Kitöltési útmutató a 2014-es és a 3114-es „Marhalevél igénylés, érvénytelenítés, módosítás”
bizonylathoz ill. képernyőhöz
A 2014-es űrlap és a NÉBIH Portál 3114-es webENAR képernyő új marhalevél kérésére, bekerülés érvénytelenítésére vagy
módosítására, valamint külföldről (például kiállításról) visszaérkezett állat bejelentésére szolgál. A 2014-es űrlap használandó
továbbá vágás, export, EU-ba történt kiszállítás, megsemmisítés érvénytelenítésére, vagy marhalevél hiányában történő
jelentésére.
Az űrlapot illetve a képernyőt önálló tenyészetben általában a tartó illetve az általa megbízott ENAR felelős, megyei körzetbe
sorolt tenyészet esetén a körzeti kapcsolattartó állatorvos tölti ki. Ettől eltérő esetek az alábbiak.
Új marhalevél kérése átkötött állathoz. Ha önálló tenyészet tartója az állatot érvényes marhalevél, és/vagy állategészségügyi
bizonyítvány nélkül vette át, akkor önálló tenyészet részére csak a 2014-es űrlapon lehet új marhalevelet kérni az átkötött
állatra, és csak az állat jelenlegi tenyészetének illetékes járási főállatorvosának vagy főfelügyelőjének jóváhagyásával. Megyei
körzetbe sorolt tenyészet részére viszont ilyen esetben a körzeti kapcsolattartó is kérheti jóváhagyóként a marhalevelet, akár az
űrlapon, akár a web3114-es képernyőn. (Kivétel, ha az állat érvénytelen marhalevéllel érkezett, és a fogadó ennek beküldésével
kért új marhalevelet. Ilyenkor a megismételt kérés a kapott 1988-as hibalevél beküldésével is történhet, jóváhagyással.)
Ugyancsak a 2014-es bizonylatot, ill. megyei körzetben a 3114-es képernyőt is célszerű használni akkor is, ha olyan
marhalevéllel érkezett az állat, amelynek hátoldalán hiányoznak, hiányosak, vagy súlyos hibásak az állategészségügyi
bizonyítvány adatai, és az új marhalevelet nem a webENAR alkalmazásával kérik, mert az ilyen hibával beküldött marhalevél
alapján a rendszer nem állítja ki az új marhalevelet. (Marhalevél és állategészségügyi bizonyítvány birtokában, a web1926-os
ill. a web 1935-ös képernyőn, a bizonyítvány adatainak hibátlan bejelentésével, jóváhagyás nélkül is kérhető az új marhalevél.)
A marhalevél kérhető ezen az űrlapon is a hibalevél helyett, ha a beküldött 1926-os marhalevél-igazolólap ill. 1934-1935-ös
marhalevél és beérkezés-bejelentő szelvény súlyos hibája miatt nem készült el az új marhalevél . Az ilyen kérések azonban
bármelyik felsorolt esetben kizárólag csak akkor teljesíthetők, ha az előző tenyészetből már bejelentették és regisztrálták az
állat kikerülését. Ezért előzetesen célszerű egyeztetni az előző tartóval, hogy a bejelentést már megtette-e és ha nem, felkérni
ennek pótlására, illetve ha tévesen az állat kiesését jelentette, akkor ennek javítására. Egyedüli kivétel ez utóbbi eset alól, ha az
előző tenyészetben a szarvasmarha tartását már felszámolták, és a felszámolást regisztrálták az adatbázisban. Ekkor a járási
főállatorvos, vagy az illetékes főfelügyelő aláírásával beküldött (hibátlan) űrlap alapján mindig elkészül az új marhalevél (ilyen
aláírás megyei körzet esetén is szükséges, mert az ENAR kapcsolattartó állatorvos bejelentése ilyen esetben nem elégséges).
Export, vágás, vagy megsemmisítés érvénytelenítése vagy bejelentése. Csak a felelősség vállaló járási főállatorvos aláírásával
ellátott 2014-es űrlapon fogadható el.
A bejelentés kezelése, a marhalevél kiállítása, 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.
Ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság másképp nem rendelkezett, akkor
az űrlap beküldési címe:
NÉBIH ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
Ha bármilyen okból (pl. mert a betelt hátoldal) saját állatra kértek új marhalevelet, akár az űrlapon, akár a képernyőn, vagy a
hiányos állategészségügyi adatok miatt eleve ezen az űrlapon jelentették az átkötést, vagy egy bekerülés érvénytelenítését
kérték, akkor a bejelentőnél maradt érvénytelen marhaleveleket ill. felső részeket összegyűjtve, 30 napon belül be kell küldeni
a NÉBIH fenti címére. Az ilyen lapok jobb felső sarkába az ’IRATTÁR’ jelzés írandó.
Az űrlapon vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. Az egy rovathoz tartozó karikák közül egyszerre csak egyet lehet
megjelölni.
Az "Érkeztető hatóság tölti ki!" blokkot az űrlapon adatrögzítéskor töltik ki, a bejelentőnek ide nem szabad írnia!
1. Tevékenység blokk
Az ’(1) Marhalevél igénylés’ rovatot kell megjelölni, ha új marhalevél kiállítására van szükség, pl. azért, mert a marhalevél
elveszett, megsemmisült, olvashatatlanná vált vagy a lap hátoldalán állategészségügyi adatok bejelentésére szolgáló
rovatok beteltek, de akkor is, ha átkötött állatra marhalevél hiányában, vagy ennek súlyos hibája miatt kérnek új
marhalevelet. Az utolsónak regisztrált tenyészet bármikor igényelhet új marhalevelet, ha az egyedet még nem jelentette ki.
Átkötött állathoz az új tenyészet részére csak a bevezetőben leírtak figyelembe vételével igényelhető marhalevél.
A ’(2) Bekerülés érvénytelenítése’ rovatot kell megjelölni, ha a tévesen jelentett bekerülést kell törölni.
A 2014-es űrlapon a ’(3) Vágás, export, megsemmisítés érvénytelenítése’ rovatot kell megjelölni, ha a tévesen jelentett
vágást, exportot, vagy megsemmisítést kell törölni. 3114-en ilyen bejelentés nem lehetséges.
A ’(4) Módosítás’ rovatot kell megjelölni, ha a marhalevél felső részén, ill. a bekerülés bejelentő szelvényen jelentett
adatokat, vagy a már regisztrált állategészségügyi adatokat kívánják módosítani. Az azonosító adatok mellett csak a
módosítandó adatokat kell megadni, az állategészségügyi adatok módosítása esetén a bizonyítvány sorszáma is kötelezően
megadandó azonosító adat.
A 2014-es űrlapon az ’(5) Vágás, export, megsemmisítés jelentése’ rovatot kell megjelölni, ha a vágóhíd, export rakodóhely,
állati hulladék megsemmisítő ENAR felelőse a járási főállatorvos felelősség vállalásával jelenti az állat vágását, külföldre
távozását illetve megsemmisítését marhalevél hiányében. 3114-en ilyen bejelentés nem lehetséges.
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A ’(6) Külföldről visszaérkezett állat jelentése’ rovat abban az esetben választható, ha egy Magyarországon nyilvántartásba
vett egyed külföldről tért vissza (például kiállításról). Ha az állat EU tagállamból érkezik vissza, akkor a bizonylat mellé
csatolni kell, ill. képernyőn történt bejelentés esetén a NÉBIH címére haladéktalanul be kell küldeni a külföldi tartózkodás
helyét, idejét igazoló EU szarvasmarha útlevelet, vagy egyéb okmányokat. Az okmányoknak tartalmazniuk kell a
tartózkodás idejét, az ország kódját, és az EU tenyészetkódot.
A kötelező mezőkön kívül, az utolsó regisztrált tenyészet részére új marhalevél igénylése, illetve vágás, export vagy
megsemmisítés érvénytelenítése esetén más mezőt nem kell kitölteni. Módosítás esetén, a kötelező mezőkön kívül csak a
módosítandó mezőket kell kitölteni. Átkötött állatra marhalevél igénylése (bekerülés), vágás, export és megsemmisítés
jelentése esetén a kötelező mezőkön kívül a fogadóhelyre érkezés dátuma, a kikerülés dátuma, vágás vagy külföldi
kiszállítás esetén a kikerülés kódja is kitöltendő. Külföldről visszaérkezett állat jelentése esetén, a kötelező mezőkön kívül
a fogadóhelyre érkezés dátumának megadása kötelező.
2. Tenyészet azonosítása blokk
Tenyészetkód: Az űrlapon a mező kitöltése kötelező. Ide az állat jelenlegi tenyészetének, vagy a vágóhídnak,
rakodóhelynek, állati hulladék megsemmisítőnek a 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).
A Tartó neve, tenyészet címe: a mezőt az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező kitölteni. A képernyőn pedig, a kijelzett
szöveg alapján a bejelentő ellenőrizheti, hogy a megfelelő tenyészetet választotta-e ki.
3. Az egyed adatai blokk
Az egyed azonosítója rovatba a 10 jegyű magyar ENAR számot, vagy EU ENAR azonosító esetén, a füljelzőn szereplő
kétjegyű országkódot a maximum 12 karakter hosszú EU ENAR azonosítóval együtt kell beírni. Magyar ENAR szám
esetében az országkód kitöltése nem kötelező. A rovat kitöltése kötelező.
4. Bekerülés adatai blokk
A Fogadóhelyre (vágóhíd, állati hulladék megsemmisítő szervezet, gyűjtőállomás, rakodóhely vagy egyéb tenyészet) érkezés dátuma
rovatba a bekerülés helyes dátumát kell megadni, ha azt korábban tévesen adták meg. Ha a járási főállatorvos
felelősségvállalása mellett az űrlapon az állat exportját, levágását, illetve a tetem megsemmisítését jelentik, vagy ha átkötött
állatra marhalevelet kérnek, akkor ezen a mezőn kell megadni a beérkezés időpontját.
A Kikerülés vagy kiesés kódja rovatban a (1926-os marhalevél felső részén, vagy a 1935-ös beérkezés-bejelentő
szelvényen jelentett) kikerülés kódjának módosítása esetén x-szel jelölendő a helyes kód. Itt kell az ENAR felelősnek a
járási főállatorvos felelősségvállalása mellett megadni a kikerülés vagy kiesés kódját amennyiben az exportot ill. a vágást
ezen az űrlapon jelentik.
A Kikerülés vagy kiesés időpontja rovatban a kikerülési dátum módosítása esetén a helyes dátumot kell megadni, ha azt
előzőleg hibásan jelentették, vagy nem adták meg bejelentéskor, és ezért a bekerülés dátumával regisztrálta a rendszer a
kikerülést. Vágás/export/megsemmisítés jelentése esetén az űrlapon kötelező a vágás/kikerülés/megsemmisítés dátumát itt
megadni, akkor is, ha az megegyezik az érkezés dátumával.
A Célország kódja rovat export 3. országba / kiszállítás EU-ba vagy külföldi kiállításra való kiszállítás esetén adható meg.
5. Állategészségügyi bizonyítvány adatai blokk
Csak (1), (4) és (5) tevékenységek esetén tölthető ki. Hibalevél helyett beküldött űrlapon a rovatokba csak a rendszer által
elfogadott adat írható. Kivétel a bélyegző száma, ha egyértelműen megállapítható hogy rögzítési hiba történt. (1) és (5)
tevékenység esetén az itt bejelentett adatokat nem regisztrálja a rendszer, ha a sorszám kivételével bármelyik hiányzik,
vagy hibás.
Állategészségügyi bizonyítvány sorszáma: ha a beérkezés dátuma későbbi, mint 2012.09.30., és a bizonyítvány
valamelyik adatát kívánják módosítani, akkor nem hiányozhat, és nem lehet hibás.
Állategészségügyi bizonyítvány dátuma: legfeljebb 2 nappal lehet korábbi, mint az egyed beérkezésének dátuma, de
átmenetileg még a 30 napnál nem korábbi dátumot is elfogadja a rendszer. Ha az állat forgalomképesség igazolással ellátott
marhalevél hátoldallal, 2012.10.01. előtt érkezett, akkor a forgalomképesség igazolás dátumát lehet itt megadni.
Hatósági bélyegző száma vagy Kamarai bélyegző száma: 2012.09.03-nál nem későbbi dátum esetén csak hatósági,
2013.04.30. utáni dátum esetén csak kamarai bélyegző szám fogadható el, a közbenső időszakra bármelyiket elfogadja a
rendszer. Hatósági bélyegző szám megadása esetén csak az indító tenyészet megyéjében illetékes állatorvos bélyegzőjének
száma fogadható el.
6. Felelősség vállaló blokk (az útmutató által felsorolt esetekben töltendő ki)
A 2014-es űrlapon a Járási főállatorvos azonosító rovatba kell beírni a járási főállatorvos kódját, ha ő a felelősség vállaló,
amikor egy állatra marhalevelet kérnek, vagy vágást, exportot, megsemmisítést jelentenek vagy érvénytelenítenek.
A 2014-es űrlapon a Főfelügyelő azonosító rovatba a főfelügyelő kódját kell beírni, ha felelősség vállalóként ő kér
marhalevelet egy állatra.
A Körzet azonosító rovatba a 2014-es űrlapon a megyei körzet kódját kell beírni, ha az ENAR körzeti kapcsolattartó
állatorvos marhalevelet kér egy a körzetébe sorolt tenyészetbe átkötött állathoz. A képernyőn ebben az esetben a rendszer
megjeleníti a körzet kódját. (Ha a bejelentőnek több körzetre van felhatalmazása, akkor ezek közül az egyiket, és a
megfelelőt kell kiválasztani.)
A Név rovatba az űrlapon az előző sorban megadott felelősség vállaló nevét kell beírni. A képernyőn ezt a rendszer írja ki.
7. Bizonylat kezelése blokk
Itt jelölhető be a sürgősség.
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8. Bejelentő vagy felelősség vállaló aláírása blokk, csak a 2014-es űrlapon
A Bejelentés dátuma mezőt kötelező kitölteni.
Az Aláírás kipontozott sorában kell elhelyezni a bejelentő, ill. a felelősség vállaló aláírását. Ennek hiányában a bejelentés
nem érvényes!
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