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Jogszabályi  háttér

• Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. Törvény

• Tenyészetek nyilvántartása 119/2007.(X.18) FVM

• Állatok nyilvántartása, jelölése

• Szarvasmarha (99/2002. (XI.15.) FVM)

• Juh-kecske (182/2009. (XII.30.) FVM)

• Sertés (83/2015. (XII.16.) FM)

• Baromfi (120/2007.(X.18) FVM )

• Ló (110/2013 (IV.9) kormányrendelet)



Állatmozgások


Vágóhíd


Megsemmisítő Export
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Kikerülések Bekerülések
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Tenyészet típusok
a feladatellátás szerint

= tenyészet

= körzet

Önálló
tenyészet

Megyei körzetbe sorolt

tenyészetek

Állattartó
Körzeti kapcsolattartó 

állatorvos 



ENAR: a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami 
kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá 
alapját képezi az érintett szakterületek (különösen az állategészségügy, az állattenyésztés, a 
piacszabályozás) nyilvántartási rendszerének.

tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma a Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: 
TIR) nyilvántartásában

marhalevél: az állat központi nyilvántartásba vételét és a központi adatbázisban nyilvántartott 
adatait, valamint az állattartó személyét tanúsító, az állat másik tagállamba vagy harmadik 
országba történő kiszállítása esetén útlevélként alkalmazandó, az állat-egészségügyi 
bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány,

útlevélszám: az egyed nyilvántartási száma és a marhalevél kiadási sorszáma együtt

FOGALMAK



Egységes nyilvántartás
•Minden szarvasmarhára

•Szarvasmarha helyváltoztatásokra

•Minden szarvasmarhatartóra és a tenyészetekre

•Minden egyéb kötelezett szereplőre



Füljelzők

• Fogó, tű

 Űrlapok

• Papír

• Marhalevél, (korábban útlevél)

• Elektronikus állományok

• Webes űrlapok

 Útmutatók

• Szerepkörös útmutatók

• Bizonylat kitöltési útmutatók

Az ENAR eszközei




Vágóhíd

Születés: 

Import 3. országból: 1. Jelölés az állategészségügyi vizsgálatot követő 20 
napon belül

2. Bejelentés a jelölést követő 7 napon belül

Beszállítás EU-ból: Bejelentés az állategészségügyi vizsgálatot követő 7 
napon belül

1. Jelölés 20 napon belül

2. Bejelentés a jelölést 
követő 7 napon belül

Kikerülés: jelentése 7 napon belül

Levágás:

jelentése a levágást 
követő 7 napon belül

ENAR: 3260244458

3260244458

3260244458

ENAR = Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer

Állatmozgás-nyomkövetés



Születés jelentése


Születés Adatbázis





E-mail

Adatok

Marhalevél



Marhalevél, 
előlap



Az  ‘1’ tenyészet adatai

A  ‘2’ tenyészet beírási helyei

Az  ‘1’ tenyészet beírási helyei

ALsó rész

FElső rész







Új marhalevél/útlevél 
Fontos tudnivalók

• QR kód: tartalmazza az egész felső rész (1934) 
adatait (vágóhidak, kereskedő telepek).

• 2 vonalkód: ENAR szám országkóddal, nyomdai 
szám (lásd. szigorú számadás).



Új marhalevél/útlevél 
Hátoldal

Kitöltendő adatok:

• Állategészségügyi bizonyítvány száma

• Kamarai pecsét száma

• Dátum

• ENAR felelős aláírása!!!



Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból
lehet választani:



WebENAR

A megfelelő menüpont kiválasztása után 5 féle szakmai

jogcímből lehet választani:

• Faji ENAR rendszerek (szmha, sertés, juh-kecske, 
baromfi)

• Gazdálkodási napló, tápanyag-gazd. terv

• Nitrát e-adatlap

• Bor szakrendszer

• BÜHG nyilvántartás nyomtatványai



WebENAR
Szarvasmarha webes bizonylatok



Borjúbejelentő és módosító webes bizonylat



WebENAR

Fontos tudnivalók:

• Belépés után a rendszer kizárólag tartó vagy 
meghatalmazó vagy kapcsolattartó állatorvos 
tenyészetkódját/kódjait hozza fel legördíthető menü 
formájában.

• Csak formailag és tartalmilag hibátlan bizonylat 
menthető el.

• Kitöltés után lehetőség van a bizonylat 
kinyomtatására.







Borjúbejelentő és módosító webes bizonylat































Háremszerű szabad pároztatás 
bejelentése WEBTER



Állománynyilvántartás 
a www.enar.hu oldalon 

http://www.enar.hu/


Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket !


