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Jogszabályi háttér 

• 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarha-
fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről 

• 88/2013. (X.2.) VM rendelet egyes állatjelölési 
és –nyilvántartási tárgyú rendeletek 
módosításáról 



Új marhalevél/”útlevél” 

Felső rész, egyben útlevél 
 
 
 
 
 
 
 
Középső rész 
 
 
 
 
Alsó rész 

  

  

  







Új marhalevél/útlevél 2. 
Fontos tudnivalók 

• Új megnevezés belföldi marhalevél-igazolólap 
helyett: marhalevél. 

• A felső rész egyben útlevélként fog 
funkcionálni. Az önálló útlevél (kék) 
megszűnik. Régi típusú útlevelet 2014. június 
30-ig lehet elfogadni.) 

• A középső rész szolgál az egyed átkötésére 
(korábban a felső rész). 



Új marhalevél/útlevél 3. 
Fontos tudnivalók 

• A különböző marhalevél „részek” csak 
aláírással válnak érvényessé. 

• Az új típusú nyomtatvány alapszíne marad a 
zöld, de piros lesz a kerete. 

• A marhaleveleket NEM kell lecserélni, de a 
rendelet módosítást követően a NÉBIH csak új 
típusú okmány fog kiállítani (2014. január 6-
tól). 
 



Új marhalevél/útlevél 4. 
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 5. 
Hátoldal 

• A marhalevél hátoldalán megszűnik az 
„Állategészségügyi Forgalomképességi 
Igazolás”, helyette 87/2012.(VIII.27.) VM 
rendelet 2. melléklete szerinti bizonylat 
sorszámát kell rögzíteni a hátlapon. 
 





Új marhalevél/útlevél 6. 
Hátoldal 

Kitöltendő adatok: 
• Állategészségügyi bizonyítvány száma 

(állatorvosi bizonyítvány ?!) 
• Kamarai pecsét száma 
• Dátum 
• ENAR felelős aláírása!!! 

 



Legfontosabb határidő változások a 
rendeletben 

• Marhalevél kiállítás a beérkezéstől számított 
10 naptári napon belül 

• 2013. június óta a marhalevél szigorú 
számadású bizonylatnak minősül. Az ehhez 
kapcsolódó fejlesztés még folyamatban van 
(nyomdai sorszám szerinti nyilvántartás, 
tértivevényes feladás). 



Papír alapon; 50341; 
30% 

Weben; 40403; 24% 

E-mailen; 76561; 
46% 

Borjúbejelentések és módosítások száma  
2011. október 1. és 2012. március 31. között 





ENAR-felelős: a tenyészetekben az állatok jelölésének végrehajtásáért és a számára előírt ENAR feladatok 
ellátásáért felelős személy. A megyei körzetekbe sorolt tenyészetekben az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság által kijelölt körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben az állattartó 
vagy megbízottja; 
88/2013. (X.2.) VM ENAR módosító rendelet:  A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 25. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„25. § (1) Az állattartó köteles: 
a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a marhalevél kísérje az állatot, továbbá azt az 
ellenőrző élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására bemutatni; 
 
b) kikerülés esetén: 
ba) a tenyészetből kikerült szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét 3 napon belül átadni az ENAR-
felelősnek; 
bb) az állat elhullása és leölése esetén a kikerülés-bejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a tetemet 
és a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet a települési állati melléktermék gyűjtőhely, állati 
melléktermék gyűjtő-átrakó telep kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati melléktermék ártalmatlanító szervezetnek; 
bc) vágóhídon kívüli kényszervágás esetén a kikerülés és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 
napon belül átadni az ENAR-felelősnek; 
bd) közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a két szelvényt egybefüggően 3 napon belül átadni az ENAR-
felelősnek, 
be) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre kiszállított állat esetén a kikerülés-bejelentő 
szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet pedig a 
gyűjtőállomásig történő szállításhoz szükséges állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolni; 
 
c) a tenyészetbe került szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényt a felső résszel együtt 3 napon belül átadni az ENAR-
felelősnek; 
 
d) az elveszett vagy házilag levágott állatnak a kikerülés- és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 
napon belül átadni az ENAR-felelősnek; 
 
e) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése miatt 3 napon belül értesíteni az ENAR-felelőst; 
 
f) a tenyészetében született borjú születését 10 napon belül bejelenteni az ENAR-felelősnek. 
(2) Közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a marhalevél (beérkezés-bejelentő és kikerülés bejelentő 
szelvény nélkül) az állatot kíséri, mint szarvasmarha útlevél.” 

 

ENAR felelős feladatai 



„26. § Az ENAR-felelős köteles: 
 
a) az elveszett vagy házilag levágott állat kikerülés- és beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelét 
a kézhezvételétől számított 4 napon belül a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos 
Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni, és a marhalevelet a két 
szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak; 
 
b) a közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat egybefüggő kikerülés- és bekerülés-bejelentő szelvényét a 
kézhezvételétől számított 4 napon belül, a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos 
Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni; 
 
c) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha bekerülés-bejelentő szelvényét kitölteni, és azt a marhalevéllel 
egybefüggően 4 napon belül az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon 
belül elvégezni és a marhalevelet a szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési 
hatóságnak; 
 
d) a tenyészetéből kikerült, elhullott és leölt szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét a 
kézhezvételétől számított 4 napon belül kitölteni, és az Országos Adatbázishoz megküldeni, vagy a kikerülést 4 
napon belül elektronikus úton bejelenteni; 
 
e) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre szállított állat esetén a 30. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint eljárni; 
 
f) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése esetén az Országos Adatbázistól haladéktalanul 
kezdeményezni új marhalevél kiadását; 
g) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az Országos Adatbázis állományváltozást követő 
feladatainak ellátása érdekében.” 
 

ENAR felelős feladatai 2. 



Átmeneti nemzeti támogatások 

 
• Az átmeneti nemzeti támogatás 2015-2020 között 
továbbvihető 
• A 2013-as átmeneti nemzeti támogatásoknak 
megfelelő feltételrendszerrel 
• Mértéke a 2013-as engedélyezett támogatási szint 
75%-áról indul 2015-ben és évente 5%-kal csökken 
majd. 

 



Kisgazdaságok egyszerűsített 
támogatási rendszere 

• Tagállam számára kötelező, gazdálkodó számára választható, a 
közvetlen nemzeti kifizetési keretösszeg 10%-áig 

 
 

•Minden közvetlen kifizetést helyettesít, 
egyösszegű támogatás  

• A támogatás mértéke 500 és 1250 € között lehet 

• Belépés csak 2015. október 15-ig lehetséges 

•A 2015-ben használt föld mennyiségét fent kell 
tartani a gazdálkodónak 

• Nem kötelező a zöldítés követelményeinek 
betartása 

• A kölcsönös megfeleltetés betartását nem 
ellenőrzik, vétség esetén közvetlen támogatását 
nem szankcionálják 



Fiatal gazdálkodók támogatása 

• Jogi személyek támogatása: 
 Minden természetes személynek, akik a jogi személyt 

irányítják, fiatal gazdálkodónak kell lenni a rendelet 
alapján (40 év alatti életkor; maximum 5 év aktív 
mezőgazdasági tevékenység) 

• A jogi személyt irányító természetes személy: „olyan 
természetes személy, aki hosszú távú és valós irányítási 
joggal rendelkezik a jogi személy vonatkozásában, az 
operatív irányítás, pénzügyi kockázatok és bevételek 
területén. Ezen irányítási jog nem lehet korlátozva - 
fiatal gazdálkodónak nem minősülő - harmadik fél 
által.” 
 



Állattenyésztési törvény 

EU Tenyésztéstechnikai rendelet (Tanácsi, Bizottsági) 

Földtörvény, földhasználat 

Február   18-tól,   a    folyamatban    lévő   ügyekre   is 
alkalmazandó      jogszabály-módosítás    alapján      a 
földtulajdonos      ügyfél      vagy    a       földhasználati 
jogosultságot egyéb okirattal igazoló ügyfél is jogszerű 
földhasználónak minősül. 

MVH eljárása módosul (tulajdoni lap, szerződés, NAK) 



Élelmiszer-lánc felügyeleti díj, FELIR azonosító 

Kölcsönös Megfeleltetés (ellenőrzés, szankciók) 

Tejkvóta (átcsoportosítás, kvótaigénylés) 

Kérődző szerkezetátalakítási támogatás (K2013) 

Tejtermelőket sújtó hátrányok csökkentésére nyújtandó 
különleges tejtámogatás (MVH közlemény) 

Nem jelentetnek meg új rendeletet, de az előző évben 
alkalmazott   nyomtatványok    használata    elutasítást 
eredményez 

EU piacszabályozási rendelet, Szakmaközi szervezetek 



Köszönöm a 
figyelmet! 
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