Kitöltési útmutató a 2011-es és a 3111-es „ENAR bejelentő és módosító lap”-hoz
A 2011 jelű űrlap és a NÉBIH Portál webENAR 3111-es képernyője a bejelentett egyedek adatainak módosítására, korábbi
bejelentés törlésére, valamint új jelölés bejelentésére szolgál. A 2011 jelű űrlap használandó továbbá az EU-ból beszállított,
vagy 8 hónaposnál idősebb állatok bejelentésére. A bizonylatot, az alább részletezett kivételektől eltekintve, az önálló
tenyészet tartója, vagy az általa megbízott ENAR felelős, megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a körzeti kapcsolattartó
állatorvos tölti ki. Amennyiben az állatot az őt megjelölő tenyészetből már másik tenyészetbe kötötték át, vagy 8 hónapnál
idősebb, akkor a következő megszorítások érvényesek:
•
Átkötött egyed bejelentése nem törölhető.
•
Átkötött, vagy 8 hónapnál idősebb állat adatait csak a fogadó tenyészet ENAR felelőse
módosíthatja vagy jelentheti be, az illetékes járási főállatorvosnak, vagy a tenyésztési hatóság e
tenyészetben illetékes főfelügyelőjének felelősség vállalásával, és csak a 2011-es űrlapon.
A bejelentés kezelése sürgősséggel is kérhető. Ilyen jelzéssel beérkezett űrlap esetén a rögzítés, a feldolgozás és a marhalevél
(hibás űrlap esetén a hibalevél) postára adása az űrlap beérkezésétől számított maximum 2 munkanapon belül megtörténik.
Képernyőn történő bejelentést a rendszer csak súlyos hiba nélkül fogad el, a bejelentést mindig azonnal regisztrálja.
Sürgősség jelzése esetén a marhalevelet a bevitelt követő 2 munkanapon belül postára adják. A sürgősséggel kiállított
marhalevél emelt díjas.
EU beszállítás bejelentése esetén a beküldési cím a következő:
NÉBIH ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
Ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága másképp nem rendelkezett, akkor
módosítás, törlés, vagy új bejelentés esetén is ugyanerre a címre kell beküldeni az űrlapokat.
Az űrlapon vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. Az egy rovathoz tartozó karikák közül egyszerre csak egyet szabad
megjelölni.
Az "Érkeztető hatóság tölti ki!" blokkot az űrlapon adatrögzítéskor töltik ki, a bejelentőnek ide nem szabad írnia!
1. Tevékenység
Az ’(1) A bejelentés adatainak módosítása’ rovatot kell megjelölni, ha az egyed valamelyik tévesen jelentett adatának
javításáról van szó. A kötelező mezőkön kívül módosítás esetén csak a módosítandó mezőket kell kitölteni. A téves
adatokat tartalmazó 1926-os Marhalevél-Igazolólapot ill. a 1934-es Marhalevelet, a szelvénnyel, ill. a szelvényekkel
egybefüggően 30 napon belül be kell küldeni a NÉBIH címére. A lapot a jobb felső sarokban „IRATTÁR” szöveggel kell
megjelölni.
A ’(2) A bejelentés adatainak törlése’ rovatot kell megjelölni, ha az eredeti bejelentést törölni kívánják, mert a bejelentett
állat megjelölése nem, vagy nem a megadott ENAR számmal történt meg, illetve ha az állatot tévesen a körzet egy másik
tenyészetéhez jelentették be. A kötelező mezőkön kívül nem kell más mezőt kitölteni. A 1926-os MarhalevélIgazolólapot, ill. a 1934-es Marhalevelet, a szelvénnyel, ill. a szelvényekkel egybefüggően csatolni kell az űrlaphoz, vagy
web-es bejelentés esetén 30 napon belül be kell küldeni a NÉBIH címére. A lapot a jobb felső sarokban „IRATTÁR”
szöveggel kell megjelölni.
A ’(3) Új jelölés bejelentése’ rovatot kell megjelölni, ha a füljelző mellett elhelyezett eredeti ENAR bejelentőlap
elvesztése, vagy rontása vagy 8 hónapnál idősebb állat bejelentése miatt ezen az űrlapon történik a magyar ENAR
füljelzővel megjelölt egyed bejelentése.
A 2011-es űrlapon a ’(4) EU beszállítás bejelentése’ rovatot kell megjelölni, ha egy EU tagállamból beszállított egyedet
akarunk nyilvántartásba venni. (A képernyő erre a célra nem használható.) A bejelentőlaphoz csatolni kell az egyed
külföldi útlevelét (animal passport).
Új jelölés vagy EU beszállítás bejelentése esetén a ’Születési dátum’, a ’Neme’, és a ’Színe’ rovatok, valamint a
’Szarvasmarha fajta/faj kódja’ rovat kitöltése kötelező. A tejtermelés-ellenőrzés alatt álló tenyészetekben ilyenkor
kötelező a termelésellenőrzés adatainak kitöltése is. Mind új hazai, mind más EU tagállamból beszállított egyed
bejelentése esetén az ’Anya azonosítója’ mező kitöltése is kötelező.
2. Az egyed adatai blokk
Az egyed azonosítója rovat első két értékhelyére a más tagállami ENAR jelölés (EU ENAR azonosító) kétjegyű
országkódja kerüljön. Magyar ENAR szám esetében az országkód kitöltése nem kötelező. Az azt követő 12 értékhelyre a
10 jegyű magyar ENAR szám, vagy EU ENAR azonosító esetén a maximum 12 karakter hosszú azonosítószám kerüljön.
A rovat kitöltése minden esetben kötelező.
A születési dátum rovatban a megjelölt állat pontos születési dátumát kell megadni, új bejelentés vagy az adat
módosítása esetén.
Az egyed neme x-szel jelölendő új bejelentés vagy az adat módosítása esetén.
Az egyed színe x-szel jelölendő új bejelentés vagy az adat módosítása esetén.
A szarvasmarha fajta/faj kódja rovatba új jelölés vagy EU beszállítás bejelentése esetén a fajta, bivaly vagy bölény
esetén a faj kódját kell beírni a 3. táblázat kódértékei szerint. A kód megadása ilyenkor kötelező. Fajtatiszta szarvasmarha
esetében az egyed fajtáját, nem fajtatiszta (keresztezett) esetében a legnagyobb vérhányadot adó fajtát kell beírni.
Egyenlő vérhányad vagy ismeretlen fajtaösszetétel esetében azt a fajtát, ami legközelebb áll az állat külső
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megjelenéséhez. Ha a fajta nem állapítható meg, akkor húshasznú állat esetén a 98-as, tejhasznú állat esetén a 99-es kód
írandó a fajtakód rovatba.
Az előző azonosító rovatba a külföldről, ún. harmadik országból (nem EU tagállam) importált állatok külföldi
azonosítóját, EU tagállamban átjelölésre került és innen beszállított állat esetén az előző (nem EU-s) azonosítóját kell
megadni. Az azonosítót az állat fülében található füljelzőn lévő azonosítóval megegyező módon kell megadni, mely 2
vagy 3 hosszú országkódból (2. táblázat) és a maximum 13 karakter hosszú azonosítóból áll. Kitöltése harmadik
országból importált vagy EU tagállamban átjelölt állatok bejelentésekor kötelező. Az import egyed bejelentése csak
hibátlanul megadott előző azonosító megadása esetén fogadható el.
Az Exportáló/beszállító ország kódja mezőbe annak az országnak a kódját kell beírni, ahonnan az egyedet importálták
vagy beszállították. Az országkódok az 1. és 2. táblázatban láthatók. Harmadik országból importált, illetve beszállított
állat esetén a mező kitöltése kötelező.
A tenyészetkód rovatba az űrlapon az állat jelenlegi tenyészetének tenyészetkódját kell beírni. A képernyőn a rovatban a
rendszer kijelez egy vagy több tenyészetkódot, ez elfogadható, vagy a megfelelő kód kiválasztandó, ha a bejelentőnek
több tenyészethez van felhatalmazása (pl. körzeti kapcsolattartó). Új bejelentés esetén ez az a tenyészet, ahol az állatot
megjelölték, vagy ahova EU tagállamból beszállították. Módosítás vagy törlés esetén ez az a tenyészet, amelyben a
rendszer az állatot nyilvántartja, ennek kódja szerepel az állat érvényes marhalevelén. (Ha az állatot tévesen más
tenyészethez jelentették be, akkor ez itt nem javítható. Ilyen esetben az eredeti bejelentést kell először törölni, majd az
egyedet hibátlanul újra be kell jelenteni.) Kitöltése kötelező.
A tartó regisztrált neve, tenyészet címe rovatot az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező kitölteni. A képernyőn kijelzett
szöveg alapján pedig a bejelentő ellenőrizheti, hogy a megfelelő tenyészetet választotta-e ki.
Tenyészetbe érkezés dátuma. Importált vagy beszállított állat esetén kitöltése kötelező.
3. Az ellés adatai blokk
Az anya (recipiens) azonosítója rovatot mind új hazai, mind más EU tagállamból beszállított egyed bejelentése esetén
kötelező kitölteni. Hazai születésű egyed bejelentése csak hazai vagy EU ENAR számmal megjelölt, és az egyed
születése napján a bejelentő tenyészetben nyilvántartott anya (embrió átültetésből származó egyed esetén recipiens anya)
megadása esetén fogadható el. A különálló első három rovatba az anya azonosítójának az országkódja kerüljön (magyar
azonosító esetén az országkód kitöltése nem kötelező). Külföldi azonosító esetén az 1. vagy 2. táblázatban lévő kódok
valamelyike kerülhet a mezőbe. Az azt követő 13 értékhelyre az azonosító kerüljön (országkód nélkül), ami magyar
ENAR azonosító esetén 10 hosszú, EU ENAR azonosító esetén maximum 12 hosszú lehet. Harmadik országból
importált, átjelölt állat anyjának azonosítója maximum 13 hosszú lehet.
Az ikerellés megjelölése lehetővé teszi az anya azonos ellésidejének elfogadását több borjúra is. Az ikerellés tényének
módosításakor vagy új hazai egyed bejelentésekor az igen vagy a nem karikák közül az egyiket kötelező megjelölni. Csak
a bejelentést követő 15 napon belül módosítható.
Az ellés módja az ellés lefolyásáról ad információt (csak tejtermelés-ellenőrzés alatt álló tenyészetekből történő új
bejelentés esetén kötelező).
A borjú tömege a bejelentett egyed születéskor mért tömege (csak tejtermelés-ellenőrzés alatt álló tenyészetekből történő
új bejelentés esetén kötelező).
4. Felelősség vállaló útmutató által felsorolt esetekben blokk, a 2011-es űrlapon
A Járási főállatorvos azonosító, ill. a Főfelügyelő azonosító rovata a felelősség vállaló azonosítóját tartalmazza. A
átkötött vagy 8 hónapnál idősebb állat adatainak módosítása vagy bejelentése csak akkor fogadható el, ha itt az erre
felhatalmazott személy azonosítója szerepel.
A név rovatban az előző sorban megadott azonosítónak megfelelő személy nevét kell megadni.
5. ill. 4. Bizonylat kezelése blokk
Itt jelölhető be a sürgősség.
6. Bejelentő vagy felelősség vállaló aláírása blokk, a 2011-es űrlapon
A bejelentés dátumát kötelező kitölteni.
A bejelentés csak a bejelentő vagy felelősség vállaló személy aláírásával érvényes. Aláírás nélkül a bizonylat
érvénytelen.
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1. EU országok
Ausztria

AT

Belgium

BE

2. Egyes nem EU országok
Amerikai Egyesült
Államok

USA

US

AUS

AU

3. Szarvasmarha fajták kódjai
Aberdeen angus

18

Kosztromai

15

Angelni

85

Limousin

31

Aubrac

89

Lincoln Red

70

Bulgária

BG

Ausztrália

Ciprus

CY

Bosznia

BIH

BA

Ayrshire

14

Magyar szürke

04

Csehország

CZ

Horvátország

HRV

HR

Magyar házibivaly

97

Magyartarka

01

Dánia

DK

Izrael

ISR

IL

Blonde d'aquitaine

82

Maine Anjou

86

Egyesült Királyság

UK

Kanada

CAN

CA

Borzderes

03

Marchigiana

72

Észtország

EE

Norvégia

NOR

NO

Bölény

96

Mokány marha

19

Finnország

FI

Oroszország

RUS

RU

Brown Swiss

88

Montbeliarde

63

Franciaország

FR

Svájc

CHE

CH

Charolais

16

MRY

28

Görögország

GR

Szerbia és
Montenegro

SCG

CS

Dán vörös

61

Normand

65

Dexter

23

Norvég vörös

62

Hollandia

NL

Írország

IE

Új-Zéland

NZL

NZ

Egyéb bivaly

95

Őstulok

71

Lengyelország

PL

Ukrajna

UKR

UA

Egyéb húshasznú

98

Piemonti

87

Lettország

LV

Egyéb tejhasznú

99

Pinzgaui

24

Litvánia

LT

Eringer

84

Salers

29

Luxemburg

LU

Európai feketetarka lapály

13

Santa gertrudis

64

Magyarország

HU

Európai vöröstarka lapály

27

Shever

83

Málta

MT

Galloway

50

Skót felföldi

92

Nagy-Britannia

GB

Hereford

17

SMR

60

Németország

DE

Holstein-fríz

22

Svéd vöröstarka lapály 46

Olaszország

IT

Jak

90

Wagyu

30

Portugália

PT

Jersey

12

Watussi

91

Románia

RO

Kárpáti borzderes

33

Zebu

80

Spanyolország

ES

Kék belga

81

Svédország

SE

Szlovákia

SK

Szlovénia

SI
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