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1 Általános tudnivalók
A Szarvasmarhák Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerének (továbbiakban ENAR)
keretében történik a szarvasmarhák nyilvántartása. Az adatszolgáltatás a szarvasmarha-fajok
egyedeinek jelöléséről valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló, a
12/2004. (I.31.), a 4/2009. (I.16) FVM és a 88/2013. (X.2.) VM rendeletekkel módosított,
99/2002. (XI.5) FVM rendeletben megadott módon történik. Ez a rendelet szabályozza a
szarvasmarha, bivaly és bölény fajokhoz tartozó állatok (továbbiakban együtt szarvasmarha)
egyedi, hasznosítás módjától független jelölését és nyilvántartásba vételét.
Jelen útmutató a vágóhidak és állati hulladék megsemmisítő szervezetek részére készült.
A vágóhidak és állati hulladék megsemmisítő szervezetek üzembentartója jogosult arra, hogy az
ENAR-ral kapcsolatos minden feladatot maga végezzen, vagy megbízottjával végeztessen el.
Természetesen egyúttal felelős is ezen feladatok végrehajtásáért. Ennek keretében az
üzembentartónak kell gondoskodnia arról is, hogy mindazok az információk eljussanak a
központi adatbázishoz, amelyek a rendszer rendeltetésszerű működéséhez szükségesek. Ez a
feltétele annak is, hogy a kapott információk feldolgozása alapján a rendszer a szükséges
szolgáltatásokat nyújtani tudja.
Az adatszolgáltatás történhet űrlapok kitöltésével vagy a vágott test minősítést végző vágóhidak
minősítési adatok elektronikus adatállományának előállításával és azok beküldésével. Ha a
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság másképp
nem rendelkezett, akkor az űrlapokat a következő címre kell beküldeni:
NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
Az elektronikus állományok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által üzemeltetett
Országos Vágott-test Minősítő Rendszer (OVMR) által meghatározott módon érkeznek
közvetlenül a NÉBIH számítógépére.
További lehetőséget nyújt a NÉBIH Portálon a „webENAR” rendszer. Ennek alkalmazásával a
bejelentések, űrlapok kitöltése és beküldése helyett, a megfelelő képernyő kitöltésével is
elvégezhetők. (Kivéve azokat a bejelentéseket, amelyekhez felelősségvállaló aláírása szükséges,
ezek továbbra is csak űrlapon küldhetők be.) Az ilyen bejelentést az ENAR csak akkor fogadja
el, ha nincs súlyos hibája, ebben az esetben viszont azonnal regisztrálja.
Amennyiben eddig nem használták ezt a rendszert, de a jövőben élni kívánnak ezzel a
lehetőséggel, akkor a NÉBIH honlapja (www.nebih.gov.hu) főoldalának bal oldalán, az Eügyintézés ablakban a „Felhasználói kézikönyv” szövegre kattintással, megnyitható vagy
letölthető a portálra történő bejelentkezésről információkat adó kézikönyv. Ez részletes
tájékoztatást ad a teendőkről. Ha ezeket elvégezték, és a rendszer regisztrálta a felhasználót, akkor
a továbbiakban a bejelentések bevitele minden esetben az „Ügyfélkapu bejelentkezés”- re
kattintással indítható.
A bejelentések kezelése sürgősséggel is kérhető. Ilyen jelzéssel érkezett űrlap esetén a
beérkezéstől számított 2 munkanapon belül elvégzik rögzítését és feldolgozását, és ha szükséges,
a hibalevelet is postára adják. (Képernyőn bevitt bejelentés csak hibátlan lehet, feldolgozása
mindig azonnal megtörténik, így a sürgős jelzésnek csak olyan felhasználók számára van
jelentősége, akik új marhalevelet vagy útlevelet kérnek.)
Egy fontos változás a 88/2013. (X.2.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően: 2014. január 4.
után a rendszer az eddigiektől eltérő új formátumú és tartalmú marhaleveleket állít ki. Ezek felső
része, a 1934-es marhalevél, egyben az állat útleveleként is használható.
A rendszer üzemeltetésének segítésére ügyfélszolgálati irodák működnek a megyei
élelmiszerlánc-biztonsági hatóságoknál, valamint az ENAR központban. A központi
ügyfélszolgálati iroda postacíme: 1537 Budapest, Pf.: 397., telefonszámai: 06 (1) 3463-486 vagy
3463-487. Kérdéseket e-mail-ben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu címen.
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2 Az adatszolgáltatás bizonylatai
Az adatok közléséhez a vágóhidak és az állati hulla megsemmisítő helyek az alábbiakban felsorolt
alapbizonylatokat (űrlapok és a NÉBIH Portál képernyői) használhatják. Az első két űrlap
kivételével, mely a beérkezett állatot kíséri, a további három űrlap és kitöltési útmutatójuk
letölthető és kinyomtatható az ENAR honlapról (www.ENAR.hu),

A megjelölt egyedek beérkezésének jelentése
1926
1935
2014
2930
2931

web1926
web1935
3114
3130
3131

Belföldi Marhalevél – Igazolólap
Marhalevél beérkezés-bejelentő szelvény
Marhalevél kérés, érvénytelenítés, módosítás
Szarvasmarhák lezárult tartózkodásának jelentése
Szarvasmarhák lezárult tartózkodásának módosítása

A rendszer az egyedekről nyilvántartásba vételkor, majd minden átkötés után kiállít egy
marhalevelet. 2014. január 5-től kezdve ez három részből áll. Felső része a voltaképpeni
marhalevél, amely az állat útleveleként is használható. Ehhez csatlakoznak perforációkkal
elválasztva a beérkezés-bejelentő és a kikerülés bejelentő szelvények. Korábban, 2002.
decemberéig a sárga-barna színű 1041-1042 azonosítószámú Nyilvántartási Igazolólap volt
érvényes, 2003. januárjától a zöld színű 1926-1927 Belföldi Marhalevelet állította ki a rendszer.
Ezek továbbra is érvényesek.
Az állatot illetve a hullát az Igazolólap, vagy a 1935-ös Beérkezés-Bejelentő Szelvénnyel
egybefüggő 1934-es Marhalevél kíséri a vágóhídra ill. a megsemmisítő helyre. A vágóhídra érkező
állatokat állategészségügyi bizonyítvány is kell hogy kísérje, és az igazolólap ill. a 1934-es
marhalevél hátoldalának tartalmaznia kell a bizonyítvány sorszámát és dátumát, valamint az
állatorvos bélyegzőjének számát és az indító tenyészet ENAR-felelősének aláírását. A beérkezést,
valamint vágóhídnak az állat levágását is az igazolólapon ill. a Beérkezés-Bejelentő Szelvényen,
vagy a NÉBIH Portál web1926-os ill. web1935-ös képernyőjén keresztül kell jelenteni. (Kivéve
azokat a vágóhidakat, amelyek a NÉBIH Országos Vágott-test Minősítő Rendszerén keresztül
(OVMR) elektronikus úton küldik a bejelentéseket.)
Az Igazolólap ill. a 1935-ös szelvény hibás kitöltése esetén, a 2014-es űrlapon vagy a NÉBIH Portál
3114-es képernyőjén lehet az egyébként az Igazolólapon, vagy a szelvényen tévesen megadott
adatokat módosítani. Az igazolólap ill. a szelvény megrongálódása vagy elveszése esetén a 2014es bizonylat a vágás illetve a megsemmisítés bejelentésére is felhasználható, de az ilyen bejelentés
csak az illetékes járási főállatorvos felelősség vállalásával fogadható el. Az ő felelősség vállalásával
ezen az űrlapon kérhető a vágás illetve a megsemmisítés érvénytelenítése is, ha tévesen jelentették,
hogy az állatot levágták illetve megsemmisítették.
A vágóhídon elhullott, leölt szarvasmarhák bejelentésére a 2930 Lezárult tartózkodások bejelentése
bizonylat szolgál. A tévesen jelentett adatokat a 2931 Lezárult tartózkodások módosítása
bizonylaton lehet módosítani.

A bejelentésekhez kapcsolódó hibák elhárítása
A számítógépes feldolgozásra beérkezett űrlapokat és elektronikus adatállományokat
adatrögzítés/betöltés után ellenőrzik. Az ellenőrzést követően a regisztrált hibák függvényében
különböző visszajelzéseket küldünk a bizonylatot kitöltőknek. A regisztrált hibák következményüket tekintve kétfélék. Ennek megfelelően beszélünk ún. súlyos, illetve figyelmeztető
hibáról. Mindkét esetben a rendszer hibaüzenetet küld, de súlyos hiba esetén a bejelentést a rendszer
nem fogadja el, azt meg kell ismételni. Figyelmeztető hiba esetén a bejelentést a rendszer elfogadja,
a bejelentést megismételni nem kell, a hibás adat pedig módosító bizonylaton javítható.
• Ha az űrlapnak/állománynak nincs sem súlyos (feldolgozást akadályozó) sem figyelmeztető
hibája, akkor a bejelentést nyilvántartásba vesszük, és a bejelentő nem kap hibaüzenetet.
• Ha az űrlapnak/állománynak (vagy tételsorának) van legalább egy súlyos hibája (ilyen lehet
például egy hibás ENAR azonosítószám), akkor az /állomány (vagy csak az adott tételsor)
feldolgozását nem végzi el a rendszer. Ebben az esetben hibaüzenetet kap a bejelentő. A
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hibaüzenetben szerepel az összes hiba és a hibás adatok leírása. Ekkor, mivel az adatbázisba
nem került be az adat, meg kell ismételni a helyes adatokkal a bejelentést, a hibaüzenethez
mellékelt űrlapon, vagy a megfelelő (2014-es ill. 2930-as) űrlapon. A 3130-as űrlap helyett a
3130-as képernyő is használható a bejelentésre, de vágás/megsemmisítés bejelentése csak a
felelősségvállaló járási főállatorvos aláírásával ellátott 2014-es űrlapon fogadható el.
Ha a bizonylatnak nincs súlyos hibája, de van legalább egy figyelmeztető hibája, melynél
hibajelzést kell adni, akkor a bizonylatot a rendszer feldolgozza, de készül hibaüzenet is. A
hibaüzenet mellé a rendszer kinyomtat egy módosító bizonylatot, melyen lehetőség van a
bejelentett adatokra hivatkozva az adatokat módosítani.

A képernyőn végzett bejelentéseket a rendszer azonnal ellenőrzi, és ha súlyos hibát talál, a
bejelentést mindaddig nem fogadja el, amíg a bejelentő minden súlyos hibát ki nem javít. A súlyos
hibákat piros, a figyelmeztető hibákat sárga háromszög jelzi a képernyőn a hibás rovat mellett, a
hibaüzenetek a képernyő alján találhatók.
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3 A feladatok és a kapcsolódó adatszolgáltatások
A szarvasmarha ENAR által nyilvántartott események közül a vágóhidaknak és az állati hulladék
megsemmisítő szervezeteknek az egyedek levágását illetve megsemmisítését kell jelenteniük.
A 2010. szeptemberétől megváltozott bizonylati rend következtében, a 2010.09.01-től már csak a
www.enar.hu-ról letölthető bizonylatokon fogad el a rendszer adatbejelentést.
A feladatok határidői a 4. fejezetben találhatók.

3.1

Állatok levágásának illetve megsemmisítésének jelentése
3.1.1 Megjelölt és marhalevéllel rendelkező egyedek
levágásának illetve megsemmisítésének jelentése
marhalevélen vagy képernyőn

Ha a vágóhídra élő állat, illetve az állati hulladék megsemmisítő szervezethez elhullott állat
kerül be, akkor az üzembentartónak gondoskodni kell arról, hogy az állatot, illetve a hullát
csak a megfelelő ENAR nyilvántartási számmal kiállított, érvényes marhalevéllel vegye át.
Vágóhídra történő szállítás esetén érvényes állategészségügyi bizonyítvány is szükséges. A
marhalevélen szerepelnie kell az állattartó aláírásának is.
Elhullott állat megsemmisítését, valamint állatok levágását az állatot kísérő igazolólap
kitöltésével és beküldésével, ill. a beérkezés-bejelentő szelvény kitöltésével és a 1934-es
marhalevéllel egybefüggő beküldésével, vagy a NÉBIH Portál web1926-os ill. web1935-ös
képernyőjén kell bejelenteni. (A képernyőn történő bejelentést azonban a rendszer csak akkor
fogadja el, ha az adatbázisban már regisztrálták az állat kikerülését az előző helyről!) Kivétel,
ha a vágóhíd a NÉBIH Országos Vágott-test Minősítő Rendszerén keresztül (OVMR)
elektronikus úton jelenti be az adatokat. Az ilyenkor alkalmazott eljárást 3.1.2. pont taglalja.
Képernyőn történő bejelentések esetén a marhaleveleket 30 napon belül, összegyűjtve egy
WEB jelzéssel ellátott borítékban be kell küldeni a NÉBIH címére. A visszaküldött 1926-os
lapok jobb felső sarkába kérjük a WEB szöveget felírni, a 1935-ös szelvény jobb oldalán pedig
a ’Weben rögzített’jelzésű négyzetet bejelölni. Mindkét esetre érvényes, hogy ha az állatokkal
fel nem használt útlevelek is érkeztek, akkor 2014.06.30-ig bezárólag, a marhalevelekkel
együtt azokat is vissza kell küldeni.
A megfelelő rovatban meg kell adni a vágóhíd illetve az állati hulladék megsemmisítő
szervezet tenyészetkódját és az állat beérkezésének dátumát. A képernyőn még meg kell adni
a marhalevél azonosításához szükséges adatokat is.
Fokozottan ügyelni kell a tenyészetkód hibátlan beírására. Hibás tenyészetkód beírása esetén
a rendszer még csak jelezni sem tudja a hibát, hiszen nem állapítható meg, hogy ki küldte a
jelentést. Az állati hulladék megsemmisítő szervezet tenyészetkódjaként mindig annak az
állati hulladék megsemmisítő szervezetnek a tenyészetkódját kell megadni, ahol az állati hullát
megsemmisítették.
A vágóhídnak a „Rakodóhelyről/vágóhídon való kikerülés kódja” rovatban a 1935önjelentenie kell azt, hogy az állat vágása ún. rendes vágás, vagy kényszevágás, vagy klinikai
tünetek miatt elkülönített volt-e. 1926-on a két utóbbi esetben a nem rendes vágás rovatot kell
megjelölni, ezt a rendszer a vágóhídon belüli kényszervágásként regisztrálja. Amennyiben ezt
a rovatot nem töltik ki, vagy a vágást olyan korábbi marhalevélen jelentik, amely még nem
tartalmazza ezt a rovatot, akkor a rendszer a vágást automatikusan „rendes vágás”-ként
regisztrálja.
A fogadóhelyre érkezés/export dátuma rovatban az állat beérkezésének pontos dátumát kell
megadni. A vágás dátumát csak akkor kell az igazolólapon ill. a szelvényen az EU kiszállítás/export/vágás dátuma rovatba beírni, ha a levágás dátuma eltér a beérkezés dátumától.
Ebben az esetben ide a vágás pontos dátumát kell beírni. Képernyőn történő bejelentés esetén
viszont akkor is kötelező megadni, ha megegyezik a beérkezés dátumával.
6

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

Szarvasmarha ENAR
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer

A beérkezési dátum hibátlan kitöltése azért is fontos, mert ha az egyed kikerülését az előző
tenyészetből már bejelentették és regisztrálták, akkor a rendszer összehasonlítja a beérkezési
dátumot a regisztrált kikerülési dátummal. Ha a beérkezés dátuma korábbi, vagy több mint 20
nappal későbbi, mint a kikerülés dátuma, akkor a vágás illetve megsemmisítés nem
regisztrálható. A hibás beérkezési dátummal jelentett vágás/megsemmisítés bejelentése 2014es űrlapon a helyes dátummal megismételhető, ehhez azonban az illetékes járási főállatorvos
felelősség vállalása (ellenjegyzése, aláírása) szükséges. Abban az esetben viszont, ha a hiba
oka az, hogy az előző tenyészet jelentett hibás kikerülési dátumot, az újra bejelentés csak akkor
végezhető el, ha az előző tenyészet kijavítja a hibát.
Mivel egy szarvasmarhára a vele történt bizonyos események következtében az idők során
egynél több marhalevél is készülhet, a bejelentés visszautasítását okozhatja esetleg az is, hogy
az állatot (a tetemet) nem az érvényes (utolsó) kiadási sorszámú marhalevél kísérte. Ha az
előző tenyészettől ez pótlólag beszerezhető, akkor ezen a bejelentés megismételhető. (Az
érvényes sorszám megállapítására egyébként lehetőséget nyújt a www.enar.hu weboldalon, a
Szarvasmarha ENAR feliratú ikonra kattintást követően előbukkanó ablakban elérhető
egyedlekérdezési funkció. Az adatbeviteli mezőbe az állat azonosítóját megadva megjelennek
az egyed azonosító adatai, köztük az utoljára kiadott, a lekérdezés pillanatában érvényes
marhalevél kiadási sorszáma.)

3.1.2 Megjelölt és marhalevéllel rendelkező egyedek
levágásának a vágott-test minősítési adatok alapján
történő elektronikus bejelentése
A jelenleg hatályos, a 177/2004. (XII. 30.) FVM és a 132/2007.(XI.8) FVM rendelettel
módosított 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet szerint bizonyos vágás szám fölött minden olyan
állatot minősíteni kell, amely kereskedelmi forgalomba kerül, és a minősítési adatokat
jelenteni kell a NÉBIH-nek. Ezeket az adatokat a NÉBIH Országos Vágott-test Minősítő
Rendszerében (OVMR) tartja nyílván. A minősítést végző vágóhidak esetében a NÉBIH az
OVMR-be érkező adatok alapján regisztrálja a vágási adatokat.
A minősítést végző vágóhidak esetében a vágóhíd által jelentett minősítési adatok között
szerepel a vágóhíd tenyészetkódja, az állat ENAR azonosítószáma, az állat vágóhídra történő
beérkezésének dátuma, a vágás dátuma, az állattal érkezett marhalevél kiadási sorszáma és (az
OVMR kliens 3.0-s vagy annál nagyobb számú verziójában) a vágóhídon való kikerülés
kódja.Mivel ezek az adatok elegendőek az ENAR által előírt vágási jelentéshez is, ezért a
minősítést végző vágóhidaknak nem kell a marhalevél felső részét kitölteni. A beérkezett
minősítési adatok közül az ENAR kiemeli a fent megnevezett adatokat, és leellenőrzi azokat
a marhalevélen érkezett adatokkal azonos algoritmusok alapján. Ha az adat elfogadható, a
vágás bekerül az elfogadott ENAR adatok közé, ha nem, akkor a vágóhíd hibaértesítő levelet
kap. Mivel az ENAR vágási jelentés csak az állat érvényes marhalevél kiadási sorszáma esetén
fogadható el, ezért figyelni kell arra, hogy az adatok rögzítésekor a marhalevélen levő kiadási
sorszám helyesen kerüljön bevitelre. Ennek hiányában, vagy hibája esetén ugyanis sem az
ENAR vágási jelentés, sem a minősítési adat nem fogadható el.
A minősítést végző vágóhidaknak a kitöltetlen marhaleveleket hetente egyszer kell az ENARközpontba beküldeni irattározásra. A borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni: „Irattározásra”.
Amennyiben a marhalevélhez fel nem használt útlevelet is csatoltak, ez is beküldendő.
Azon vágóhidaknak, amelyek nem végeznek – jogszabályi felmentés alapján – minősítést, és
a vágást papíron vagy képernyőn jelentik, az Útmutatóban előírt módon kitöltött 1926-os
Igazolólapott, ill. 1935-ös szelvényt a 1934-es marhalevéllel egybefüggően 7 napon belül
vissza kell juttatniuk az adatbázishoz. vagy a web1926-os, ill. web 1935-ös képernyőn 7 napon
belül el kell végezniük a bejelentést. Képernyőn történt bejelentés esetén az igazolólapokat a
jobb felső sarokban ’WEB’ jelzéssel ellátva, a szelvényeke a „Weben rögzített” négyzetet
bejelölve, egy Web-bel megjelölt borítékban, összegyűjtve 30 napon belül kell beküldeni.
Amennyiben a marhalevélhez fel nem használt útlevelet is csatoltak, mindkét esetben ez is
beküldendő.
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3.1.3 Megjelölt, de marhalevéllel nem rendelkező egyedek
levágásának illetve megsemmisítésének jelentése-járási
főállatorvos felelősség vállalásával
Ha a vágóhídra illetve az állati hulladék megsemmisítő szervezethez olyan, ENAR füljelzővel
megjelölt, élő illetve elhullott állat kerül be, melyről az átvételt követően derül ki, hogy az
állat nem rendelkezik marhalevéllel, vagy a marhalevél az átvételt követően megsemmisült,
vagy az állathoz kapott marhalevélen szereplő ENAR szám nem azonos az állat fülében levő
ENAR számmal, vagy a marhalevélen megküldött bejelentést a rendszer súlyos hiba miatt nem
fogadta el, akkor az ENAR felelősnek értesítenie kell az illetékes járási főállatorvost. Csak az
ő felelősség vállalása (ellenjegyzése, aláírása) esetén jelenthető be a vágás/megsemmisítés,
2014-es űrlapon. Ez a bejelentés azonban csak abban az esetben fogadható el, ha az állat
kikerülését utolsó tenyészetéből már bejelentették, és regisztrálták az adatbázisban.

3.2

Szarvasmarhák vágási illetve megsemmisítési adatainak
módosítása
3.2.1 Tévesen jelentett vágás illetve megsemmisítés
érvénytelenítése

A 2014 sz. űrlapon kérhető tévesen jelentett vágás/megsemmisítés törlése. Erre olyan esetben
lehet szükség, amikor a beérkezett állatot másik egyed marhalevele kísérte, a fogadó vágóhíd
illetve állati hulladék megsemmisítő nem észlelte a hibát, és bejelentették a másik állat
levágását. Ehhez azonban a járási főállatorvos felelősség vállalása (ellenjegyzése, aláírása)
szükséges.
A tevékenység típusa rovatban a harmadik kört kell bejelölni (Vágás/export/megsemmisítés
érvénytelenítése).

3.2.2 Vágáshoz illetve megsemmisítéshez kapcsolódó adatok
módosítása
Az igazolólapon, a 1935-ös szelvényen, vagy a 2014. sz. űrlapon egy állat
bekerülésére/vágására vonatkozóan jelentett adatok szükség esetén a 2014 sz. űrlapon, vagy a
NÉBIH Portál 3114-es képernyőjén utólag még módosíthatók. A tevékenység típusa rovatban
a negyediket kell bejelölni (Módosítás).
Erre akkor van szükség, ha az eredeti bizonylaton nem a helyes beérkezési vagy vágási
dátumot adták meg. Ebben az esetben a vágóhíd illetve az állati hulladék megsemmisítő
szervezet tenyészetkódja, az állat ENAR száma és a helyes dátum megadásával a tévesen
regisztrált dátum javítható a helyes dátumra.
Ugyancsak e funkció választásával módosíthatja az űrlapon vagy a képernyőn a vágóhíd a
korábban tévesen jelentett vágóhídon való kikerülés kódját.

3.3

Vágóhídon elhullott állatokhoz kapcsolódó jelentési
kötelezettség

Ha a vágóhídra bekerült állat a vágást megelőzően elhullik vagy leölésre kerül, akkor az állati
hullát az állat marhalevelével (igazolólapjával ill. egybefüggő 1934 és 1935-tel) együtt kell
átadni az állati hulladék megsemmisítő szervezetnek. Az állati hulladék megsemmisítő
szervezet ezen az igazolólapon ill. 1935-ös szelvényen jelenti az ENAR központnak az állat
megsemmisítését, a 3.1.1. pontban leírtak szerint.
Mivel az állat bekerült a vágóhídra, ezért a vágóhíd üzembentartójának az állat vágóhídi
tartózkodását is jelenteni kell az adatbázisnak, a 2930 Lezárult tartózkodások bejelentése
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űrlapon vagy a NÉBIH Portál 3130-as képernyőjén. Amennyiben e bizonylaton jelentett
adatokat utóbb módosítani kell (bekerülés dátuma, kikerülés dátuma, stb.), akkor a módosítás
jelentésére a 2931 Szarvasmarhák lezárult tartózkodásának módosítása űrlap vagy a NÉBIH
Portál 3131-es képernyője használandó. 2014.01.05-től a vágóhídra bekerült, de ott elhullott
vagy leölt állat vágóhídon való tartózkodását az Országos Vágott-test Minősítési Rendszeren,
rövid nevén OVMR keresztül is be lehet jelenteni.

9

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

Szarvasmarha ENAR
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer

4 Határidők

Esemény

Felelős

Az állat levágását követően, a
kitöltött Igazolólap vagy
beérkezés-bejelentő szelvény,
vagy az elektronikus adat
megküldése az országos
adatbázisnak, vagy bejelentés
képernyőn

Vágóhíd
üzembentartója

A vágást követő hét napon belül

Az állati hulla beérkezését
követően, a kitöltött
Igazolólap vagy beérkezésbejelentő szelvény
megküldése az országos
adatbázisnak,vagy bejelentés
képernyőn

Állati hulladék
megsemmisítő
szervezet

A beérkezést követő hét napon
belül
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5 A bizonylatok kitöltése
Jelen fejezetben az adatok űrlapokon történő jelentésének általános követelményei, valamint
a 1926 Belföldi Marhalevél – Igazolólap és a 1935-ös szelvény, valamint az ezeknek megfelelő
web1926 és web1935 képernyők kitöltési utasítása találhatók. A többi bizonylat kitöltési
útmutatója letölthető az ENAR honlapról (www.ENAR.hu). A kitöltési utasítások olyan
információkat is tartalmaznak, melyek nem a jelen útmutató felhasználói számára szólnak.

5.1

Az űrlapon történő adatszolgáltatás néhány általános formai és
tartalmi követelménye

Az ENAR zavartalan működése csak akkor biztosítható, ha az adatszolgáltatás gyors, pontos, és
megbízható, továbbá az adatszolgáltatók munkája a tartalmi követelmények mellett kielégíti az
alapvető formai követelményeket is. E követelmények betartásával az űrlapok kitöltője saját
magát is sok felesleges munkától kímélheti meg. Elég arra gondolni, hogy a hibásan vagy
olvashatatlanul kitöltött űrlapokat az adatbázis üzemeltetője kénytelen visszaküldeni javításra
vagy újra kitöltésre. Még rosszabb a helyzet, ha a hiba nem szembetűnő, és valamely adat hibásan
kerül be az adatbázisba. Ez a későbbiekben esetleg több lépéses, fáradságos javítási feladatokat
ró mind az adatszolgáltatóra, mind a számítógépes rendszer üzemeltetőire. A munka valamennyi
résztvevőjének közös érdeke tehát, hogy az űrlapok formailag kifogástalanul kitöltve, és tartalmi
hibáktól is mentesen kerüljenek az adatbázishoz.

5.1.1 Formai követelmények
•

A bizonylatokat golyóstollal kérjük kitölteni.

•

Minden szöveg nyomtatott betűkkel. kell írni.

•

A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es semmiképpen
se legyen összetéveszthető).

•

Azokban a rovatokban, amelyek függőleges vonalkákkal vannak felosztva, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni. A szöveg
sohasem lehet hosszabb, mint amennyi így a rovatba beírható.

•

A kitöltést célszerű minden esetben az első osztásközben kezdeni.

5.2

Marhalevél

Az eddigiekben kiállított marhalevél két részből áll. Felső része a 1926-os igazolólap, ennek hátoldalán még a
korábbi jogszabály szerint kitöltendő „Állategészségügyi Forgalomképesség Igazolása.” található. Az új
szabályozás szerint, az állat vágóhídra szállítása esetén ide az állatorvosi bizonyítvány sorszáma és dátuma,
valamint a bizonyítványt kiállító állatorvos bélyegzőnek száma és az indító tenyészet ENAR-felelősének
aláírása kerül. (Alsó része a 1927-es ellenőrző szelvény, ez nem kíséri az állatot vagy a tetemet).
A 2014. január 5-től kezdve készülő új marhalevél már három részből áll. Felső része a 1934-es voltaképpeni
marhalevél, amely egyben az állat útleveleként is szolgálhat. Ehhez csatlakozik perforációval elválasztva a
1935-ös beérkezés bejelentő és a 1936-os kikerülés bejelentő szelvény (utóbbi nem kíséri az állatot vagy a
tetemet). 1934 hátoldala már tartalmazza a bizonyítvány fent felsorolt adatainak megfelelő rovatokat.
A vágóhídra érkező állatokat, valamint a megsemmisítésre érkező állati tetemeket is, minden esetben 1926-os
igazolólap, vagy a 1935-ös szelvénnyel egybefüggő 1934-es marhalevél kell, hogy kísérje. Az igazolólaphoz
2014.06.30-ig még mellékelni kell az állat fel nem használt útlevelét, amennyiben korábban kiállítottak ilyet.
A 1926-os igazolólap egyben bizonylatként is szolgál, az egyed levágásának valamint megsemmisítésének
bejelentéséhez. Új típusú marhalevél esetén erre a célra a 1934-gyel egybefüggően beküldött 1935-ös
beérkezés bejelentő szelvény szolgál. A bejelentési kötelezettség a NÉBIH Portál megfelelő képernyőinek
felhasználásával (web1926, web1935) is teljesíthető. A képernyőn történt bejelentéseket azonban, még ha más
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hibájuk nincs is, nem regisztrálja a rendszer, ha még nincs regisztrálva az adatbázisban az egyed kikerülése az
előző tenyészetből! (Vágások bejelentése az Országos Vágott-test Minősítési Rendszeren, rövid nevén
OVMR-en keresztül is lehetséges.)
Ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága másképp nem
rendelkezett, akkor a papíron történő bejelentések beküldési címe a következő:
NÉBIH ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
A web 1926-os vagy 3135-ös képernyőn történt bejelentések esetében a megfelelő 1926-os ill. 1934-35-ös
lapokat 30 napon belül, összegyűjtve egy WEB jelzéssel ellátott borítékban be kell küldeni a fenti címre. A
visszaküldött 1926-os lapok jobb felső sarkába kérjük a WEB szöveget felírni, a 1935-ös szelvény jobb oldalán
pedig a ’Weben rögzített’ jelzésű négyzetet bejelölni.
Egy állatra több marhalevél készülhet akkor is, ha nem kerül ki a tenyészetből (pl. tartóváltáskor, vagy ha a
marhalevél elvész stb.). Az egy állatra kiállított marhalevelek kiadási sorszáma mindig eltérő. Csak az utolsó
kiadási sorszámú marhalevélen jelentett állatmozgás fogadható el.

5.2.1 Kitöltési útmutató a 1926-os „Belföldi Marhalevél
Igazolólap”-hoz, a 1935 Beérkezés-Bejelentő
Szelvényhez valamint a web1926-os és web1935-ös
képernyőkhöz
A magyar ENAR azonosítóval vagy EU ENAR azonosítóval megjelölt egyed beérkezését a vágóhídra ill. a
megsemmisítő szervezethez, és a fogadóhely adatait az 1926-os Belföldi Marhalevél – Igazolólapon vagy a
web 1926-os képernyőn, ill. a 1935-ös Beérkezés-Bejelentő Szelvényen, vagy a 3135-ös képernyőn kell
bejelenteni. Papír alapú bejelentés esetén a fogadónak ki kell töltenie a bizonylatot a saját adataival, majd be
kell küldeni azt az adatfeldolgozás helyére. A képernyőn viszont még meg kell adni az igazolólap ill. a szelvény
azonosításához szükséges adatokat, vágóhíd a hátoldalon szereplő adatokat is megadhatja. Képernyőn történt
bejelentés azonban csak akkor regisztrálható, ha már regisztrálták az állat kikerülését az előző tenyészetből!
A bejelentés kezelése sürgősséggel is kérhető. Ebben az esetben a feldolgozás, súlyos hibás bizonylat esetén a
hibalevél postára adása a bizonylat beérkezésétől, számított maximum 2 munkanapon belül megtörténik. Az
ilyen kérést 3.7-nél kisebb verziószámú 1926-os nyomtatvány jobb felső sarkán a „sürgős” szó beírásával
jelezhető. A 3.7-es, vagy annál nagyobb verziószámú 1926-os nyomtatvány, valamint a 1935-ös már
tartalmazza a Fogadóhelyen kitöltendő adatok blokk tenyészetkód sorában a sürgősség jelzésére megjelölhető
rovatot. Képernyőn történő bejelentést a rendszer csak súlyos hiba nélkül fogad el, a bejelentést mindig azonnal
regisztrálja.
1. Azonosító adatok csak a képernyőn kell ezeket megadni
Az ENAR szám mező első két értékhelyére a kétjegyű országkód kerül. Az azt követő 12 értékhelyre a 10
jegyű magyar ENAR szám, vagy EU ENAR azonosító esetén a maximum 12 karakter hosszú
azonosítószám kerül. A rovat kitöltése minden esetben kötelező.
A Kiadási sorszám mezőbe az igazolólap ill. a szelvény felső jobb sarkában található sorszámot kell beírni.
Kitöltése kötelező.
Az Anya (recipiens) azonosító mezőbe a marhalevélen található azonosítót kell átmásolni. A különálló
első két rovatba az anya azonosítójának az országkódja kerül. Az azt követő 13 értékhelyre az azonosító
kerül, ami magyar ENAR azonosító esetén 10 hosszú, EU ENAR azonosító esetén maximum 12 hosszú
lehet. Harmadik országból importált, átjelölt állat anyjának azonosítója maximum 13 hosszú lehet. Ha az
anya azonosító ki van nyomtatva a marhalevélen, akkor a képernyőn a rovat kitöltése kötelező.
2. A fogadó helyen kitöltendő adatok blokk
A „Vágóhíd, állati hulladék megsemmisítő szervezet, (gyűjtőállomás, rakodóhely) vagy egyéb
tenyészet tenyészetkódja” mezőbe az űrlapon a vágóhíd ill. az állati hulladék megsemmisítő szervezet
tenyészetkódját kell beírni. A mező kitöltése kötelező. A képernyőn a rovatban a rendszer kijelez egy vagy
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több tenyészetkódot, ez elfogadható, vagy a megfelelő kód kiválasztandó, ha a bejelentőnek több
tenyészethez van felhatalmazása (pl. körzeti kapcsolattartó).
A „Sürgősséggel kezelendő” mezőbe akkor kell egy X-t tenni, ha a bejelentés kezelését sürgősséggel kérik.
A „(Rakodó helyről)/vágóhídon való kikerülés kódja” mezőt az állat levágása esetén kötelező kitölteni.
Amennyiben a vágóhíd ezen a bizonylaton vagy képernyőn jelenti a vágást, és a vágóhídon lehetséges
kikerülési kódok valamelyikét nem jelöli be, akkor azt rendes vágásként regisztrálja a rendszer.
A „Célország kódja” mező természetesen üresen marad.
A „Fogadóhelyre érkezés dátuma” mező kitöltése kötelező.
Az „(EU kiszállítás/export)/vágás dátuma” mezőt a vágóhídnak papír 1926-on vagy 1935-ön abban az
esetben kötelező kitöltenie, ha a vágás dátuma későbbi a fogadóhelyre érkezés dátumánál. Ha a dátum nincs
megadva, akkor a vágást a fogadóhelyre történő beérkezés dátumával regisztrálja a rendszer. Képernyőn
történő vágóhídi bejelentés esetén kötelezően kitöltendő.
Aláírás (csak 1935-ön): a beküldött 1935-ös szelvény csak a bejelentő aláírásával érvényes!
3. Állategészségügyi adatok blokk (csak a képernyőn és csak vágóhidak tölthetik ki)
A blokkot a vágóhíd a képernyőn az állategészségügyi bizonyítvány alapján, annak megfelelően töltheti ki.
Csak átkötés bejelentése esetén kötelező kitölteni, vágás jelentésekor akár üresen is hagyható. Az itt
bejelentett adatokat csak akkor regisztrálja a rendszer, ha mindegyiket megadják, és egyiket sem terheli
súlyos hiba.
Állategészségügyi bizonyítvány sorszáma: hiánya csak akkor hiba, ha a beérkezés dátuma későbbi, mint
2012.09.30.
Állategészségügyi bizonyítvány dátuma: átmenetileg legfeljebb 30 nappal, (a későbbiekben 48 órával)
lehet korábbi az egyed beérkezésének dátumánál. Ha az állat forgalomképesség igazolással ellátott
marhalevél hátoldallal, 2012.10.01. után érkezett, akkor a forgalomképesség igazolás dátumát lehet itt
megadni.
Hatósági bélyegző száma vagy Kamarai bélyegző száma: 2012.09.03-nál nem későbbi dátum esetén csak
hatósági, 2013.04.30. utáni dátum esetén csak kamarai bélyegző szám fogadható el, a közbenső időszakra
bármelyiket elfogadja a rendszer. Hatósági bélyegző szám megadása esetén csak az indító tenyészet
megyéjében illetékes állatorvos bélyegzőjének száma fogadható el.
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