Kitöltési útmutató a 2021-es és a 3121-es „Egyed kikerülésének bejelentése, érvénytelenítése,
módosítása” bizonylathoz illetve képernyőhöz
A 2021-es jelű űrlap használandó az egyedek tenyészetből való kikerülésének bejelentésére, a marhalevél ellenőrző
szelvényének, ill. kikerülés bejelentő szelvényének hiányában. Ha az egyed kikerül a tenyészetből, akkor a tenyészetnek be
kell küldenie az egyed marhalevelének 1927-es ellenőrző szelvényét, ill. 1936-os kikerülés-bejelentő szelvényét. Amennyiben
ez nem lehetséges (pl. mert a szelvény elveszett), az egyed kikerülését a megyei körzetbe tartozó tenyészetet felügyelő körzeti
kapcsolattartó állatorvos illetve az önálló tenyészet ENAR felelőse jelentheti be, de mindkét esetben a járási főállatorvos vagy
az illetékes főfelügyelő felelősség vállalása szükséges.
Ezen az űrlapon vagy a NÉBIH Portál webENAR 3121-es képernyőjén kérheti az önálló tenyészet ENAR felelőse, vagy a
körzeti kapcsolattartó állatorvos egy tévesen bejelentett kikerülés érvénytelenítését vagy adatainak módosítását is.
A bejelentés kezelése sürgősséggel is kérhető. Ebben az esetben az űrlap feldolgozása, és hibás űrlap esetén a hibalevél postára
adása az űrlap beérkezésétől számított maximum 2 munkanapon belül megtörténik. Ha a bejelentés nyomán új marhalevél
készül, akkor ez is beérkezéstől, illetve 3121 bevitelétől számított 2 napon belül postára kerül. Az ilyen marhalevél emelt díjas.
Ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság másképp nem rendelkezett, akkor a
kitöltést követően az űrlapot a következő címre kell beküldeni:
NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
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) Bejelentés’ rovatot kell megjelölni, ha egy egyed kikerülését jelentik be. Bejelentés csak űrlapon lehetséges.
A ’(2) Módosítás’ rovat jelölendő, ha korábban a marhalevél ellenőrző szelvényén vagy ezen az űrlapon tévesen jelentett
adatokat kívánnak módosítani.
A ’(3) Érvénytelenítés’ rovatot kell megjelölni, ha korábban tévesen jelentett kikerülést kívánnak töröltetni.
A kötelező mezőkön kívül érvénytelenítés esetén mást nem kell kitölteni, módosítás esetén pedig csak a módosítani
kívántakat.
2. Tenyészet azonosítása blokk
Tenyészetkód: ide annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, amelyből az egyedet ki szeretnék kerültetni, vagy amelyikből
korábban jelentett kikerülést módosítani vagy töröltetni kívánják. Kitöltése kötelező.
A Tartó neve, tenyészet címe: a mezőt ellenőrzés céljából kötelező kitölteni.
3. Az egyed adatai blokk
Az egyed azonosítója rovatba a 10 jegyű magyar ENAR számot, vagy EU ENAR azonosító esetén, a kétjegyű országkódot
(1. táblázat) 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. Kikerülés adatai blokk
Ebben a blokkban módosítás esetén csak azokat az adatokat kell megadni, amelyeket módosítani kívánnak, érvénytelenítés
esetén egyik sem szükséges.
A kikerülés vagy kiesés kódját kikerülés bejelentése esetén kötelező az űrlapon bejelölni. Módosítás esetén az űrlapon
bejelölendő, a képernyőn a listából kell kiválasztani.
A kikerülés vagy kiesés időpontját kikerülés bejelentése esetén kötelező az űrlapon kitölteni. Ide az egyed tenyészetből
való kikerülésének vagy kiesésének dátumát kell beírni. Amennyiben a pontos dátum nem ismert, akkor egy hozzávetőleges
időpontot kell megadni.
A célállomás tenyészetkódja rovat kitöltése tájékoztató jellegű, kitöltése nem kötelező.
A Célország kódja rovat export 3. országba / kiszállítás EU-ba vagy külföldi kiállításra való kiszállítás esetén adható
meg. Kitöltése nem kötelező. A kiszállítás célja mezőt kikerülés bejelentése esetén a kiszállító tenyészet által ismert
szándék alapján, tájékoztató jelleggel kell bejelölni az űrlapon, abban az esetben, ha a kikerülés vagy kiesés kódja ’(1)
Kikerült’. Módosítás esetén az űrlapon bejelölendő, a képernyőn a listából kell kiválasztani.
A kikerülés vagy kiesés oka rovat tenyésztési adat, kitöltése vagy kiválasztása csak tejtermelés-ellenőrzés alatt álló egyed
kikerülésének bejelentése esetén kötelező.
5. Felelősség vállaló blokk, az útmutató által felsorolt esetekben töltendő ki.
Az űrlapon a járási főállatorvos azonosító rovatba kell beírni a járási főállatorvos kódját, amennyiben ő jelenti egy egyed
kikerülését, vagy ő a felelősségvállaló.
Az űrlapon a Főfelügyelő azonosító rovatban a főfelügyelő adja meg kódját, ha ő a kikerülés bejelentője
A Körzet azonosító rovatba az űrlapon a bejelentő körzeti kapcsolattartó állatorvos körzetének kódja írandó, ha ő küld
bejelentést. 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.
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6. Bizonylat kezelése
Itt jelölhető be a sürgősség
7. Bejelentő vagy felelősség vállaló aláírása blokk, csak az űrlapon
A Bejelentés dátuma mezőt kötelező kitölteni.
Az Aláírás kipontozott sorában kell elhelyezni az aláírást. Ennek hiányában a bejelentés nem érvényes!

