Kitöltési útmutató a szarvasmarha ENAR 2035-ös és 3115-ös „Füljelzők és segédeszközök megrendelőlap” -hoz
A 2035-ös megrendelő űrlap és a NÉBIH Portál webENAR 3115-ös képernyője a szarvasmarha füljelzők és segédeszközök megrendelésére
szolgál. Az első jelölésre szolgáló füljelzőket és segédeszközöket körzet, és önálló tenyészet részére akár az űrlap, akár a képernyő
használatával meg lehet rendelni. A Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság csak a 2035-ös
űrlapon küldhet megrendelést.
A kitöltött űrlapot a következő címre kell beküldeni:
NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
Az űrlapon a vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. Ha az igény csak segédeszközre irányul, akkor a 3. és 4. blokkokat sem az űrlapon
sem a képernyőn nem kell kitölteni.
Az űrlapon az "Érkeztető hatóság tölti ki!" blokkot adatrögzítéskor töltik ki, a megrendelőnek ide nem szabad írnia!
1. Megrendelő
A megrendelő kódját kötelező megadni, megyei körzet esetén a körzetkódot, önálló tenyészet esetén pedig a tenyészetkódot kell az
űrlapra beírni. A koordinátor azonosítóját akkor kell megadni, ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága helyi tartalékot kíván képezni. A képernyőn, attól függően, hogy a kitöltő megyei körzethez, vagy
önálló tenyészethez jogosult rendelést beadni, megjelenik a körzet vagy az önálló tenyészet kódja. Ha a jogosultság több tenyészetre
vagy körzetre érvényes, (pl több tenyészet tartója), akkor ezek mindegyikét kijelzi a rendszer, a megfelelőt kell kiválasztani. Ha
körzetnek és önálló tenyészetnek is jogosult rendelni, akkor tenyészet részére történő rendelés esetén a körzet, körzet részére történő
rendelés esetén az önálló tenyészet kódját üresre kell állítani.
A kapcsolattartó, a tartó, vagy a koordinátor neve helyén az űrlapon - ellenőrzés céljából - a megyei körzet kapcsolattartó
állatorvosának, az önálló tenyészet tartójának, vagy a koordinátornak a nevét kell beírni. A képernyőn ezt a rendszer írja ki, több kód
közötti választás esetén ennek alapján ellenőrizhető a választás helyessége.
2. Gyártó
A gyártó kódját az űrlapon kötelező megadni. Csak a hivatalosan megadott gyártó kódok közül lehet választani. Hibás, nem létező
vagy visszavont gyártó kód megadása esetén a megrendelés elutasításra kerül. Űrlapon küldött megrendelés előtt, kérjük, győződjék
meg a gyártó kódok érvényességéről!
A gyártó nevét az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező megadni. A gyártó kódjának nem megfelelő gyártónév megadása esetén a
megrendelés nem fogadható el. A képernyőn a gyártók nevének listájából választható ki a kívánt gyártó.
3. Füljelző gyártmánya
Abban az esetben, ha csak segédeszközt rendelnek, akkor a füljelző gyártmány kódot és nevet nem kell megadni.
A gyártmány kódját az űrlapon kötelező megadni. Csak a hivatalosan megadott gyártmány kódok közül lehet választani. Hibás, nem
létező vagy visszavont gyártmány kód megadása esetén a megrendelés nem teljesíthető. Csak a 2. pontban megadott gyártó által
szállított, első jelölésre szolgáló füljelzők gyártmánykódja adható meg, ellenkező esetben a megrendelés nem fogadható el. Űrlapon
küldött megrendelés előtt, kérjük, győződjék meg a gyártmánykód érvényességéről!
A gyártmány nevét az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező megadni. A gyártmány kódjának nem megfelelő gyártmánynév megadása
esetén sem teljesíthető a megrendelés. A képernyőn listából, név alapján választható ki a kívánt gyártmány.
Fontos: Magyarországon hivatalos füljelzőként a sárga színű az engedélyezett. Kivétel ez alól a magyarszürke fajta, ahol megengedett
a fehér színű füljelző használata. Más fajták, fajok esetében a kötelezően használandó füljelző szín a sárga.
4. ENAR szám
Abban az esetben, ha csak segédeszközt rendelnek, akkor ezeket az adatokat nem kell megadni.
A használati szám kiosztásának módját itt kérheti az önálló tenyészet. Két lehetőség közül csak az egyiket szabad bejelölni. Ha egyik
sincs bejelölve, akkor alapértelmezés az "(1) Számkihagyó". Számkihagyó kiosztás esetén az újonnan kiadandó azonosítószámok
közül a rendszer nem adja ki – mintegy átugorja – azokat, amelyek használati szám része egyezik az önálló tenyészetben nyilvántartott
– általában vásárlásból származó – más, élőként nyilvántartott egyed használati számával. "(2) Folyamatos" számkiadás esetén a
rendszer a használati számokat folyamatosan, növekvő sorrendben adja ki, tekintet nélkül az önálló tenyészetbe másik tenyészetből
érkezett élő egyedek használati számaira.
A megrendelt mennyiség megadása füljelző megrendelése esetén kötelező. Megadáskor azt a darabszámot kell beírni, ahány állat
megjelöléséhez rendelik a füljelzőt. Egyes gyártók és gyártmánykódok esetében előfordulhat minimálisan megrendelhető darabszám
korlátozás, illetve - csomagolás technikai okokból történő - megrendelési mennyiség szabályozás. Ilyen esetekben a megrendelt
mennyiség nem lehet kevesebb a minimálisnál, illetve- a megrendelt mennyiségnek a csomagolási egységként megadott szám egész
számú többszörösének kell lennie. Mennyiségi szabályozás esetén, az annak nem megfelelő megrendelést a rendszer a legközelebbi
megadható értékhez első esetben felfelé, második esetben lefelé kerekítve módosítja, a gyártóhoz az így módosított megrendelést
juttatja el. Megrendelés előtt, kérjük, győződjék meg a gyártmány rendelhetőségének mennyiségi szabályozásáról!
Egy bizonylaton egyszerre maximálisan 1000 (ezer) állatra rendelhető füljelző. Ezt a korlátozást az adminisztrációs biztonság fokozása
érdekében alkalmazza a rendszer. Ezernél több füljelző megrendelése újabb bizonylat(ok) kitöltésével, vagy képernyőn beadott újabb
rendeléssel lehetséges.
A használati számok határai rovat kitöltésére önálló tenyészetek esetében csak speciális esetekben lehet szükség, pl. azért, hogy a
tenyészet különböző telepein született borjakra a használati számok más-más számtartományba essenek. A rovatot egyébként nem kell
kitölteni. Megadható csak az alsó vagy csak a felső, illetve egyszerre mindkét számhatár.
A Nem kérek ENAR bejelentőlapot jelölendő be, ha a megrendelő a borjak bejelentését elektronikus úton küldi, vagy a webENARt használja erre a célra. Be nem jelölés esetén az alapértelmezés: "Kérek ENAR bejelentőlapot".
5.

Segédeszköz
Segédeszközök rendelése történhet füljelzők rendelése nélkül is.
Amennyiben a segédeszköz megrendelése űrlapon történik, akkor a gyártmánykódok és a gyártmány nevek megadása kötelező, mind
a fogók, mind a tűk esetében. Hibás, nem létező vagy visszavont gyártmány kód megadása esetén a megrendelés elutasításra kerül.
Hibás a segédeszköz rendelés akkor is, ha a segédeszköz gyártmánykódjához nem a megfelelő gyártó kód tartozik.
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Fontos: a segédeszközökre hibásan küldött megrendelés nem befolyásolja az egyébként hibátlan füljelző megrendelés teljesíthetőségét.
Ugyanez nem áll fordítva, azaz a hibás, elutasításra került füljelző megrendeléssel együtt az egyébként helyesen megadott segédeszköz
megrendelés is elutasításra kerül.
Képernyőn történő rendelés esetén a segédeszközök a név szerinti listákról választhatók.
6. Megrendelő aláírása az űrlapon
A megrendelés dátumának kitöltése kötelező. A dátum kitöltésének hiányában a megrendelés nem teljesíthető.
A megrendelést alá kell írni. A megrendelő aláírása hiányában aNÉBIH a megrendelést nem továbbítja a gyártónak.

