felületen, ahol az adott, 

módosításban érintett adat mező még tetszés szerint felülírható.  

Fenti példánkban a kiválasztott 5 egyednél az apa ENAR azonosítóját visszük fel csoportosan. 

(Lehetőség van egyébiránt egy kattintással az összes / leszúrt egyedet kiválasztani, illetve a 

kiválasztást megszüntetni.) Az egyedek, a művelet típus, és igény szerint az alapérték megadását 

követően a Fogaskerék ikonra kattintva lehetséges az űrlapot elküldeni. 
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Ekkor a kiválasztott egyedek főbb adatait (a beazonosíthatóság elősegítése érdekében), valamint az 

utolsó oszlopban a most módosítandó „új érték” adatokat találhatjuk. Itt soronként megtalálható az 

az előző lépésben az Alapértéknél megadott adat, amely módosítható. 

 

Amennyiben az Új érték oszlopban minden szándékaink szerint ellenőriztünk, jóváhagytunk, vagy 

igény szerint módosítottunk, utána a Mentés gombra kattintva tudjuk az adatokat a több egyed 

tekintetében egy művelettel berögzíteni. 

 

Az egyedlistára visszatérve láthatjuk a csoportos művelet eredményét: 

 

Ezt akár újra módosíthatjuk, korrigálhatjuk, itt már a megjelenített régi értékeket is figyelembe véve: 
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