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1 Általános tudnivalók
A Juhok és Kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere (továbbiakban:
Juh/Kecske ENAR) keretében történik a juhok, illetve kecskék jelölésének és mozgásának
nyilvántartása, valamint a szükséges jelölőeszközök megrendelése és nyilvántartása is.
Az adatok gyűjtése a 182/2009.(XII.30.) FVM rendeletben megadott módon történik. Ez a
rendelet szabályozza a juh és kecske fajok egyedeinek jelölésére, mozgásának
nyilvántartásba vételére és az adatok jelentésére vonatkozó ENAR rendelkezéseket.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal átalakításáról és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 22/2012.(II.29.) Korm. rendelet valamint a NÉBIH
és a megyei kormányhivatalok közötti feladat megosztásról intézkedő 24/2012. (II.29.)
Korm. rendelet szerint - a korábban állomásként nevesített állategészségügyi hatóság
helyett - élelmiszerlánc-biztonsági hatóságként a megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságot kell érteni.
A 182/2009.(XII.30.) FVM rendelet szerint:
Az állattartó köteles:
a) a tenyészetében lévő állatok megjelöléséről, a kiesett, az elveszett vagy
olvashatatlanná vált jelölőeszközök pótlásáról e rendelet szabályainak megtartásával
saját költségén gondoskodni;
b) a tenyészetében lévő állatok 4. – 7. § szerinti jelöléséhez szükséges jelölő- és
segédeszközöket az Útmutató előírásai szerint beszerezni;
c) az e rendelet szerint szükséges információkat, illetve adatokat a területi felelősnek,
továbbá az ellenőrzést végző illetékes hatóság képviselőinek rendelkezésére bocsátani;
d) a jelölőeszközök eltávolítását, azok megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét
megakadályozni;
e) a tenyészetben lévő, az onnan kiadott és odaérkezett állatok ENAR-számairól
naprakész nyilvántartást vezetni, és azt a területi felelősnek, valamint az ellenőrzést
végzőnek – kérésre – rendelkezésre bocsátani;
f) gondoskodni arról, hogy a tenyészete rendelkezésére bocsátott jelölőeszközt más
tenyészetben ne használhassák fel;
g) a tenyészete állományában bekövetkezett változások (szaporodás, elhullás, más
állattartó részére történő átadás, vágóhídra vagy exportra történő szállítás stb.) esetén a
rendelet előírásai szerint szükséges intézkedéseket megtenni;
h) évente a leltár lebonyolításának feltételeit biztosítani, azt a területi felelős
közreműködésével elvégezni.
Az adatszolgáltatás bizonylatok kitöltésével és beküldésével történik. A bizonylatokat a
kitöltési útmutatóban megadott címre kell beküldeni.
A rendszer üzemeltetésének segítésére ügyfélszolgálat működik a MJKSZ (továbbiakban
juh- és kecske tenyésztő szervezet) központi irodájában, valamint az ENAR központban.
A juh- és kecske tenyésztő szervezet címe és telefonszáma:
Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ), 1134 Budapest,
Lőportár u. 16. Telefon:_ 06-1-412-5030.
Az ENAR központi telefonos ügyfélszolgálati iroda postacíme: 1537 Budapest, Pf.: 397.
telefonszáma: (06-1)-3463-530, személyes megjelenés előzetes telefonos bejelentkezés
alapján lehetséges. Elektronikus levélcím:enarufsz@enar.hu.
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2 Az adatszolgáltatás bizonylatai
Az adatok közléséhez az alábbiakban felsorolt alapbizonylatok használhatók.

2.1

A jelölőeszközökkel kapcsolatos információk közlése
A juh/kecske megjelöléséhez szükséges jelölőeszközöket és segédeszközöket a juh- és
kecske tenyésztő szervezeten (MJKSZ) keresztül kell megrendelni. Szükség esetén az
illetékes instruktor is átadhat jelölőeszközöket saját készletéből a körzetébe tartozó
tenyészeteknek. Kecsketartó tenyészetek egymásnak is átadhatnak jelölőeszközöket, ha
azonos instruktori körzetbe tartoznak. Az átadást minden esetben be kell jelenteni, mint
ahogy a jelölőeszközök elvesztését, megrongálódását, valamint elvesztett jelölőeszközök
megkerülését is.
A felhasználandó bizonylatok:
5721

Jelölőeszköz és segédeszközök megrendelő lap

5722

Pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz megrendelő lap már megjelölt
állatok jelölésére

5723

Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelés törlő lap

5724

Jelölőeszköz átadás/átvétel bejelentő lap

5725

Jelölőeszköz letiltás/feloldás bejelentő lap

E bizonylatok közül a 5721-es és 5722-s bizonylatokat nyomdai úton előállított, háromilletve kétpéldányos önátírós bizonylattömbök tartalmazzák. A tömbök megrendelhetők a
juh- és kecske tenyésztő szervezettől (MJKSZ), de a tenyésztő szervezet illetékes
instruktoránál található tömbök felhasználásával is feladhatja megrendelését az állattartó.
A többi bizonylat (5723, 5724 és 5725) a www.enar.hu weboldalról is letölthető, és
szabadon másolható.

2.2

Hazai juhok/kecskék jelölésének bejelentése és módosítása
Hazai születésű juh egyedeket, mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de legkésőbb
6 hónapos korukig meg kell jelölni.
A 2009. december 31. után született, élő állatként az Európai Unión belüli kereskedelembe
kerülő juh egyedeket és továbbtartásra meghagyott juh egyedeket elsődleges jelölési
módként elektronikus füljelzővel, másodlagos jelölési módként füljelzővel kell ellátni a
rendeletben megadott módon úgy, hogy minden egyed bal fülébe kell behelyezni az
elektronikus füljelzőt, a jobb fülébe pedig a másik füljelzőt. Az elektronikus füljelzőt
bendő bólusz helyettesítheti. A juh egyedeknél a tetoválást váltja ki az elektronikus
jelölőeszköz.
Kivétel képeznek a születési helyükről közvetlenül hazai vágóhídra kerülő juh egyedek,
melyeket két füljelzővel kell ellátni, melyek közül az egyik vonalkódot is tartalmaz.
Hazai születésű kecske egyedeket, mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de
legkésőbb 6 hónapos korukig meg kell jelölni. A jelölés történhet a fent leírt módon
elektronikus jelölőeszközzel a bal fülben és normál füljelzővel a jobb fülben (export esetén
ez a jelölési mód kötelező, az elektronikus füljelzőt bendő bólusz helyettesítheti), vagy
továbbtartásra meghagyott állatok esetén a jobb fülbe helyezett, továbbtartásra meghagyott
állatok jelölésére alkalmas füljelzővel és a rendeletben megadott módon történő
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tetoválással (tetoválás helyett másodlagos jelölésként elektronikus jelölőeszköz is
alkalmazható, a bal fülbe helyezve, vagy bendő bóluszként)
Születési helyükről közvetlenül hazai vágóhídra kerülő kecske egyedeket két
hagyományos füljelzővel kell ellátni, melyből az egyik vonalkódot is tartalmaz;
A jelölést, továbbtartásra nem szánt állatok esetén az állattartó, vagy az általa megbízott
személy, továbbtartásra meghagyott állatok esetén a területi felelős (instruktor),
állategészségügyi intézkedés esetén a megyei élelmiszerlánc-biztonsági hatóság által
megbízott személy végezheti.
Az állatok jelölését az alábbi űrlapokon lehet jelenteni.
2711

Hazai állatok jelölésének csoportos bejelentőlapja

2712

Hazai állatok jelölésének egyedi bejelentő és módosító lapja

A bizonylatok beszerezhetők a juh- és kecske tenyésztő szervezettől (MJKSZ), vagy
letölthetők és kinyomtathatók a www.enar.hu weboldalról, és szabadon másolhatók.
Jelölés bejelentése esetén a beküldött bizonylatok másolatát a tenyészetben meg kell őrizni.

2.3

Juhok/kecskék szállításának jelentése
Juhok és kecskék csak érvényes állategészségügyi igazolással ellátott szállítólevéllel
szállíthatók ki a tenyészetből. A kiszállítás előtt a szállítmányt indító állattartónak egy
szállítólevelet kell kiállítania, melynek felső részén kell az indítás adatait megadni, majd a
szállítólevél egy példányának beküldésével az indítást bejelenteni. A szállítólevélen meg
kell adni a szállított állatok azonosítóit is. Amennyiben az ehhez szükséges rovatok száma
kevésnek bizonyul, szállítólevél pótlapot is ki kell állítani. Azok a tartók, akik
számítógépes adatbázisban tartják nyilván a tenyészetükben lévő állatokat és xml fájlt
tudnak létrehozni az állományból, lehetőségük van arra, hogy a jelölőeszközöket
állományban (elektronikus pótlap) küldjék be a szállítólevél mellett, hivatkozva az
állományban a szállítólevél számra, és a példányszámra. Ennek formai leírása a következő
fejezetben található. Ebben az esetben, a fájlban szereplő ENAR számokat a szállítólevél
pótlap tartalmának megfelelően ki kell nyomtatni, és a szállítólevél 2. és 3. példányához
csatolva elküldeni a szállítmánnyal a fogadó tenyészethez. A nyomtatási képen Times New
Roman 12-s betűtípust, vagy annál nagyobb méretet kell használni
Közvetlenül külföldre irányuló szállítás esetén a szállítólevél ellenőrzése és a szállítás
bejelentése a hatósági állatorvos feladata.
A szállítmány beérkezését a fogadó tenyészetnek a szállítólevél alsó részén kell
bejelentenie, ehhez mellékelnie kell egy vagy több kitöltött eltérés jelentő bizonylatot is,
ha a beérkezéskor eltéréseket állapítottak meg a kiszállító által jelentett adatoktól.
Egy bejelentett (regisztrált) szállítás tévesen jelentett adatainak módosítása a kiszállítás
illetve a beérkezés módosító lap használatával érhető el.
A felhasználandó bizonylatok:
2701 Juh és kecske szállítólevél
2702 Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lap
2703 Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap
2704 Juh és kecske szállítólevél pótlap
2705 Juh és kecske eltérés jelentő lap
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A bizonylatok közül a szállítólevél és a szállítólevél pótlap a kitöltési útmutatókkal együtt,
bizonylat-tömbök formájában áll rendelkezésre, ötpéldányos önátírós kivitelben. Ezeket, a
bizonylattömböket a juh- és kecske tenyésztő szervezettől (MJKSZ) lehet megrendelni. A
tömbök más tenyészetre átruházhatók. A többi űrlap a www.enar.hu weboldalról is
letölthető, kinyomtatható, és szabadon másolható.

2.3.1 Elektronikus pótlap
Azoknak tartóknak, akik ezt a beküldési módot választják, 2963-as Felhasználó bejelentő
és módosító lap (Juh és kecske szállítás bejelentéshez kapcsolódó elektronikus pótlap
beküldésére jogosult felhasználók számára) bizonylaton, jogosultságot kell kérniük, az
elektronikus pótlap használatára. 2963-as jogosultság igénylő bizonylat és kitöltési
útmutatója a www.enar.hu honlapról a juh/kecske oldalról letölthető és kinyomtatható.
Fontos megjegyezni, hogy az állományban beküldött jelölőeszköz ENAR számait csak
egyesével lehet felsorolni a beküldött elektronikus pótlapon (intervallumos felsorolási
lehetőség nincs), és 1000 db ENAR számnál több nem jelenthető elektronikusan.
A jelölőeszköz adatokat xml fájl segítségével lehet feljuttatni a központi rendszerbe. Az
üzenet szerkezete egységes: fejléc és törzs, melyben az üzenet specifikus adatok
találhatók.
A fejléc szerkezete a következő:
Kérés:
request type="potlas3715" id="20080408-120102" userid="tst.10395"

type: az üzenet típusa (jelen esetben mindig ’potlas3715’)
id: az üzenethez rendelt azonosító, ami az aktuális dátumból és időből áll és következő a
formátuma:
yyyymmdd-hhmmss
Ha 1 másodpercen belül több üzenet generálódik, akkor az ID végén egy index jelenik
meg (futószám 0-tól).
userid: a kliens felhasználói azonosítója
Válasz:
A válasz fejlécében a fájlnévben is megtalálható üzenetazonosítók szerepelnek, de
annyival bővebb, hogy a szerveren futó feldolgozás eredményének kódját is tartalmazza.
Sikeres betöltés után a kód (result_code) 0, és a leírás (result_message) üres. Hiba esetén,
a kód általában egy negatív számot tartalmaz, a leírás pedig szöveges információt ad a
hiba okáról.
A jelölőeszköz üzenet törzsének tartalma:
Az üzenet bizonylatonként egy u37150 tagot tartalmaz. Az u37150 tagban találhatóak az
elektronikus pótlap fejadatai:
Pl: u37150 bizko="2701" tevek="1" szlev="1030033" tenaz="426840" haaaz="8284"
Ahol az
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u37150 utal arra hogy az elektronikus pótlap fejadatai következnek,
BIZKO: 4 karakteres lehet, és a kapcsolódó bizonylat típusait lehet itt megadni
(2701,2702,2703,1702,1703)
KAZAZ: 8 karakteres lehet és a kapcsolódó bizonylat azonosítóját, kódját kell
megadnunk 1702, és 1703 bizonylat esetén
TEVEK: 1 karakteres lehet, 2702, 1702, 2703, 1703 esetén 1-bejelentés, 2-módosítás, 3törlés, 2701 esetén fixen 1-bejelentés
SZLEV: 8 karakter lehet, a szállítólevél számát kell megadni
PLDNY: 1 karakter lehet, példányszám, 2701 esetén 1-kiszállítás, 2-beérkezés, egyéb
esetben nem kötelező
TENAZ: 7 karakter lehet, a tenyészet kódját kell beírni
HAAAZ: 5 karakter lehet, a hatósági állatorvos azonosítóját kell beírni külföldre
szállítás esetén
Az u37151 tagban találhatóak az elektronikus pótlap pótlás tételadatai:
Pl:

u37151 so_sz="1" umtol="1" orsko="HU" fujsz="1045347223" /
u37151 so_sz="2" umtol="1" orsko="HU" fujsz="1045347224" /
u37151 so_sz="3" umtol="1" orsko="HU" fujsz="1045347225" /
u37151 so_sz="4" umtol="1" orsko="HU" fujsz="1045347226" /
u37151 so_sz="5" umtol="1" orsko="HU" fujsz="1045347227" /

Ahol az
u37151 utal arra, hogy az elektronikus pótlap tételadatai következnek
SO_SZ a tételsor száma, mivel az elektronikus pótlapon egyesével soroljuk fel a
ENAR számokat, ahány ENAR számunk van annyi tételsorunk lesz 1-től
egészen a felsorolás végéig. Ezeknek, a soroknak a számát adjuk meg itt.
UMTOL: 1 karakter lehet, módosító bizonylatok esetén (2702, 2703, 1702, 1703) 1-új
bejelentés, 2-törlés, a 2701 esetén fix 1-új bejelentés
ORSKO: 3 karakter lehet, a jelölőeszköz országkódját kell itt megadni
FUJSZ: 13 karakter lehet, a bejelenteni vagy törölni kívánt ENAR számot kell megadni

2.4

Juhok és kecskék kiesésének jelentése
A juh és kecske egyedek tenyészetből elhullás, elveszés, házi vágás illetve leöletés miatti
kiesésének jelentésére szolgáló bizonylatok:
2713 Juh és kecske kiesés csoportos bejelentő lap
2714 Juh és kecske kiesés egyedi bejelentő és módosító lap
A bizonylatok beszerezhetők a juh- és kecske tenyésztő szervezettől (MJKSZ), vagy
letölthetők és kinyomtathatók a www.enar.hu weboldalról, és szabadon másolhatók.

2.5

Külföldről behozott juhok/kecskék beérkezésének jelentése
A külföldről beérkezett állatokat be kell jelenteni. A bejelentéshez használatos bizonylatok:
2706 Külföldről beérkezett állatok csoportos bejelentő lapja
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2707 Külföldről beérkezett állatok egyedi bejelentő és módosító lapja
A bizonylatok beszerezhetők a juh-és kecske tenyésztő szervezettől (MJKSZ), vagy
letölthetők és kinyomtathatók a www.enar.hu weboldalról, és szabadon másolhatók.
Bejelentés esetén a beküldött bizonylatok másolatát a tenyészetben meg kell őrizni.

2.6

A bejelentésekhez kapcsolódó hibák elhárítása
A számítógépes feldolgozásra beérkezett bizonylatokat adatrögzítés után ellenőrzi a
rendszer. Az ellenőrzést követően a regisztrált hibák függvényében különböző
visszajelzéseket kap a bizonylat beküldője. A hibák következményüket tekintve kétfélék
lehetnek. Egyik eset az olyan súlyos hiba, amely miatt a rendszer visszautasítja a bejelentést
(ez a helyzet, ha pl. hibás, vagy hiányzik a bejelentő kódja, vagy a bizonylatot nem írták
alá). A másik eset, amikor a bejelentést elfogadja ugyan a rendszer, de adathiány, vagy
adathiba miatt, a bizonylat valamelyik adatát, esetleg egy egész adatsorát nem regisztrálja
(ez a helyzet, pl. egy hibás ENAR szám megadásakor). A rendszer mindkét esetben
hibaüzenetet küld. Ez általában hasonló formájú, mint az eredeti bejelentő bizonylat.
Tartalmazza a hibátlannak elfogadott adatokat, valamint az összes hiba leírását és a hibás
adatokat is.
A hibák elhárítása, mindkét esetben legegyszerűbben a kapott hiba visszajelző bizonylat
kitöltésével és beküldésével történhet. A bizonylaton csak a hiányzó vagy hibás adatok
rovatait kell helyesen kitölteni, és a bizonylatot aláírással ellátni.
A bizonylat elkallódása esetén, a hiba elhárítása módosító bizonylat kitöltésével is
történhet. Súlyos hiba esetén, vagyis ha a bejelentést a rendszer nem fogadta el, a
bizonylatot új bejelentésként kell beküldeni, minden szükséges adat kitöltésével.
Figyelmeztető hiba esetén a kötelező azonosító adatokon kívül, csak a hibás adatokat kell
módosítani, ill. a hiányzó adatokat pótolni.
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3 A feladatok, a kapcsolódó adatszolgáltatások, valamint az
adatszolgáltatás bizonylatai
Jelen fejezet a juh és kecske tenyészetek tartóinak jelentési kötelezettségeit és ezek
teljesítésének módját foglalja össze.

3.1

Juh/kecske jelölőeszközök megrendelése, a jelölőeszközökkel kapcsolatos
események jelentése
Az állatokat mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de legkésőbb 6 hónapos korig
meg kell megjelölni.
A 2006.02.01 után gyártott jelölőeszközökön található azonosító (ENAR) számok típusai
az alábbiak:
Juh jelölőeszközön lévő ENAR szám

HU
HU

„Sorozatszám” „Előtag”
„Használati szám”
„Megye” „Tenyészet” „Évjárat” „Egyed”
o
mm
ttt
é
ssss

Ahol:
•

HU

•

1-től induló sorozatszám, mely tenyészetenként van nyilvántartva. Értéke akkor nő
egyel, ha az adott sorozatszámhoz és előtaghoz és a bizonylaton kért évjárathoz a
már nincs több kiadható sorszám.

•

mm
az előtag első két számjegye a tenyészet megyekódja fix 2 hosszan,
vagy az instruktor által igényelt jelölőeszköz esetén 30.

•

ttt
az előtagnak a tenyészetre vagy instruktorra jellemző, része, fix 3
hosszan. Egy tenyészetnek csak egy előtagja lehet. Instruktori jelölőeszköz esetén
megegyezik az instruktorok körzetkódjának utolsó 3 jegyével (például az 1001-es
körzetkód esetén 001).

•

é a jelölőeszköz megrendeléskor megadott évszám.

•

ssss

fixen a HU karakterek, Magyarország 2 betűs ISO kódja

folyamatos sorszám, maximum 4 hosszú.

Kecske jelölőeszközön lévő ENAR szám

H
U

H
U

„Előtag”
„Első
számjegy
”
7

„Használati szám”
„Instruktori/jelölés
i körzet”

„Sorszám
”

„Ellenőrzőszám
”

Ill

sssss

e

Ahol:
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•

HU

fixen a HU karakterek, Magyarország 2 betűs ISO kódja

•

7

fixen a 7-s számjegy

•

lll
az instruktori/jelölési körzetre jellemző előtag, fix 3 hosszan. Egy
körzetnek több előtagja is lehet.

•

sssss

folyamatos sorszám, pontosan 5 hosszú.

•

e

ellenőrzőszám

Juh állategészségügyi jelölőeszközön lévő ENAR szám

Országkód
HU

Szám
8nnnnnnnnn

Ellenőrzőszám
e

Ahol:
HU

fixen a HU karakterek, Magyarország 2 betűs ISO kódja

8nnnnnnnnn

egy 10 hosszú szám, melynek első jegye mindig 8.

e

ellenőrzőszám

Kecske Állategészségügyi jelölőeszközön lévő ENAR szám

HU

„Első 2
számjegy”
79

„Sorszám”

„Ellenőrzőszám”

sssssss

e

Ahol
HU

fixen a HU karakterek, Magyarország 2 betűs ISO kódja

fixen a 79-s szám
sssssss

folyamatos sorszám, pontosan 7 hosszú.

e

ellenőrzőszám

A juh/kecske ENAR rendszerben több jelölőeszköz gyártótól lehet jelölőeszközt és
segédeszközt rendelni. Csak az a jelölőeszköz gyártó forgalmazhat Magyarországon
juh/kecske ENAR jelölőeszközt és segédeszközt, akinek a jelölőeszköze és segédeszköze
a NÉBIH által végzett jelölőeszköz teszten megfelelt. Ezeknek, a gyártóknak az
engedélyezett jelölőeszközeiről és segédeszközeiről a NÉBIH közleményt ad ki, melyben
megadja a jelölőeszközök és segédeszközök gyártmánykódját, a maximált árat, a szállítási
határidőt, és amennyiben a gyártó előírja, akkor a rendelhető minimális mennyiséget, és a
csomagolási egységet is. Azonos típusú jelölőeszköz esetén más-más gyártmánykódot
kapnak a szimpla (egy fülben történő jelölésre szolgáló), dupla (mindkét fülben jelölésre
szolgáló), szimpla pótlás és dupla pótlás jelölőeszközök. A közlemény a megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságokon, az
ENAR ügyfélszolgálati irodán, a www.enar.hu és a www.nebih.gov.hu weboldalakon is
hozzáférhető.
Jelölőeszközök megrendelése a 3.1.1 és 3.1.2 pontokban leírtak szerint történhet. A
megrendelő által az űrlapokon megadott adatokat a juh/kecske ENAR rendszer leellenőrzi.
Ha a megrendelés hibás, vagy módosítása szükséges (kevesebb a minimálisan rendelhető

_____________________________________________________________________

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

Juh/kecske ENAR

Országos
Állattenyésztési
Adatbázis

Oldalszám: 11

mennyiségnél, vagy nem a csomagolási egység többszöröse), akkor értesítést küld a
megrendelőnek a hibákról, ill. az elfogadott mennyiségről. Amennyiben a megrendelés
elfogadható, akkor az adatokat a postázási névvel és címmel valamint a számlázási névvel
és címmel kiegészítve továbbítja a megfelelő jelölőeszköz gyártónak. Tenyészet rendelése
esetén bizonyos jelölőeszköz gyártmányoknál (ez a 2006. januári hatállyal engedélyezett
jelölőeszközökre a 56,58,66,61,63,65,71,74,81,76,79,80 gyártmánykódokat jelenti) a
postázási név cím mezőbe a tenyészet instruktorának neve és címe kerül, egyéb
gyártmánykódok esetén a tenyészet levelezési címe és neve, számlázási címként pedig
minden esetben a tartó számlázási címe, ennek hiányában a neve és székhelyének ill.
lakhelyének címe.
A jelölőeszköz gyártó a gyártást követően megrendelőnként csomagolja a jelölőeszközöket
és segédeszközöket. Minden jelölőeszköz-csomag mellé behelyezi a ’1733 Lista a
kiszállított jelölőeszközökről’ listát, és a jelölőeszközöket továbbítja a megadott postázási
címre (a gyártmánykódtól függően a megrendelő tenyészet, vagy az instruktor levelezési
címére).

3.1.1 Jejölőeszközök, segédeszközök megrendelése
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
5721
Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelő lap
Jelöletlen állatok jelölésére szolgáló jelölőeszközök és segédeszközök megrendelése az
5721-es űrlap kitöltésével és továbbításával történik. Az állattartónak a megrendelést az
illetékes, területi felelősnél (instruktornál) kell kezdeményeznie. Ha a tartó nem
rendelkezik a szükséges űrlapokat tartalmazó tömbbel, akkor a megrendeléshez az
instruktornál található tömb használható. A kitöltött megrendelő lapot az instruktor
jóváhagyásával is el kell látni.
A bizonylat 1. példányát az instruktor továbbítja a juh- és kecsketenyésztő szervezethez
(MJKSZ), a 2. példány a megrendelőé a 3. példány a tömb tőpéldánya.
A gyártókód meghatározza a jelölőeszköz és a segédeszköz gyártóját. A jelölőeszköz
gyártmány-kódja meghatározza a gyártó mellett a jelölőeszköz típusát is. Kizárólag a
NÉBIH által engedélyezett és közétett jelölőeszközök rendelhetők. Az 5721-es megrendelő
lapon mindig meg kell adni a gyártó, valamint a gyártmány kódot.

3.1.2 Pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz rendelése, már
megjelölt állatokhoz
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
5722
Pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz megrendelő lap
már megjelölt állatok jelöléséhez
Ezen a lapon rendelhetők meg az állat füléből kiesett jelölőeszközök pótlására szolgáló
jelölőeszközök, illetve a továbbtartásra szánt, már megjelölt állatok ismételt megjelölésére
használt jelölőeszközök. Ha a tartó nem rendelkezik a szükséges űrlapokat tartalmazó
tömbbel, akkor a megrendeléshez az instruktornál található tömb használható. A kitöltött
megrendelő lapot az instruktor jóváhagyásával is el kell látni.
A bizonylat 1. példányát kell továbbítani a juh- és kecske tenyésztő szervezethez (MJKSZ),
a 2. példány a tömb tőpéldánya.

3.1.3 Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelések törlése
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
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Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelés törlő lap

Tévesen kitöltött és beküldött „5721 Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelése” és/vagy
„5722 Pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz megrendelés” bizonylat jelölőeszköz
megrendeléseinek törlésére a gyártás megkezdése előtt az 5723-as űrlap beküldésével van
lehetőség.
Különösen ügyelni kell arra, hogy a megrendelés törlését a hiba észlelését követően
azonnal jelentsék, mert ha a megrendelést a NÉBIH a gyártónak már továbbította, akkor a
törlés már nem érvényesíthető.
A bizonylatot a juh- és kecske tenyésztő szervezethez (MJKSZ) kell beküldeni.

3.1.4 Jelölőeszközök átadása – átvétele
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
5724
Jelölőeszköz átadás/átvétel bejelentő lap
A kecsketartók a részükre legyártott jelölőeszközöket csak olyan kecske tenyészetnek
adhatják át, amelyik ugyanabba az instruktori körzetbe tartozik, mint saját tenyészetük.
Szükség esetén ilyen tenyészettől, vagy az illetékes instruktortól át is vehetnek
jelölőeszközöket.
Az instruktorok a körzetükbe tartozó juhtartóknak adhatnak át jelölőeszközöket.
Átadni csak szabad (állat fülébe nem behelyezett) jelölőeszközöket lehet. Nem adható át
az a jelölőeszköz, melyre pótlást rendeltek, vagy amelyre állat szállítást jelentettek be.
A jelölőeszköz átadás-átvétel bizonylatot az illetékes, területi felelős (instruktor)
jóváhagyásával kell beküldeni a juh- és kecsketenyésztő szervezet (MJKSZ) központi
irodájába.

3.1.5 Jelölőeszközök letiltása-feloldása
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
5725
Jelölőeszköz letiltás/feloldás bejelentő lap
Megrongálódott, elveszett vagy leselejtezett jelölőeszköz esetében a jelölőeszközt le kell
tiltani. A letiltás csak szabad (állat fülébe nem behelyezett) jelölőeszközökre alkalmazható.
Letiltott jelölőeszközzel történt jelölés, vagy ilyen jelölőeszközzel jelölt állat szállításának
bejelentését a rendszer nem fogadja el, hacsak a letiltást előbb fel nem oldják.
Nem tiltható le az a jelölőeszköz, amelyre pótlást rendeltek, vagy amelyre állat szállítást
jelentettek be.
Letiltás feloldását mindig csak az kezdeményezheti, aki a letiltást bejelentette.
A jelölőeszköz letiltás-feloldás bizonylatot a területi felelős (instruktor) jóváhagyásával
kell beküldeni a juh- és kecske tenyésztő szervezet (MJKSZ) központi irodájába.

3.2

Hazai állatok jelölésének bejelentése és módosítása
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
2711 Hazai állatok jelölésének csoportos bejelentő lapja
2712 Hazai állat jelölésének egyedi bejelentő és módosító lapja
Ha a jelölést végző - tartó, instruktor vagy hatósági állatorvos - a megjelölt állatokat be
kívánja jelenteni (támogatási vagy tenyésztési okok miatt), akkor azt a fenti bizonylatokon
teheti meg.
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Amennyiben egy jelölést már bejelentettek, és regisztráltak, akkor a jelölés adatai a 2712es „Hazai állat jelölésének egyedi bejelentő és módosító lapjá”-n módosíthatók, illetve
törölhetők.

3.3

Juh/kecske szállítás
3.3.1 Juh/kecske szállítás bejelentése
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
2701
Juh és kecske szállítólevél
2704
Juh és kecske szállítólevél pótlap
2705
Juh és kecske eltérés jelentő lap
2702
Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lap
2703
Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap
A juh/kecske egyedek közül a tenyészetből történő indítás előtt a jelöletlen állatokat
jelölőeszközzel meg kell jelölni (3.1 fejezet)
Az indított állatokat érvényes „Juh/kecske Szállítólevél” kell, hogy kísérje, két példányban
(2. és 3. példány). A szállítólevél öt példánya akkor érvényes, ha az állattartó a felső részt
kitöltötte és aláírta, továbbá a középső részen az állategészségügyi igazolás nem hiányzik
és azt az állatorvos aláírta, és az összes példányt lebélyegezte. Közvetlenül külföldre
irányuló szállítás esetén a hatósági állatorvos ellenőrzi a szállítólevelet, és az ő aláírása is
szükséges a 7. blokkban. Gyűjtőtelepre illetve kereskedőtelepre történő szállítás esetén a
jogosult állatorvos aláírása mezőben (6.blokk) egy hatósági állatorvos aláírása szükséges.
Ebben az esetben a 7. blokkot nem kell kitölteni.
A bizonylat önátírós, csak az első példányt kell kitölteni, de a szállítólevél kiállítójának
kötelessége ellenőrizni, hogy az összes példányon jól olvashatók-e a kitöltött adatok. Az
indítást az 1. példány beküldésével 7 napon belül be kell jelenteni. A 4. példány az
állategészségügyi igazolást kitöltő állatorvosé, az 5. példány pedig az indító állattartó
tőpéldánya, ami a tömbben marad. A 2704-es szállítólevél pótlapot abban az esetben
szükséges kitölteni, ha a szállítólevélen szereplő három sorban kitölthető ENAR szám
tartomány kevés, további sorokra van szükség.
Ha a tartónak lehetősége van rá, a 2.3 illetve a 2.3.1 fejezet figyelembe vételével,
beküldheti elektronikus állomány formájában (elektronikus pótlap) az ENAR számokat
ebben az esetben a 2701-es bizonylatra ENAR számot nem lehet írni, csak az állományban
beküldve ENAR szám megadási módot választhatja a lapon.
Ha az indító tenyészet elektronikus pótlapon küldi be az ENAR számokat egy xml
állományban, az állományból egy nyomtatott listát kell készíteni.
A lista a következő adatokat kell, hogy tartalmazza egymás alá rendezett sorokban, Times
New Roman betűtípussal, legalább 12 betűméretben (nagyobb lehet kisebb nem):
Kapcsolódó bizonylat típusa
Kapcsolódó bizonylat sorszáma
Tevékenység kódja
Szállítólevél száma
Példányszám (2701-es esetén)
Tenyészet kódja
Hatósági állatorvos azonosítója (külföldi szállítás esetén
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ENAR számok felsorolása (felsorolva vagy táblázatba foglalva)
A nyomtatott listát az indító tenyészet a 2701-es bizonylat 2. példányával összetűzi, és
összetűzve a 3. példánnyal együtt adja tovább a fogadó tenyészetnek.
Ha a szállítólevél 1. példánya elveszett, akkor a tömbben maradt tőpéldányról a szállítás
adatait egy 2702 Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lapra kell átmásolni, a
bejelentés rovatot megjelölni, és ennek a bizonylatnak a beküldésével kell jelenteni az
indítást.
Juh/kecske egyedek beérkezését követően, a fogadó tenyészet állattartója kitölti a
szállítólevél 2. és 3. példányán az alsó, beérkezés adatai részt. Ha a szállítólevélen jelentett
indított állatok, és a beérkezett állatok száma, vagy azonosítói eltérnek, vagy a
szállítójárművekben talál eltérést, akkor azt a 2705-ös eltérés jelentő lapon jelentheti. A
beérkezést a szállítólevél 2. példányának beküldésével ugyancsak 7 munkanapon belül kell
bejelenteni. A 3. példány a fogadóhelyen marad. Ha a fogadó tenyészet olyan tenyészettől
vett át állatokat, amely a 2701 bizonylat 2. példányához elektronikus pótlap alapján készült
listát mellékelt, akkor a fogadónak a feladata, hogy a listán szereplő ENAR számokat
ellenőrizze (valóban azzal a ENAR számmal jelölt állt érkezett-e a tenyészethez, ami a
listán szerepel). Ha eltérést tapasztal, akkor 2705-ös eltérésjelentő első példányát kell a
2701-es szállítólevél második példányához, és a nyomtatott ENAR szám listához csatolnia.
A felsorolt bizonylatok beküldésével 7 napon belül kell jelentenie a fogadó tenyészetnek a
beérkezést.
Ha a szállítólevél 2. példánya elveszett, akkor a fogadóhelyen maradt 3. példányról a
szállítás adatait egy 2703 Juh és kecske fogadás bejelentő és módosító lapra kell átmásolni,
a bejelentés rovatot megjelölni, és ennek a bizonylatnak a beküldésével kell jelenteni a
fogadást.

3.3.2 Bejelentett és regisztrált juh és kecske indításának
módosítása és törlése
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
2702
Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lap
A 2701-es szállítólevélen, és az esetleg még kitöltött 2704-es szállítólevél pótlapon
beküldött és elfogadott (regisztrált) indítás adatainak utólagos módosítását, vagy az indítás
törlését a 2702-es „Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lap” segítségével lehet
bejelenteni. A bizonylat egy indítás bejelentésére is felhasználható, ha a szállítólevélnek az
indítás bejelentésére szolgáló 1. példánya megrongálódott vagy elkallódott. A lapon meg
kell adni annak a szállítólevélnek a számát, amelyen a módosítani vagy törölni kívánt
bejelentés történt, illetve amely a bejelenteni kívánt szállítmányt kísérte.
A regisztrált adatokat módosítani, valamint törölni is lehet. A kiszállításhoz lehet
utólagosan még további adatokat bejelenteni, fel lehet sorolni olyan ENAR szám határokat,
amelyeket eddig nem jelentettek be.
Ha nem fér el a változtatás egy módosító űrlapon, akkor több ilyen űrlapot is ki kell tölteni
folytatáslap jelöléssel.
Ha a tartónak lehetősége van, akkor a 2702-es bizonylat tartalmát elektronikus állomány
(elektronikus pótlap) formájában is beküldheti. Lásd 2.3.1 fejezet.
A lapot az állattartónak kell aláírni, ha exportszállítás módosítását, törlését akarják jelenteni
akkor a hatósági állatorvos aláírása is szükséges.
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3.3.3 Bejelentett és regisztrált juh és kecske beérkezés módosítása
és törlése
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
2703 Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap
A 2701-es „Juh és kecske szállítólevél” alsó részén és az ehhez csatolt 2705-ös „Juh és
kecske eltérés jelentő lap”-on beküldött, és elfogadott (regisztrált) beérkezés adatainak
utólagos módosítását, vagy a beérkezés törlését a 2703-as „Juh és kecske beérkezés
bejelentő és módosító lap” segítségével lehet bejelenteni. A bizonylat egy beérkezés
bejelentésére is felhasználható, ha a szállítólevélnek a beérkezés bejelentésre szolgáló 2.
példánya megrongálódott vagy elkallódott. A lapon meg kell adni annak a szállítólevélnek
a számát, amelyen a módosítani vagy törölni kívánt bejelentés történt, illetve amely a
bejelenteni kívánt szállítmányt kísérte.
A regisztrált adatokat módosítani, valamint törölni is lehet. A beérkezéshez utólagosan még
lehet további adatokat is bejelenteni, így fel lehet sorolni olyan ENAR szám határokat is,
amelyeket eddig nem jelentettek be.
Ha nem fér el a változtatás egy módosító űrlapon, akkor több ilyen űrlapot is ki kell tölteni
folytatáslap jelöléssel.
Ha a tartónak lehetősége van, akkor a 2703-as bizonylat tartalmát elektronikus állomány
(elektronikus pótlap) formájában is beküldheti. Lásd 2.3.1 fejezet.
A lapot az állattartónak kell aláírnia.

3.4

Juh és kecske kiesés jelentése
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
2713 Juh és kecske kiesés csoportos bejelentő lap
2714 Juh és kecske kiesés egyedi bejelentő lap
Juh és kecske egyedek elhullása, elveszése, házi vágása vagy leöletése, jelenthető ezen a
lapon. Ha az állat leöletését rendelték el, akkor az űrlapot a hatósági állatorvosnak is alá
kell írnia.
Csak olyan egyed kiesését lehet bejelenteni, melynek előzőleg bejelentették jelölését, vagy
beérkezését egy tenyészetbe. A kiesést csak az a tenyészet jelentheti, ahol a rendszer az
egyedet nyilvántartja. Ez az a tenyészet, amely a jelölést jelentette, ha sem az állat
kiszállítását, sem beérkezését másik tenyészetbe nem jelentették. Ellenkező esetben viszont
az a tenyészet, ahova az állat beérkezését utoljára jelentették.
Amennyiben a kiesést jelentették, és azt regisztrálták, a regisztrált kiesés adatai
egyedenként a 2714-es ”Juh és kecske kiesés egyedi bejelentő lap”-ján módosíthatók,
illetve törölhetők.

3.5

Juhok és kecskék beérkezése külföldről
A szükséges nyomtatvány típusa, neve:
2706 Külföldről beérkezett állatok csoportos bejelentő lapja
2707 Külföldről beérkezett állatok egyedi bejelentő és módosító lapja
Ha az állattartó tenyészetébe harmadik országból állat érkezik, jelenteni kell a hatósági
állatorvosnak, aki a tartó tenyészetébe érkezett állatot átjelöli és bejelenti. A hatósági
állatorvos az átjelölésre csak juh illetve kecske állategészségügyi jelölőeszközt használhat.
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Az Európai Unióból érkezett állatokat nem szabad átjelölni, megtartják eredeti
jelölőeszközüket. Ezeket, az állatokat a tartó jelenti be.
A már bejelentett állat adatainak módosítására, törlésére is van mód a „Külföldről
beérkezett állatok egyedi bejelentő és módosító lapjá”-n.
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4 A bizonylatok kitöltési útmutatói
Jelen fejezetben az adatok jelentéséhez használható bizonylatok kitöltési utasításai
találhatók. Ezek a kitöltési utasítások megegyeznek a bizonylat tömbökben, illetve
letölthető formában található kitöltési utasításokkal, ezért olyan információkat is
tartalmazhatnak, melyek nem a jelen útmutató felhasználói számára szólnak.

4.1

Az adatszolgáltatás általános formai és tartalmi követelményei
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.
A legfontosabb formai követelmények az alábbiak.

4.2

•

A bizonylatokat golyóstollal kérjük kitölteni.

•

Minden szöveg nyomtatott betűkkel töltendő ki.

•

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.

Kitöltési útmutatók
4.2.1 2701-es „JUH ÉS KECSKE SZÁLLÍTÓLEVÉL

A szállítólevél a juh és kecske szállítás kísérő bizonylata. A bizonylatot az indító és a fogadó tenyészet
állattartója, illetve külföldre történő szállítás esetén a rakodóhely üzemeltetője/a szállítást végző tölt ki, melyet a
szállításnál eljáró hatósági állatorvos aláírásával és pecsétjével ellenjegyez.
A bizonylat ötpéldányos. Az 1. példány szolgál az indítás bejelentésére, az 5. példány az indítást jelentő
tőpéldánya. A 2. és 3. példány a szállítmányt kíséri, ezek közül a 2. példányon kell a fogadónak bejelenteni a
beérkezést, a 3. példány a fogadónál marad. A 4. példány az állategészségügyi igazolást kiállító állatorvos
példánya. Az állatorvosi igazolás 1. és 3. példányát minden esetben alá kell írni. Az igazolás érvényessége miatt
a pecsét minden példányon kötelező.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, beküldési cím a következő: NÉBIH,
ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., (az aktuális beküldési cím, a www.enar.hu honlapon,
nyomon követhető) telefon: 06-1-3463-530.
Az indítónak az első példányt, a fogadónak a második példányt kötelessége 7 napon belül a fent jelzett címre
megküldeni. Az indítónak az ötödik példányt, a fogadó tenyészetnek a harmadik példányt kell megőriznie.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
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I.
A kiszállító által kitöltendő rovatok:
1. Szállítmány blokk
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg melletti körbe húzott x-el.
Az indító tenyészet kódja rovat kitöltése kötelező.
A tartó székhely címe rovat kitöltése kötelező.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
Az indítás dátuma rovatba a szállítás dátumát kell beírni. Helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó,
nap). Kitöltése kötelező.
Az indított állatok száma rovatba be kell írni az indított állatok darabszámát. Kitöltése kötelező.
2. Az állatok ENAR számainak megadása blokk
Ez a blokk a kiszállított állatok egyedi azonosítóit (ENAR számait) tartalmazza, egyedi felsorolással vagy
intervallumok segítségével történő megadással. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy
intervallumba csak egyféle ENAR számtípusú és országkódú jelölőeszköz adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító)
beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső azonosítóval jelölt állatot
elindították. (Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske ENAR számok és
a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi ENAR számok utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám. Ebben az esetben
az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó részre kell, hogy
érvényes legyen. Az ENAR számtól illetve az ENAR számig rovatba azonban ebben az esetben is a ENAR szám
teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt. Abban az esetben, ha magyar gyártmányú jelölőeszközről van szó, az
országjelzés (HU) elmaradhat, minden más esetben kötelező megadni.
Az állatok ENAR számainak megadása rovat kitöltése kötelező. Be kell jelölni x-szel, hogy egyedi
felsorolást alkalmaznak-e, intervallumosan adják-e meg, vagy állományban küldik be az ENAR számokat. Az
állományban beküldve rovat jelölése esetén a jelölőeszközöket az útmutatóban megadott formájú xml-fájlban
(elektronikus pótlap) http protokollon keresztül kell beküldeni az arra jogosultságot szerzett instruktornak vagy
tartónak, az instruktoroknak illetve tartóknak szóló útmutató utasításai szerint. A jogosultság igénylésére
vonatkozó információk is ebben az útmutatóban találhatóak. Ebben az esetben, a fájlban szereplő ENAR számokat
ki kell nyomtatni, és a szállítólevél 2. és 3. példányához csatolva elküldeni a szállítmánnyal a fogadó tenyészethez.
A nyomtatási képen Times New Roman 12-s betűtípust, vagy annál nagyobb méretet kell használni.
Az ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok ENAR számát,
intervallumosnál a szállított állatok ENAR szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni. Amennyiben
nem elegendő a nyomtatványon lévő három sor a fülszámok beírásához, úgy 2704-es „Juh és kecske szállítólevél
pótlap” bizonylatok csatolandók a szállítólevélhez.
Az ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok ENAR számát kell
beírni. Intervallumos ENAR szám megadás esetén pedig a ENAR számtól rovattal együtt töltendő ki. Ide a ENAR
szám tartomány utolsó számát (felső határát) kell beírni.
A csatolt pótlapok száma rovatot akkor kell kitölteni, ha a szállítólevélhez 2704-es „Juh és kecske szállítólevél
pótlap” bizonylato(ka)t csatoltak, és ezen pótlapok darabszámát kell ide beírni.
3. Céltenyészet blokk
A céltenyészet kódja rovatba a szállítás célállomásának tenyészetkódját kell beírni. Közvetlen, tenyészetből
történő külföldre szállítás esetén a célország kódja rovatot kell kötelezően kitölteni a célország 2 karakteres ISO
kódjával.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe, vagy a célország neve rovatba a céltenyészet tartójának nevét és a
tenyészet címét, vagy külföldre történő szállítás esetén kötelezően a célország nevét kell beírni, ellenőrzés
céljából.
4. Szállító és szállító eszköz adatai blokk
A szállító engedélyszáma kitöltése külföldre történő szállítás esetén kötelező, meg kell adni a Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott élőállat-szállítási
engedély számát.
A szállító neve és címe rovatba a szállítóhoz tartozó nevet és címet kell beírni, ellenőrzés céljából.
A szállító jármű azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű azonosítóját (rendszámát) kell beírni.
A Vontatmány azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű pótkocsijának azonosítóját (rendszámát) kell
írni, ha van pótkocsi a gépkocsihoz kapcsolva.
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5. Indító állattartó aláírása blokk
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A Indító tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
6. Állategészségügyi igazolás
0A bizonylat csak akkor érvényes, ha a bizonylat közepén, a ”6. Állategészségügyi igazolás” részt az arra jogosult
állatorvos kitöltötte, aláírta (eredeti aláírás csak az első és harmadik példányra kell) és az összes példányt
lepecsételte.
1
7. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása (külföldre történő szállítás esetén) blokk
0Csak közvetlen külföldre történő szállítás esetén kell ezt a blokkot kitölteni és aláírni. Ha a céltenyészet
rakodóhely, akkor nem szabad kitölteni.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat. A külföldre történő szállítás bejelentése csak az ő aláírásával
érvényes.
II.
A fogadó által kitöltendő rovatok:
A szállítmány fogadóhelyre érkezésekor a szállítmányt kísérő 2. és 3. példányon kell kitölteni a fogadási adatokat.
A 2. példány szolgál a fogadás bejelentésre, a 3. példány a fogadóhelynél marad. Ha eltérés van a kitöltött indított
állatok és a fogadott állatok között, vagy ha a szállító ill. a szállítóeszköz adatai eltérnek a felső részen bejelentett
adatoktól, akkor csatolni kell a szállítólevél 2. példányához a 2705-ös „Juh és kecske eltérés bejelentő lap” 2. és
3. példányait.
8. Szállítmány fogadása blokk
A fogadóhely tenyészetkódja rovat kitöltése kötelező.
A tartó/üzemeltető neve, fogadóhely címe rovat kitöltése ellenőrzés céljából kötelező.
A fogadás dátuma rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a szállítmány fogadásának dátuma eltér az indítás
dátumától, valamint ha ezt nem adták meg, vagy hibásan adták meg a szállítólevél felső részén. Helyes
dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A fogadott állatok száma rovatba a fogadott állatok darabszámát kell megadni. Kitöltése kötelező.
Az eltérés jelentő lapok száma rovatba a szállítólevélhez csatolt 2705-ös „Juh és kecske eltérés jelentő lap”
darabszáma írandó. Ha nincs ilyen bizonylat csatolva a szállítólevélhez, akkor üresen kell hagyni ezt a rovatot.
9. Fogadó tenyészet állattartójának aláírása blokk
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A Fogadó tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.

4.2.2 2702 Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lap
Az űrlap egy már nyilvántartásba vett indítás adatainak módosítására vagy az indítás törlésére szolgál.
Amennyiben a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél” indítás bejelentésére szolgáló 1. példánya beküldés előtt
elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2702-es bizonylat az indítás bejelentésére is felhasználható (ebben az
esetben az eredeti szállítólevél 5. (tő) példányáról másolhatók ide az adatok). A bizonylatot az indító tenyészet
tartója, külföldre történő szállítás esetén a szállításnál eljáró hatósági állatorvos tölti ki.
Bejelentés vagy módosítás esetén, ha a bejelentendő ill. törlendő jelölőeszköz ENAR számai nem férnek ki
egy lapon, a bizonylathoz folytatáslapok csatolhatók.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH, ENAR,
1537 Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező.
A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység rovat kitöltése kötelező.
Egy lapon csak egyféle tevékenység jelenthető. Ha az űrlapot a szállítólevél bejelentésre szolgáló 1.
példányának hiányában az indítás bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel
megjelölni. Már bejelentett és regisztrált indítás javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Ha már
bejelentett és regisztrált indítást kívánnak törölni a nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell bejelölni.
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A folytatáslap rovatot akkor kell bejelölni, ha a bizonylatot egy másik, 2702-es „Juh és kecske indítás bejelentő
és módosító lap”-hoz csatolják azért, hogy az összes bejelentendő vagy törlendő ENAR számot meg lehessen
adni.
Módosítás, törlés, vagy folytatáslap esetén csak a szállítólevél számát, a szállított állatok faját, az indító
tenyészet adatait, valamint a kitöltés dátumát kötelező megadni, és alá kell írni a bizonylatot. Hibásan
bejelentett és regisztrált indítás módosításakor még megadandók a módosítandó adatok. Javítani lehet az indítás
dátumát, az állatok számát, a 4. céltenyészet valamint a 5. szállító és szállítóeszköz adatokat, valamint lehetőség
van az indított, de a szállítólevélen nem megadott ENAR számok bejelentésére, és az eredetileg hibásan
megadott ENAR számok, vagy a szállítmányból végül kimaradt állatok ENAR számainak törlésére is.
Folytatáslapokon a bejelenteni ill. törölni kívánt jelölőeszközök adatait kell még megadni (3. adatblokk).
2. Szállítmány
A szállítólevél száma mezőben mindenképpen meg kell adni a bejelentendő vagy módosítandó szállítólevél
sorszámát. Kitöltése kötelező.
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg melletti körbe húzott x-el.
Az indító tenyészet kódja rovat kitöltése kötelező.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
Az indítás dátuma rovatba új bejelentés, vagy e dátum módosítása esetén a szállítás dátumát kell beírni.
Helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
Az indított állatok száma rovatba új bejelentés, vagy az adat módosítása esetén kell beírni az indított állatok
darabszámát.
3. Az állatok ENAR számainak megadása
Új bejelentés esetén itt kötelező megadni a kiszállított állatok egyedi azonosítóit (ENAR számait). Módosítás
esetén itt adhatók meg a pótlólag bejelenteni, vagy törölni kívánt ENAR számok. A számok egyedi felsorolással
vagy intervallumok segítségével adhatók meg. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy
intervallumba csak egyféle számtípusú és országkódú ENAR szám adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító)
beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső azonosítóval jelölt állatot
elindították. (Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske ENAR számok és
a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi jelölőeszköz ENAR számainak utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám.
Ebben az esetben az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó részre
kell, hogy érvényes legyen. A ENAR számtól illetve a ENAR számig rovatba azonban ebben az esetben is az
ENAR szám teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt. Abban az esetben, ha magyar gyártmányú jelölőeszközről
van szó, az országjelzés (HU) elmaradhat, minden más esetben kötelező megadni.
Az állatok ENAR számainak megadása rovat kitöltése új bejelentés, vagy az ENAR számok módosítása
esetén kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást alkalmaznak-e, intervallumosan adják-e meg az
ENARszámokat, vagy állományban küldik be őket. Az állományban beküldve rovat jelölése esetén az ENAR
számokat az útmutatóban megadott formájú xml-fájlban (elektronikus pótlap) http protokollon keresztül kell
beküldeni az arra jogosultságot szerzett instruktornak vagy tartónak, az instruktoroknak illetve tartóknak szóló
útmutató utasításai szerint. Ilyenkor minden ENAR számot az elektronikus mellékletben kell szerepeltetni. A
jogosultság igénylésére vonatkozó információk is ebben az útmutatóban találhatóak.
Az új bejelentés vagy a törlés jelölő mezőbe x-et kell beírni, attól függően, hogy a megadott ENAR számok
újak-e vagy törlendők a régebbi bejelentéshez képest.
Az ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok ENAR számát,
intervallumosnál a szállított állatok ENAR szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni. Amennyiben
20 ENAR számnál többet kell felsorolni, illetve 10-nél több intervallum megadására van szükség, úgy további
2702-es „Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lap” bizonylatok (folytatáslapok) csatolandók.
A ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok ENAR számát kell
beírni, intervallumos megadás esetén pedig a ENAR számtól rovattal együtt töltendő ki, a ENAR szám tartomány
utolsó számát (felső határát) kell beírni.
A csatolt indítás bejelentő és módosító lapok (folytatáslapok) száma rovatot a bejelentő vagy módosító
lapon akkor kell kitölteni, ha folytatáslapokat csatolnak, és ezen lapok darabszámát kell ide beírni.
4. Céltenyészet
Új bejelentés vagy a korábban hibásan bejelentett adat javítása esetén kell kitölteni.
A céltenyészet kódja rovatba a szállítás célállomásának tenyészetkódját kell beírni. Közvetlen, tenyészetből
történő export szállítás esetén a célország kódja rovatot kell kitölteni a célország 2 karakteres ISO kódjával.
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A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe, vagy a célország neve rovatba a céltenyészet tartójának nevét és a
tenyészet címét, vagy a célország nevét kell beírni, ellenőrzés céljából.
5. Szállító és szállítóeszköz adatai blokk
A szállító engedélyszáma kitöltése külföldre történő szállítás bejelentése esetén kötelező. A Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott élőállat-szállítási
engedély számát kell beírni.
A szállító neve és címe rovatba a szállítóhoz tartozó nevet és címet kell beírni, ellenőrzés céljából.
A szállító jármű azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű azonosítóját (rendszámát) kell beírni, új
bejelentés vagy az adat módosítása esetén.
A Vontatmány azonosítója, rendszáma rovatba, új bejelentés vagy az adat módosítása esetén a szállító jármű
pótkocsijának azonosítóját (rendszámát) kell írni, ha van pótkocsi a gépkocsihoz kapcsolva.
6. Indító állattartó aláírása blokk
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A Indító tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
7. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása (külföldre történő szállítás esetén) blokk
Csak tenyészetből történő közvetlen külföldre történő szállítás vagy rakodóhelyen történő záró-rakodás
esetén kell ezt a blokkot kitölteni és aláírni.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat. A külföldre történő szállítás bejelentése csak az ő aláírásával
érvényes.

4.2.3 2703 Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap
Az űrlap egy már nyilvántartásba vett fogadás (beérkezés) adatainak módosítására vagy a beérkezés törlésére
szolgál. Amennyiben a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél” fogadás bejelentésére szolgáló 2. példánya beküldés
előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2703-as bizonylat a fogadás bejelentésére is felhasználható (ebben az
esetben az eredeti szállítólevél 3. példányáról – ami a fogadóhely példánya−másolhatók ide az adatok). A
bizonylatot a fogadó tenyészet ENAR felelőse tölti ki.
Bejelentés vagy módosítás esetén, ha a bejelentendő ill. törlendő jelölőeszköz ENAR számai nem férnek ki
egy lapon, a bizonylathoz folytatáslapok csatolhatók.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH, ENAR,
1537 Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező.
A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
A rovat kitöltése kötelező. Egy lapon csak egyféle tevékenység jelenthető. Ha az űrlapot a szállítólevél
bejelentésre szolgáló 2. példányának hiányában a fogadás bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés)
rovatot kell X-szel megjelölni. Már bejelentett és regisztrált fogadás javítását a módosítás rovatnál kell X-szel
jelezni. Ha már bejelentett és regisztrált fogadást kívánnak törölni a nyilvántartásból, akkor a törlés
tevékenységet kell bejelölni. A folytatáslap rovatot akkor kell bejelölni, ha a bizonylatot egy másik, 2703-as
„Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap”-hoz csatolják azért, hogy az összes bejelentendő ENAR
számot meg lehessen adni.
Módosítás, törlés, vagy folytatáslap esetén csak a szállítólevél számát, a szállított állatok faját, a fogadó
tenyészet adatait, valamint a kitöltés dátumát kötelező megadni, és alá kell írni a bizonylatot. Hibásan
bejelentett és regisztrált fogadás módosításakor még megadandók a módosítandó adatok. Javítani lehet a
fogadás dátumát, az állatok számát valamint a szállítóeszköz adatokat. Lehetőség van a fogadott, de a
szállítólevélen nem megadott, és eltérés jelentő lapon sem bejelentett, vagy tévesen törölt ENAR számok
utólagos bejelentésére. Törölhetők továbbá a be nem érkezett, de a szállítólevélen megadott és eltérés jelentő
lapon nem törölt, vagy hibásan többletként megadott ENAR számok. Folytatáslapokon a bejelenteni ill. törölni
kívánt jelölőeszköz ENAR számait kell még megadni (3. adatblokk).
2. Szállítmány
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A szállítólevél száma mezőben mindenképpen meg kell adni a bejelentendő vagy módosítandó szállítólevél
sorszámát. Kitöltése kötelező.
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg melletti körbe húzott x-el.
A fogadó tenyészet kódja rovat kitöltése kötelező.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
A fogadás dátuma rovatba új bejelentés, vagy e dátum módosítása esetén a beérkezés dátumát kell beírni.
Helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A fogadott állatok száma rovatba új bejelentés, vagy az adat módosítása esetén kell beírni a beérkezett állatok
darabszámát.
3. Az állatok füljelzőszámainak megadása blokk
Új bejelentés esetében itt kötelező megadni a beérkezett állatok egyedi azonosítóit (füljelzőszámait). Módosítás
esetén itt adhatók meg a pótlólag bejelenteni, vagy törölni kívánt füljelzőszámok. A számok egyedi felsorolással
vagy intervallumok segítségével adhatók meg. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy
intervallumba csak egyféle ENAR szám típusú és országkódú füljelző adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító)
beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső azonosítóval jelölt állatot
elindították. (Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske füljelzőszámok és
a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi füljelzőszámok utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám. Ebben az esetben
az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó részre kell, hogy
érvényes legyen. A füljelzőszámtól illetve a füljelzőszámig rovatba azonban ebben az esetben is a füljelzőszám
teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt. Abban az esetben, ha magyar gyártmányú füljelzőről van szó, az
országjelzés (HU) elmaradhat, minden más esetben kötelező megadni.
Az állatok füljelzőszámainak megadása rovat kitöltése új bejelentés, vagy a füljelzőszámok módosítása
esetén kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást alkalmaznak-e, intervallumosan adják-e meg a
füljelzőszámokat, vagy állományban küldik be azokat. Az állományban beküldve rovat jelölése esetén a
füljelzőket az útmutatóban megadott formájú xml-fájlban (elektronikus pótlap) http protokollon keresztül kell
beküldeni az arra jogosultságot szerzett instruktornak vagy tartónak, az instruktoroknak illetve tartóknak szóló
útmutató utasításai szerint. Ebben az esetben a szállítólevélen a fülszám rovatokat nem lehet kitölteni. A
jogosultság igénylésére vonatkozó információk is ebben az útmutatóban találhatóak.
Az új bejelentés vagy a törlés jelölő mezőbe x-et kell beírni, attól függően, hogy a megadott füljelzők újak-e
vagy törlendők a régebbi bejelentéshez képest.
A füljelzőszám vagy füljelzőszámtól rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok füljelzőszámát,
intervallumosnál a szállított állatok füljelzőszám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni. Amennyiben
30 füljelzőszámnál többet kell felsorolni, illetve 15-nél több intervallum megadására van szükség, úgy újabb 2703es „Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap” bizonylatok (folytatáslapok) csatolandók.
A füljelzőszám vagy füljelzőszámig rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok füljelzőszámát kell
beírni, intervallumos megadás esetén pedig a füljelzőszámtól rovattal együtt töltendő ki, a füljelzőszám tartomány
utolsó számát (felső határát) kell beírni.
.
A csatolt indítás bejelentő és módosító lapok (folytatáslapok) száma rovatot a bejelentő vagy módosító
lapon akkor kell kitölteni, ha folytatáslapokat csatolnak, és ezen lapok darabszámát kell ide beírni.
5. Szállító és szállítóeszköz adatai
Új bejelentés vagy módosítás esetén itt javíthatók a szállító és a szállítóeszköz adatai, ha azokat a kiszállító hibásan
adta meg a szállítólevélen.
A szállító engedélyszáma a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
által kiadott élőállat-szállítási engedély száma.
A szállító neve és címe rovatba a szállítóhoz tartozó nevet és címet kell beírni, ellenőrzés céljából, ha az
engedélyszámot javították.
A szállító jármű azonosítója, rendszáma rovatban a szállító jármű azonosítója (rendszáma) javítható.
A Vontatmány azonosítója, rendszáma rovatban a szállító jármű pótkocsijának azonosítója (rendszáma)
javítható.
6. Fogadó tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A Fogadó tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
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4.2.4 2704 Juh és kecske szállítólevél pótlap
Az űrlapot a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél”-hez csatolja az indító tenyészet abban az esetben, ha a
szállítólevél ENAR szám rovatai (2. Az állatok ENAR számainak megadása rovatok) az összes állat ENAR
számának megadásához kevésnek bizonyulnak.
A bizonylatot az indító tenyészet állattartója tölti ki.
A bizonylat ötpéldányos. Az 1. példány szolgál az indítás bejelentésére, a szállítólevél 1. példányához csatolandó,
és együtt kell beküldeni feldolgozásra. Az 5. példány az indító tőpéldánya. A 2. és 3. példány a szállítmányt kíséri,
a szállítólevél azonos számú példányaihoz csatolva. A 2. példányt, a fogadást jelentő szállítólevél 2. példányához
csatolva kell a fogadónak beküldeni feldolgozásra, a 3. példány a fogadónál marad. A 4. példány az
állategészségügyi igazolást kiállító állatorvos példánya.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH-ba kell beküldeni, beküldési cím a következő: NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest,
Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397. (az aktuális beküldési cím, a www.enar.hu honlapon, nyomon követhető) (tel:
06-1-3463-530). Az indítónak az első példányt a fogadónak a második példányt kötelessége 7 napon belül a
fent jelzett címre megküldeni. A kiszállítónak az ötödik, a fogadónak a harmadik példányt kell megőriznie.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.

A szállítólevél száma rovatba annak a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél” bizonylatnak a
sorszámát kell beírni, amelyhez csatolják a kitöltött „Juh és kecske szállítólevél pótlap”-ot.
Kitöltése kötelező.
1. Indító tenyészet blokk
Az indító tenyészet kódja kitöltése kötelező. Meg kell egyeznie a szállítólevél 1. blokkjába írt
kóddal.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező. Meg kell egyeznie a szállítólevél 1.
blokkjába írt adatokkal.
2. Az állatok ENAR számainak megadása blokk
Ebben a blokkban kell azokat az ENAR számokat megadni, melyek megadására nem voltak elegendőek a
szállítólevél 2. blokkjának rovatai. Ez a blokk a kiszállított állatok egyedi azonosítóit (ENAR számait) tartalmazza,
egyedi felsorolással vagy intervallumok segítségével történő megadással. Amennyiben intervallumos megadást
választanak, akkor egy intervallumba csak egyféle ENAR számtípusú és országkódú jelölőeszköz adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító)
beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső azonosítóval jelölt állatot
elindították. (Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske ENAR számok és
a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi ENAR számok utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám. Ebben az esetben
az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó részre kell, hogy
érvényes legyen. Az ENAR számtól illetve az ENAR számig rovatba azonban ebben az esetben is ENAR szám
teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt. Abban az esetben, ha magyar gyártmányú jelölőeszközről van szó, az
országjelzés (HU) elmaradhat, minden más esetben kötelező megadni.
Az állatok ENAR számainak megadása rovat kitöltése kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást
alkalmaznak-e vagy intervallumosan adják-e meg a ENAR számokat.
A ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok ENAR számát,
intervallumosnál a szállított állatok ENAR szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni. Amennyiben
egyedileg megadottnál hat állatnál többet szállítanak, illetve intervallumos megadásnál az intervallumok
megadására nem elegendő a három sor, úgy 2704-es „Juh és kecske szállítólevél pótlap” bizonylatok csatolandók
a szállítólevélhez.
A ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok ENAR számát kell
beírni, intervallumos megadás esetén pedig az ENAR számtól rovattal együtt töltendő ki, az ENAR szám
tartomány utolsó számát (felső határát) kell beírni.
3. Indító tenyészet állattartójának aláírása blokk
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A Indító tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
4. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása (külföldre történő szállítás esetén) blokk
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Csak tenyészetből történő közvetlen külföldre történő szállítás vagy rakodóhelyen történő zárórakodás
esetén kell ezt a blokkot kitölteni és aláírni.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása közvetlen export szállítás esetén nem hiányozhat. A külföldre történő szállítás
bejelentése csak az ő aláírásával érvényes.

4.2.5 2705 Juh és kecske eltérésjelentő lap
Az eltérés jelentő lap a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél”-hez csatolt kísérő bizonylat, a fogadó tenyészet
által észlelt eltérések bejelentésére szolgál. Akkor kell kitölteni, ha az átvett állatok darabszáma, vagy a
jelölőeszköz ENAR számai, vagy a szállító ill. a szállítóeszköz adatai nem egyeznek a szállítólevél felső részén az
indító által jelentett adatokkal.
A bizonylatot a fogadó tenyészet állattartója tölti ki. A bizonylat letölthető az enar.hu honlapról, és másolható. A
bizonylatot a szállítólevél második példányához csatolva kell beküldeni adatrögzítésre.

A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH-ba kell beküldeni, beküldési cím a következő: NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest,
Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397. (tel: 06-1-3463-530
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.

A szállítólevél

száma rovatba annak a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél” bizonylatnak a sorszámát kell
beírni, amelyhez csatolják a kitöltött eltérés jelentő lapot. Kitöltése kötelező.
1. Fogadó tenyészet blokk

A fogadó tenyészet kódja kitöltése kötelező. Meg kell egyeznie a szállítólevél 8. blokkjába írt kóddal
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező. Meg kell egyeznie a szállítólevél 8.
blokkjába írt adatokkal.
2. Eltérések megadása blokkban kell megadni azokat a ENAR számokat, amelyek nem egyeznek a kiszállító
által jelentett számokkal (hiányok vagy nem jelentett jelölőeszköz ENAR számok). Kecske jelölőeszközökkel,
illetve (8-cal kezdődő számozású) juh állategészségügyi jelölőeszközökkel jelölt állatok jelölőeszközeinek
ellenőrzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a ENAR számok utolsó jegye egy ellenőrző szám (CDV).
Ezért intervallumos megadás esetén az indító által megadott intervallumokba tartozó (az alsó és felső határ közé
eső) ENAR számoknak az utolsó számjegye nélkül kell az esetleges hiányokat vagy többleteket megállapítani.
Mivel ebben az esetben egy hiányzó állat ENAR számának utolsó ellenőrző számjegye (CDV) meg sem
állapítható, ezért a hiányzó állat ENAR számának csak az első számjegyeit kell beírni. Minden más esetben a
jelölőeszköz teljes ENAR számát kell megadni e rovatban.
ENAR szám rovatba meg kell adni azt a ENAR számot, ami eltér az indításkor bejelentettől.
Hiányzó egyed rovatot kell megjelölni, ha a kiszállítás jelentésében a megadott állat ENAR száma szerepel,
de a fogadáskor az állat nincs meg.
Nem jelentett egyed rovatot akkor kell bejelölni, ha az indítás jelentésében a megadott állat ENAR száma nem
szerepel, de a fogadáskor az állat ott van.
3. Szállító és szállítóeszköz adatai blokk
A szállítólevél 4. blokkjához képest megállapított eltéréseket jelentik ebben a blokkban.
A szállító engedélyszáma amennyiben eltér, akkor meg kell adni a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott élőállat-szállítási engedély számát.
A szállító neve és címe rovatba a szállítóhoz tartozó nevet és címet kell beírni, amennyiben az engedélyszám
rovat kitöltött.
A szállító jármű azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű azonosítóját (rendszámát) kell beírni, ha
eltér a szállítólevélen megadottól.
A Vontatmány azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű pótkocsijának azonosítóját (rendszámát) kell
írni, ha eltér a szállítólevélen megadottól.
4. Fogadó tenyészet állattartójának aláírása blokk
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A fogadó tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
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4.2.6 2706 Külföldről beérkezett állatok csoportos bejelentő lapja
A bejelentő lap külföldről beérkezett juhok és kecskék bejelentésére szolgáló bizonylat. Az űrlapot a tenyészet
ENAR felelőse tölti ki, harmadik országból érkezett állatok esetén a hatósági állatorvos aláírása is szükséges.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH, ENAR, 1537
Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
A beküldött bizonylatok másolatát a tenyészetben meg kell őrizni.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, amely tenyészetbe az állatok
külföldről beérkeztek.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
2. Indító ország
Az indító ország kódja kitöltése kötelező. Az ország kódokat a mellékelt 1.sz. táblázat tartalmazza. A
táblázatban nem szereplő országok kódjairól az ügyfélszolgálat ad felvilágosítást.
Az indító ország neve rovatot is az 1.sz táblázat alapján kell kitölteni. Kitöltése kötelező.
3. Beérkezés
A beérkezési dátum kitöltése kötelező.
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg előtti körbe húzott x-el.
Az átjelölés dátuma (3. országbeli behozatal esetén) rovatot akkor kell kitölteni, ha harmadik országból érkezett
az állat, és ezért át kell jelölni. Ha az indító ország nem EU ország, kitöltése kötelező.
4. Jelölés
Ez a blokk a beérkezett állatok egyedi azonosítóit (jelölőeszköz ENAR számait) tartalmazza.
A külföldi (előző) jelölőeszköz ( ENAR) szám kitöltése kötelező.
A hazai ENAR szám (átjelölés esetén) megadása átjelölés esetén szükséges.
A fajta rovatban a NÉBIH által kiosztott fajtakódok adhatók meg. A rovat kitöltése nem kötelező..
Meg kell adni az állat nemét, Hímivarú vagy nőivarú, a megfelelőt be kell x-elni.
A beérkezett állat születési dátumát is meg kell adni, az év és hónap megadása is elegendő.
5. Fogadó tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A fogadó tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
6. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Ezt az adat blokkot harmadik országból behozott állatok esetén kell megadni.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat. A bejelentés csak az ő aláírásával érvényes.

Ország neve
Amerikai Egyesült
Államok
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bosznia
Bulgária
Csehország

ISO kód
US
AU
AT
BE
BA
BG
CZ

1. sz. táblázat
Ország neve
Görögország
Hollandia
Horvátország
Izrael
Kanada
Lengyelország
Lettország

ISO kód
EL

Ország neve
Portugália

ISO kód
PT

NL
HR
IL
CA
PL
LV

Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia
Szlovákia

RO
ES
CH
SE
RS
SK
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Dánia
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország

DK
UK
EE
FI
FR

Litvánia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország

LT
DE
NO
IT
RU
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Szlovénia
Új-Zéland
Ukrajna
Montenegro

4.2.7 2707 Külföldről beérkezett állatok egyedi bejelentő és
módosító lapja
A bejelentő és módosító lap külföldről beérkezett juhok és kecskék bejelentésére illetve a már bejelentett állatok
adatainak módosítására, valamint a bejelentés törlésére szolgáló bizonylat. Az űrlapot a tenyészet ENAR felelőse
tölti ki, harmadik országból érkezett állatok bejelentése, módosítása vagy törlése esetén a hatósági állatorvos
aláírása is szükséges.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH, ENAR, 1537
Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
A beküldött bizonylatok másolatát a tenyészetben meg kell őrizni.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési
dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
Kitöltése minden esetben kötelező. Csak egy tevékenység adható meg.
Ha az űrlapot az állatok beérkezésének bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel
megjelölni. Már bejelentett és regisztrált állat adatainak javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Ha
már bejelentett és regisztrált állatot kívánnak törölni a nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell
bejelölni.
Módosítás vagy törlés esetén a tenyészet és az állat azonosító adatainak (2. és 3. adatblokk) megadásán kívül
csak a kitöltés dátuma és az aláírás ill. aláírások kötelezőek. Hibásan bejelentett és regisztrált külföldről
beérkezett állat adatainak módosításakor javítani lehet a beérkezés adatait (5. adatblokk), és az indító ország
adatait (4. adatblokk), itt azonban EU országot csak EU országra, és harmadik országot csak harmadik országra
lehet módosítani. Ha az állat ENAR száma (EU-ból érkezett állat esetén az EU jelölőeszköz (ENAR) szám,
harmadik országból érkezett állat esetén a hazai jelölőeszköz (ENAR) szám) hibás, akkor az állatot törölni kell
a nyilvántartásból, majd a valódi ENAR számon bejelenteni. A nyilvántartásból törölni csak olyan állatot lehet,
mely még a magyarországi első tenyészetében van nyilvántartva.
2. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahová az állat
külföldről beérkezett.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
3. Állat azonosítása
A nyilvántartásba veendő/vett (ENAR) jelölőeszköz szám rovatba ha az állat harmadik országból származik,
akkor a hazai ENAR számot kell beírni, EU-ból származó állat esetén az eredeti EU ENAR számot. Törlés
esetén az a ENAR szám írandó ide, amellyel a beérkezést eredetileg bejelentették, akkor is, ha ezt eredetileg
hibásan jelentették, és ezért kívánják a beérkezést törölni.
4. Indító ország
Az indító ország kódja kitöltése kötelező. Az ország kódokat a mellékelt 1.sz. táblázat tartalmazza.
Az indító ország neve rovatot is az 1.sz táblázat alapján kell kitölteni. Kitöltése kötelező.
5. Beérkezés
A beérkezési dátum kitöltése bejelentés esetén kötelező.
Az állatfaj rovatot bejelentés esetén minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg előtti körbe
húzott x-el.
A fajta rovatban a NÉBIH által kiosztott fajtakódok adhatók meg. A rovat kitöltése nem kötelező.
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Bejelentéskor meg kell adni az állat nemét, Hímivarú vagy nőivarú, a megfelelőt be kell x-elni.
A beérkezett állat születési dátuma rovatban az év és hónap megadása is elegendő.
Az átjelölés dátuma (3. országbeli behozatal esetén) rovatba azt a dátumot kell írni, amikor a
harmadik országból
behozott állatot átjelölték.
Az előző (3. országbeli) ENAR szám kitöltése bejelentéskor kötelező abban az esetben, ha az állat
harmadik országból érkezett, és ezért átjelölték.
6. Fogadó tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A fogadó tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
7. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Ezt az adat blokkot harmadik országból behozott állatok bejelentése, módosítása vagy törlése esetén kell
megadni
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat. A bejelentés csak az ő aláírásával érvényes.
1. sz. táblázat
ISO kód
Ország neve
ISO kód
Ország neve
Ország neve
Amerikai Egyesült
US
Görögország
EL
Portugália
Államok
Ausztrália
AU
Hollandia
NL
Románia
Ausztria
AT
Horvátország
HR
Spanyolország
Belgium
BE
Izrael
IL
Svájc
Bosznia
BA
Kanada
CA
Svédország
Bulgária
BG
Lengyelország
PL
Szerbia
Csehország
CZ
Lettország
LV
Szlovákia
Dánia
DK
Litvánia
LT
Szlovénia
Egyesült Királyság
UK
Németország
DE
Új-Zéland
Észtország
EE
Norvégia
NO
Ukrajna
Finnország
FI
Olaszország
IT
Montenegro
Franciaország
FR
Oroszország
RU

4.2.8 2711 Hazai állatok jelölésének csoportos bejelentőlapja
A bejelentő lap hazai születésű juhok és kecskék jelölésének bejelentésére szolgáló bizonylat. Az űrlapot a
juh/kecske tenyészet állattartója vagy az instruktora tölti ki. Ha az állatokat állategészségügyi hatósági intézkedés
keretében a hatósági állatorvos jelölte meg, akkor a hatósági állatorvos aláírása is szükséges, ebben az esetben ő
küldi be a bizonylatot.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, beküldési cím a következő: NÉBIH,
ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530
A beküldött bizonylatok másolatát a tenyészetben meg kell őrizni.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állatokat megjelölték.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
2. Faj
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg előtti körbe húzott x-el.
3. Jelölés
A ENAR szám rovatban meg kell adni a jelölésre használt jelölőeszköz ENAR számát. Kitöltése kötelező.
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A fajta rovatban a NÉBIH által kiosztott fajtakódok adhatók meg. A rovat kitöltése nem kötelező.
Meg lehet adni az állat nemét, Hímivarú vagy nőivarú, a megfelelőt be kell x-elni.
A jelölt állat születési ideje, megadásakor az év és hónap is elegendő.
A jelölés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap). Kitöltése kötelező.
4. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
5. Jelölő instruktor
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha az állat jelölését az instruktor végezte.
A jelölő instruktor azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
A jelölő instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A jelölő instruktor aláírása nem hiányozhat.
6. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha az állat jelölését a hatósági állatorvos végezte.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat.

4.2.9 .2712 Hazai állatok jelölésének egyedi bejelentő és módosító
lapja
A bejelentő és módosító lap hazai születésű juh vagy kecske jelölésének bejelentésére illetve már regisztrált jelölés
módosítására vagy törlésére szolgáló bizonylat. Az űrlapot a juh/kecske tenyészet állattartója vagy az instruktora
tölti ki. Ha az állatokat állategészségügyi hatósági intézkedés keretében a hatósági állatorvos jelölte meg, akkor a
hatósági állatorvos aláírása is szükséges, ebben az esetben ő küldi be a bizonylatot.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, beküldési cím a következő: NÉBIH, ENAR,
1537 Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
A beküldött bizonylatok másolatát a tenyészetben meg kell őrizni.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
Kitöltése minden esetben kötelező. Csak egy tevékenység adható meg.
Ha az űrlapot az állat jelölésének bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel
megjelölni. Már bejelentett és regisztrált jelölt állat adatainak javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni.
Ha már bejelentett és regisztrált állatot kívánnak törölni a nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell
bejelölni.
Módosítás vagy törlés esetén a tenyészet és az állat azonosító adatainak (2. és 3. adatblokk) megadásán kívül,
csak a kitöltés dátuma és az aláírás ill. aláírások kötelezőek. Hibásan bejelentett és regisztrált jelölt állat
módosításakor az egyed adatait (4. adatblokk) lehet javítani. Ha az állat ENAR száma hibás, akkor az állatot
törölni kell a nyilvántartásból, majd a valódi ENAR számon bejelenteni. A nyilvántartásból törölni csak olyan
állatot lehet, mely még a születési tenyészetében van nyilvántartva.
2. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állatot megjelölték.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
3. Állat azonosítása
A nyilvántartásba veendő/vett (ENAR) jelölőeszköz szám rovatba be kell írni a jelölésre felhasznált ENAR
jelölőeszköz számát. Törlés esetén az a ENAR szám írandó ide, amellyel a jelölést eredetileg bejelentették,
akkor is, ha ezt eredetileg hibásan jelentették, és ezért kívánják a jelölést törölni.
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4. Egyed adatai
Az állatfaj rovatot bejelentéskor minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg előtti körbe húzott
x-el.
A fajta rovatban a NÉBIH által kiosztott fajtakódok adhatók meg. A rovat kitöltése nem kötelező.
Meg lehet adni az állat nemét, Hímivarú vagy nőivarú, a megfelelőt be kell x-elni.
A jelölt állat születési dátumának megadásakor az év és hónap megadása is elegendő.
A jelölés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap). Kitöltése bejelentés esetén
kötelező.
5. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
6. Jelölő instruktor
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha az állat jelölését az instruktor végezte.
Az jelölő instruktor azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az jelölő instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A jelölő instruktor aláírása nem hiányozhat.
7. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha az állat jelölését a hatósági állatorvos végezte.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat.

4.2.10 .2713 Juh és kecske kiesés csoportos bejelentő lap
A bejelentő lap juhok és kecskék elhullás , elveszés, házi vágás illetve leöletés miatti kiesésének bejelentésére
szolgáló bizonylat. Az űrlapot a juh/kecske tenyészet állattartója tölti ki. Leöletés esetén a hatósági állatorvos
aláírása is szükséges.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni a következő címre: NÉBIH, ENAR, 1537
Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állatok kiestek.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
2. Kiesés
A ENAR szám rovatban meg kell adni a kiesett állat jelölőeszközének ENAR számát. Kitöltése kötelező.
A kiesés módját kell x-el bejelölni: elhullás, elveszés, házi vágás vagy leöletés. Csak egy mód jelölhető.
A kiesés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). Kitöltése kötelező.
3. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
4. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha leöletést jelentenek be.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat.
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4.2.11 2714 Juh és kecske kiesés egyedi bejelentő lap
A bejelentő és módosító lap juh és kecske egyed elhullás, elveszés, házi vágás illetve leöletés miatti kiesésének
bejelentésére illetve már regisztrált kiesés adatainak módosítására vagy a kiesés törlésére szolgáló bizonylat. Az
űrlapot a juh/kecske tenyészet állattartója tölti ki. Leöletés esetén a hatósági állatorvos aláírása is szükséges.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH, ENAR, 1537
Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
Kitöltése minden esetben kötelező. Csak egy tevékenység adható meg.
Ha az űrlapot az állatok kiesésének bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel
megjelölni. Már bejelentett és regisztrált kiesés adatainak javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Ha
egy állat tévesen bejelentett és regisztrált kiesését kívánják törölni a nyilvántartásból, akkor a törlés
tevékenységet kell bejelölni.
Módosítás vagy törlés esetén a tenyészet és az állat azonosító adatainak (2. és 3. adatblokk) megadásán kívül
csak a kitöltés dátuma és az aláírás kötelező. Hibásan bejelentett és regisztrált kiesés módosításakor a kiesés
adatait (kiesés módja, kiesés dátuma)) lehet javítani. Ha a bejelentett kiesés adatok közül az állat ENAR száma
hibás, akkor a kiesést törölni kell a nyilvántartásból, majd az új ENAR számon bejelenteni.
2. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állat kiesett.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
3. Állat azonosítása
A nyilvántartásba vett (ENAR) jelölőeszköz szám rovatba bejelentéskor és módosításkor a kiesett állat
ENAR számát kell beírni. Törlés esetén az az ENAR szám írandó ide, amellyel a kiesést eredetileg
bejelentették, akkor is, ha ezt eredetileg hibásan jelentették, és ezért kívánják a kiesést törölni.
4. Kiesés
A kiesés módját bejelentéskor be kell x-el jelölni: elhullás, elveszés, házi vágás illetve leöletés. Csak egy mód
jelölhető.
A kiesés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). Kitöltése bejelentéskor kötelező.
5. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
6. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha leöletést jelentenek, módosítanak vagy törölnek.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat.

4.2.12 5721-es Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelő lap
A megrendelő lap a juh és kecske jelölésére szolgáló füljelzők valamint a segédeszközök megrendelésére
szolgáló bizonylat. Az űrlapot a füljelzők illetve segédeszközök megrendelője: a juhot vagy kecskét tartó tenyészet
állattartója, a juh tenyésztő szervezet instruktora vagy a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság (egység) juh/kecske ENAR koordinátora tölti ki. Amennyiben állattartó a
megrendelő, akkor az illetékes instruktor jóváhagyásával kell a megrendelést ellátni.
A bizonylat hárompéldányos.
A tartóknak a bizonylat 1.példányát kell a juh tenyésztő szervezethez beküldeni, a 2. példány a
megrendelőé a 3. példány a tömb tőpéldánya.
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•

Juh és kecske jelölésére szolgáló füljelző rendelése esetén a Magyar Juhtenyésztő Szövetségnek
MJSZ), 1134 Budapest, Lőportár u. 16. Telefon:_ 06-1-412-5030.
A megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság juh/kecske
ENAR koordinátorának az első és a második példányt kell beküldeni az ENAR központba:
• NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
Az 1. példány számítógépes adatfeldolgozásra kerül, a 2. példány a gyártó példánya - a 3. példány a
megrendelőé (a tömb tőpéldánya). Ha a két példány közül csak az egyiket küldik el, akkor a
megrendelés nem fogadható el.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Megrendelő
A megrendelő azonosítója, a tenyészet kódja vagy az instruktor körzetkódja vagy az egység kódja rovat
kitöltése kötelező. Csak az egyik választható a háromból.
A tartó, instruktor vagy egység neve rovat kitöltése kötelező.
2. Gyártó
A gyártó kódja rovatba a füljelző illetve a segédeszközök gyártójának kódját kell írni a NÉBIH által kiadott
közlemény alapján. Kitöltése kötelező. Egy bizonylaton csak egy gyártó által gyártott füljelző, fogó és tű
rendelhető.
A gyártó neve rovatot szintén a NÉBIH által kiadott közlemény alapján kell kitölteni. Kitöltése kötelező.
3. Füljelző gyártmánya
A gyártmány-kódja rovatba a füljelző gyártójától és típusától függő gyártmány kódot kell írni a NÉBIH által
kiadott közlemény alapján. Ha füljelzőt rendelnek, akkor kitöltése kötelező.
A gyártmány neve rovatba a füljelző gyártmány nevét kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján. Ha
az előző rovat kitöltött, vagyis füljelző megrendelésről van szó, akkor kitöltése kötelező.
4. Füljelzőszám
A típus rovatot minden esetben ki kell tölteni, a megfelelő” szöveg előtti körbe húzott x- el. Csak egyfajta
füljelző típus jelölhető
„Juh állategészségügyi” és a „Kecske állategészségügyi” típust csak egység (megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság) rendelhet.
„Juh” és „Kecske” típust csak az a tenyészet rendelhet, amelyiknek a TIR –ben (Tenyészet Információs
Rendszerben) működő (bejelentett és nem lezárt) juh illetve kecske tartása a megrendelés időpontjában regisztrált.
Ezeket, a típusokat rendelheti az eljárni jogosult instruktor.
A juh füljelző évszámának utolsó jegye rovatot csak „juh” típusú füljelző esetén kell kitölteni. Annak az
évnek az utolsó számát kell ide beírni, amelyik évben született juhok jelölésére kívánja a megrendelő a füljelzőt
felhasználni. Ez a szám lesz a füljelző 7. számjegye.
A használati szám kiosztása rovatot a megfelelő szöveg előtti körbe húzott x- el lehet kitölteni. Csak egyfajta
kiosztás jelölhető ki. Ha nem jelöl meg egyetlen karikát sem, akkor az alapértelmezés (1) Számkihagyó.
Számkihagyó kiosztás esetén az újonnan kiadandó azonosítószámok közül a rendszer nem adja ki – mintegy
átugorja – azokat, amelyek használati-szám része egyezik a juh füljelző esetében a tenyészetben, kecske füljelző
esetében az instruktori körzetben nyilvántartott – más élő egyed használati számával. Folytatólagos számkiadás
esetén a rendszer a használati számokat folyamatosan, növekvő sorrendben adja ki, tekintet nélkül a tenyészetben
vagy a körzetben álló élő egyedek használati számaira.
A használati szám kezdete rovat kitöltése esetén meghatározható az első füljelző használati száma. Kitöltésére
csak speciális esetekben lehet szükség, pl. azért, hogy a tenyészet különböző telepein született állatokra a
használati számok más-más számtartományba essenek Ha nincs kitöltve, akkor a következő kiadható használati
szám lesz az első.
A megrendelt mennyiség rovatba be kell írni a füljelző rendelés darabszámát. Ha a „3. Füljelző gyártmánya”
blokk kitöltött, vagyis füljelző megrendelésről van szó, akkor kitöltése kötelező. Abban az esetben, ha a gyártó
kikötött csomagolási egységet, - amit a NÉBIH által kiadott közlemény tartalmaz, csak a csomagolási egység
többszörösei rendelhetőek. Amennyiben a NÉBIH által kiadott közlemény tartalmaz minimum rendelhető
mennyiséget, akkor annál kisebb szám nem írható ebbe a rovatba.
5. Segédeszköz
A fogó gyártmánykódja rovatba, ha fogót rendelnek, akkor a NÉBIH által kiadott közleményben található, a
megadott gyártótól függő kódot kell beírni, különben üresen kell hagyni.
A fogó neve rovatot ugyancsak a NÉBIH által kiadott közlemény alapján kell kitölteni, ha fogót rendelnek,
különben üresen kell hagyni.
A megrendelt mennyiség rovatba be kell írni a fogó rendelés darabszámát.
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A tű gyártmánykódja rovatba, ha tűt rendelnek, akkor a NÉBIH által kiadott közleményben található, a
megadott gyártótól függő kódot kell beírni, különben üresen kell hagyni.
A tű neve rovatot ugyancsak a NÉBIH által kiadott közlemény alapján kell kitölteni, ha tűt rendelnek, különben
üresen kell hagyni.
A megrendelt mennyiség rovatba be kell írni a tű rendelés darabszámát.
6. Megrendelő aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A megrendelő aláírása nem hiányozhat.
7. Jóváhagyó instruktor adatai
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha állattartó a megrendelő.
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
8. Jóváhagyó instruktor aláírása
Abban az esetben kötelező ezt a blokkot kitölteni, ha állattartó a megrendelő.
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat.

4.2.13 5722-es Pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz
megrendelő lap már megjelölt állatok jelölésére
Ezen a lapon rendelhetők meg a juhok és kecskék füléből kiesett jelölőeszközök pótlására szolgáló
jelölőeszközök, valamint a továbbtartásra meghagyott és már megjelölt állatok ismételt megjelölésére szolgáló
jelölőeszközök. Az űrlapot a juh/kecske tenyészet állattartója tölti ki. A megrendelést az illetékes instruktor
jóváhagyásával kell ellátni.
A bizonylat kétpéldányos.
A bizonylat 1. példányát kell a juh/kecske tenyésztőszervezethez beküldeni (Magyar Juh- és Kecsketenyésztő
Szövetség (MJKSZ), 1242 Budapest, Pf. 365 Telefon: 06-1-412-5030.),a 2. példány a tömb tőpéldánya.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Megrendelő
A megrendelő azonosítója, a tenyészet kódja rovat kitöltése kötelező.
A tartó neve rovat szintén kötelező.
2. Gyártó
A gyártó kódja rovatba a jelölőeszköz gyártójának kódját kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján.
Kitöltése kötelező.
A gyártó neve rovatot is a NÉBIH által kiadott közlemény alapján lehet kitölteni. Kitöltése kötelező.
3. Jelölőeszköz gyártmánya
A gyártmány-kódja rovatba a jelölőeszköz gyártójától és típusától függő gyártmány kódot kell írni a NÉBIH
által kiadott közlemény alapján. Csak olyan gyártmánykód adható itt meg, melynek nevében szerepel a „pótlás”
szó. Kitöltése kötelező.
A gyártmány neve rovatba a jelölőeszköz gyártmány nevét kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján.
Kitöltése kötelező.
4. Jelölőeszközök
Ez a blokk a legyártandó jelölőeszközök egyedi ENAR számait tartalmazza, egyedi felsorolással vagy
intervallumok segítségével történő megadással. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy
intervallumba csak egyféle ENAR szám számtípusú és országkódú jelölőeszköz adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító)
beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső ENAR számot le kell
gyártani. (Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske jelölőeszköz ENAR
számai és a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi jelölőeszköz ENAR számainak utolsó jegye egy ellenőrző
(CDV) szám. Ebben az esetben az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után
maradó részre kell, hogy érvényes legyen. A ENAR számtól illetve a ENAR számig rovatba azonban ebben az
esetben is ENAR szám teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt. Abban az esetben, ha magyar gyártmányú
jelölőeszközről van szó, az országjelzés (HU) elmaradhat, minden más esetben kötelező megadni.
Az állatok ENAR számainak megadása rovat kitöltése kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást
alkalmaznak-e vagy intervallumosan adják-e meg az ENAR számokat.
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A ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén a pótlásra/továbbtartásra megrendelt
jelölőeszköz ENAR számát, intervallumosnál ENAR szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni.
A ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén a pótlásra/továbbtartásra megrendelt
jelölőeszköz ENAR számát kell beírni, intervallumos megadás esetén pedig a ENAR számtól rovattal együtt
töltendő ki, a ENAR szám tartomány utolsó számát (felső határát) kell beírni.
5. Megrendelő aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A megrendelő aláírása nem hiányozhat.
6. Jóváhagyó instruktor adatai
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Kötelező kitölteni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
7. Jóváhagyó instruktor aláírása
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat

4.2.14 .5723-as Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelés törlő lap
A megrendelés törlő lap a „5721 Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelése” illetve a „5722
Pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz megrendelés” bizonylaton beküldött jelölőeszköz megrendelések
törlésére szolgáló bizonylat. Abban az esetben lehetséges a megrendelés törlése, ha a megrendelést még nem
továbbították a jelölőeszköz gyártó felé.
Az űrlapot a jelölőeszközök illetve segédeszközök eredeti megrendelője: a juhot vagy kecskét tartó tenyészet
állattartója, a juh tenyésztő szervezet instruktora vagy a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság (egység) juh/kecske ENAR koordinátora tölti ki. Amennyiben állattartó volt a
megrendelő, akkor az illetékes instruktor jóváhagyásával is el kell látni a törlő bizonylatot.
A tartóknak a bizonylatot a juh tenyésztő szervezethez kell beküldeniük.
•

Juh és kecske jelölésére szolgáló jelölőeszközök esetén a Magyar Juhtenyésztő Szövetségnek (MJSZ),
1134 Budapest, Lőportár u. 16. Telefon:_ 06-1-412-5030.
A megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság juh/kecske ENAR
koordinátorának a bizonylatot az ENAR központba kell beküldenie.
• NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397.1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Megrendelő
A megrendelő azonosítója, tenyészet kódja vagy instruktor körzetkódja vagy egység kódja rovat kitöltése
kötelező. Csak az egyik választható a háromból.
A tartó, instruktor vagy egység neve rovat kitöltése kötelező.
2. Megrendelőlap
A megrendelőlap sorszáma rovatba a törlendő bizonylat sorszámát kell beírni. Kitöltése kötelező.
A Megrendelőlap típusa rovatnál be kell jelölni azt a bizonylat típust, amelyiken a törlendő megrendelést
beküldték (5721 –Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelő lap vagy 5722 – Pótlásra/továbbtartásra szolgáló
jelölőeszköz megrendelő lap). Kitöltése kötelező.
3. Megrendelő aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A megrendelő aláírása nem hiányozhat.
4. Jóváhagyó instruktor adatai
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
5. Jóváhagyó instruktor aláírása
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat abban az esetben, ha a megrendelő a tenyészet tartója volt.
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4.2.15 5724-es Jelölőeszköz átadás/átvétel bejelentő lap
A bejelentő lap jelölőeszközök átadásának/átvételének bejelentésére szolgáló bizonylat. Az űrlapot az átadó
tenyészet állattartója, a juh/kecske tenyésztő szervezet instruktora vagy a megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (egység) juh/kecske ENAR koordinátora tölti ki.
A tenyészeteknél levő juhok jelölésére alkalmas juh jelölőeszközök azonos instruktori körzetbe tartozó juh
tenyészetnek átadhatóak. A tenyészeteknél levő kecskék jelölésére alkalmas kecske jelölőeszközök azonos
instruktori körzetbe tartozó kecske tenyészetnek átadhatóak. Instruktor a készletéből tenyészeteknek adhat át
jelölőeszközöket. Az instruktorok egymásnak is adhatnak át instruktori tartalék jelölőeszközöket.. Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok másik megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságnak adhatnak át jelölőeszközöket. Minden esetben
csak olyan jelölőeszközök átadása jelenthető be, amelyeket a rendszer az átadónál tart nyilván, szabad
jelölőeszközként.
A tartóknak, a bizonylatot a juh/kecske tenyésztőszervezethez kell beküldeni (Magyar Juh- és Kecsketenyésztő
Szövetség (MJKSZ), 1242 Budapest, Pf. 365 Telefon:_ 06-1-412-5030.)
A megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság juh/kecske ENAR
koordinátorának a bizonylatot az ENAR központba kell beküldeni:
• NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1 Átadó
Az átadó azonosítója, tenyészet kódja vagy instruktor körzetkódja vagy egység kódja rovat kitöltése
kötelező. Csak az egyik választható a háromból.
A tartó, instruktor vagy egység neve rovat kitöltése kötelező.
2 Átvevő
Az átvevő azonosítója, tenyészet kódja vagy instruktor körzetkódja vagy egység kódja rovat kitöltése kötelező.
Csak az egyik választható a háromból.
A tartó, instruktor vagy egység neve rovat kitöltése kötelező.
3 Átadás
Az átadás dátuma rovat kitöltése kötelező. Helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
4 Jelölőeszközök
Ez a blokk az átadott jelölőeszköz egyedi azonosítóit (ENAR számait) tartalmazza, egyedi felsorolással vagy
intervallumok segítségével történő megadással. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy
intervallumba csak egyféle ENAR számtípusú és országkódú jelölőeszköz adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító)
beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső ENAR számot átadtak.
(Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske ENAR számok és a (8-cal
kezdődő) juh állategészségügyi jelölőeszköz ENAR számok utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám. Ebben az
esetben az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó részre kell, hogy
érvényes legyen. Az ENAR számtól illetve a ENAR számig rovatba azonban ebben az esetben is jelölőeszközön
lévő ENAR szám teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt.
Az ENAR számok megadása rovat kitöltése kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást
alkalmaznak-e vagy intervallumosan adják-e meg az ENAR számokat.
Az ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén az átadott jelölőeszköz ENAR számait,
intervallumosnál a ENAR szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni.
A ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén az ENAR számokat kell beírni,
intervallumos megadás esetén pedig az ENAR számtól rovattal együtt töltendő ki, az ENAR szám tartomány
utolsó számát (felső határát) kell beírni.
5. Átadó aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
Az átadó aláírása nem hiányozhat.
6. Átvevő aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
Az átvevő aláírása nem hiányozhat.
7. Jóváhagyó instruktor adatai
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Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
8. Jóváhagyó instruktor aláírása
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat abban az esetben, ha az átadó a tenyészet tartója.

4.2.16 .5725-as Jelölőeszköz letiltás/feloldás bejelentő lap
A bejelentő lap megrongálódott, elveszett, vagy leselejtezett jelölőeszközök letiltására, illetve tévesen letiltott,
vagy utóbb megkerült jelölőeszközök letiltásának feloldására szolgáló bizonylat. Letiltást csak az jelenthet, akinél
a jelölőeszközt szabad (még fel nem használt) jelölőeszközként tartja nyilván a rendszer. Ez lehet a juhot és/vagy
kecskét tartó tenyészet állattartója, a juh- és kecske tenyésztő szervezet instruktora vagy a megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (egység) juh/kecske ENAR koordinátora. Feloldást
csak az jelenthet be, aki eredetileg letiltotta a jelölőeszközt. Amennyiben állattartó a bejelentő, akkor az illetékes
instruktor jóváhagyásával is el kell látni a bizonylatot. A rendszer nem fogad el sem letiltott jelölőeszköz
behelyezéséről, sem ilyen azonosítóval rendelkező, egyeddel kapcsolatos bármilyen más eseményről (pl. az állat
szállításáról) küldött bejelentést mindaddig, amíg a letiltást fel nem oldják.
A tartóknak a bizonylatot a tenyésztő szervezethez kell beküldeni (Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség
(MJKSZ), 1242 Budapest, Pf. 365 Telefon: 06-1-412-5030.).
A megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság juh/kecske ENAR
koordinátorának a bizonylatot az ENAR központba kell beküldeni:
• NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397., telefon: 06-1-3463-530
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a
bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1 Bejelentő
A bejelentő azonosítója, tenyészet kódja vagy instruktor körzetkódja vagy egység kódja rovat kitöltése
kötelező. Csak az egyik választható a háromból.
A tartó, instruktor vagy egység neve rovat kitöltése kötelező.
2 Esemény
Az esemény dátuma rovat kitöltése kötelező, itt kell megadni azt, hogy mikortól érvényes a jelölőeszköz
letiltása, illetve feloldása. Helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
Az esemény típusa rovat kitöltése, x-el kell megjelölni azt, hogy letiltásról vagy feloldásról van-e szó.
A letiltás oka rovat kitöltése kötelező letiltás esetén. Meg kell adni, hogy megrongálódtak, elvesztek, vagy
leselejtezettek-e a felsorolt jelölőeszközök.
3 Jelölőeszközök
Ez a blokk a jelölőeszközök egyedi azonosítóit (ENAR számait) tartalmazza, egyedi felsorolással vagy
intervallumok segítségével történő megadással. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy
intervallumba csak egyféle ENAR számtípusú1 és országkódú jelölőeszköz adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító)
beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső ENAR számot letiltják.
(Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske ENAR számok és a (8-cal
kezdődő) juh állategészségügyi ENAR számok utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám. Ebben az esetben az
intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó részre kell, hogy érvényes
legyen. Az ENAR számtól illetve az ENAR számig rovatba azonban ebben az esetben is jelölőeszközön lévő
ENAR szám teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt.
Az ENAR számok megadása rovat kitöltése kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást
alkalmaznak-e vagy intervallumosan adják-e meg az ENAR számokat.
Az ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén a jelölőeszközök ENAR számait,
intervallumosnál a ENAR szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni.

1

9-el kezdődő régi juh ENAR szám, sorozatszám („1”) nélküli megyekóddal kezdődő fülszám, sorozatszámot
tartalmazó új ENAR szám,
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A ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén az ENAR számokat kell beírni,
intervallumos megadás esetén pedig az ENAR számtól rovattal együtt töltendő ki, az ENAR szám tartomány utolsó
számát (felső határát) kell beírni.
4. Bejelentő aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A bejelentő aláírása nem hiányozhat.
5. Jóváhagyó instruktor adatai
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
6. Jóváhagyó instruktor aláírása
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat abban az esetben, ha a bejelentő a tenyészet tartója.
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