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A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és
marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 6.
Cikk (1), (3) és (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szarvasmarha útlevelet az alábbi címre
kérjük postázni:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
ENAR
Budapest, Pf. 397.
1537
Szíves tájékoztatásul közöljük:
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. március 15-e óta a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal jogutódja.
A korábbi önálló dokumentumot képező belföldi marhalevelet és útlevelet összevontuk és 2014.
január 4. óta útlevélként a marhalevél legfelső, 1934-es szelvénye kíséri az állatot export/kiszállítás
esetén.
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2007. augusztus előtt gyártott új füljelzők
„Kisméretű”

A füljelzőket biztosító, hatáskörrel rendelkező hatóság nevének rövidítése:
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (MgSzH), egyik jogelőd hatósága: OMMI =
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
F2:
Vonalkód
F3, F4, F5: Egyed ENAR azonosító száma, olvasva: HU3096100760
F1:

“Nagyméretű”

A füljelzőket biztosító, hatáskörrel rendelkező hatóság nevének rövidítése:
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (MgSzH), egyik jogelőd hatósága: OMMI =
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
F2:
Vonalkód
F3, F4, F5: Egyed ENAR azonosító száma, olvasva: HU3096100777
F1:

A füljelzőket mindkét fülben kell alkalmazni.
2004. május 1-je óta mind a négy, az egy egyed azonosítására szolgáló füljelzőnek a fent említett
információkat kell tartalmaznia.
A 2004. május 1-je előtt hatályos magyar jogszabályokkal összhangban, a nagyméretű füljelzők
gyártása megengedett volt úgy is, hogy az egy egyed azonosítására szolgáló négy füljelző közül
egyet feliratozás nélkül hagytak.
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2007. augusztust követően használt új füljelzők
2007. augusztusától a füljelzőkön korábban található ’OMMI’ feliratot az ’MgSzH’ feliratra
cseréltük.
„Kisméretű”

„Nagyméretű”

2012. márciust követően használt új füljelzők
A NÉBIH megalakulása óta a füljelzőkön ’NÉBIH’ felirat szerepel.
Azok a füljelzők, amelyeket még „OMMI”, illetve „MgSzH” felirattal gyártottak, nem kerültek
begyűjtésre vagy visszavonásra, így a füljelzők mindkét régebbi felirattal is előfordulhatnak még
egy ideig.
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A 2007. augusztus előtt, pótlásra gyártott füljelzők

“Kisméretű”
Kiegészítő információ: verziószám
“II” jelentése = 2. füljelző készlet,
azaz a füljelző 1. pótlása

“Nagyméretű”
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A 2007. augusztus után, pótlásra gyártott füljelzők
2007. augusztusától a füljelzőkön korábban található ’OMMI’ feliratot az ’MgSzH’ feliratra
cseréltük.
„Kisméretű”

„Nagyméretű”
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A 2012. március után, pótlásra gyártott füljelzők
A NÉBIH megalakulása óta a füljelzőkön ’NÉBIH’ felirat szerepel.
Azok a füljelzők, amelyeket még „OMMI”, illetve „MgSzH” felirattal gyártottak, nem kerültek
begyűjtésre vagy visszavonásra, így a füljelzők mindkét régebbi felirattal is előfordulhatnak még
egy ideig.
„Kisméretű”

„Nagyméretű”

A magyar szürke szarvasmarha fajta esetén az alábbi, fehér alapú füljelzők is elfogadottak.
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Eredetiség jelek

A gyártás időpontja
(a belső oldalra préselve)

Kibocsátó ország
(a külső oldalra préselve)
2010-től lekerült a füljelzőkről

7

2010 ENAR bejelentő lap
minta

A 2010-es bizonylaton kívül, az egyes egyedeket új formában, e-mail-hez csatolt állományokban és weben is be lehet jelenteni.
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Új magyar marhalevél – első oldal
minta
(A tenyészetkód és a személyes adatok kitaláltak, nem léteznek a magyar szarvasmarha ENAR adatbázisban)

A marhalevél három részből áll (1934/1935/1936), színe zöld barna kerettel, QR kódot és
vonalkódot egyaránt tartalmaz. Legfelső szelvénye útlevélként funkcionál.
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Új magyar marhalevél – hátoldal
minta

A QR kód tartalma:
1. Kiállítás dátuma
2. Kiadási sorszám
3. ENAR azonosító szám
4. Ivar
5. Faj/fajta
6. Szín
7. Születési dátum
8. Előző azonosító
9. Anya (recipiens) azonosítója
10. Tenyészet
11. Tenyészetbe kerülés dátuma
12. Beszállító/exportáló ország kódja, illetve első tenyészetének országkódja
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2014. január 4. előtt kibocsátott marhalevél
A régi típusú, 2014. január 4. előtt kibocsátott marhalevél továbbra is használatban marad, azok
nem kerülnek cserélésre.
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A belföldi marhalevél színe zöld, két részből áll (1926/1927), csak vonalkódot tartalmaz. A 2012.
március előtt kiadott marhaleveleken a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felirat helyett
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felirat szerepel a fejlécben.
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Magyar szarvasmarha útlevél
minta
(A tenyészetkód és a személyes adatok kitaláltak, nem léteznek a magyar szarvasmarha ENAR adatbázisban)

A szarvasmarha útlevél 2014. január 1. óta nem önálló dokumentum. Ettől a dátumtól kezdve
útlevélként a Marhalevél 1934-es szelvénye használatos.
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2014. január 4. előtt kibocsátott útlevél
Az útlevél kék színű, önálló, A/4 méretű dokumentum (1928). A 2014. január 4. előtt kiváltott
útlevelek 2014. június 30-ig maradnak használatban. Ezt követően már csak az új típusú útlevéllel
exportálhatók/szállíthatók ki állatok.
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ÁLLOMÁNY-NYILVÁNTARTÁS

ENARszám

Anyja ENAR- száma vagy
eredeti külföldi azonosítója

Születés
Neme
ideje

Fajtája és
szőrzetének színe

A tartási helyen lévő állat
elpusztulásának,
elveszésének dátuma

A tenyészetbe
érkezett
A tartási helyen lévő állat leölésének,
kényszervágásának vagy a házi vágásának időpontja

Ellenőrzések
Dátum:
Aláírás:

15

Elhagyta a tenyészetet

Származási
Céltenyészet
Dátum
Dátum Megjegyzés
tenyészet
kódja
kódja

