Kitöltési útmutató a szarvasmarha ENAR 2036-os és 3116-os „Füljelzőpótlás megrendelőlap"
-hoz
A 2036-os megrendelő űrlap és a NÉBIH Portál webENAR 3116-ös képernyője a szarvasmarhák füléből kiesett füljelzők pótlására
szolgáló füljelzők megrendelésére szolgál. Az Európai Unió tagállamából Magyarországra érkezett állatok EU ENAR azonosítószámos
füljelzőinek pótlására is ez az űrlap ill. képernyő szolgál.
Pótlást csak körzet vagy önálló tenyészet igényelhet olyan egyedekhez, amelyeket az adatbázis a körzethez tartozó valamelyik
tenyészetben illetve. a megrendelő tenyészetben állóként tart nyilván. Dupla pótlás csak a felelősségvállaló illetékes járási főállatorvos
vagy főfelügyelő aláírásával igényelhető a 2036-os űrlapon, erre a célra a képernyő nem használható.
Egy űrlapon vagy egy képernyőn egy adott gyártó, egy adott gyártmányára rendelhető több füljelző pótlás. Ha a pótolni szükséges
füljelzőket különböző gyártótól vagy különböző gyártmányúként kívánja megrendelni, az csak újabb űrlap(ok) vagy képernyő(k)
kitöltésével lehetséges.
A kitöltött igénylőlapot a következő címre kell beküldeni:
NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
Az űrlapon a vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. Az "Érkeztető hatóság tölti ki!" blokkot adatrögzítéskor töltik ki, a
megrendelőnek ide nem szabad írnia!
1. Megrendelő
A megrendelő kódja megadásakor megyei körzet esetén a körzetkódot, önálló tenyészet esetén pedig a tenyészetkódot kell az
űrlapra beírni. 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 mindegyikének kódját kijelzi a rendszer, és 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 vagy tartó neve helyén az űrlapon - ellenőrzés céljából - a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának vagy az
önálló tenyészet tartójának 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. Gyártóként megadható az első jelölésre beszerzett füljelzők gyártójától eltérő
gyártó is. Csak a hivatalosan megadott gyártó kódok közül lehet választani. Hibás, nem létező vagy visszavont gyártó kód megadása
esetén a megrendelés nem fogadható el. 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 szintén nem fogadható el. A képernyőn a gyártók nevének listájából választható ki a kívánt gyártó.
3. Füljelző gyártmánya
A gyártmány kódját kötelező megadni. Gyártmányként pótlás vagy dupla pótlás típusú gyártmány adható csak meg, mely az első
jelölésre beszerzett füljelző méret, szín és egyéb tulajdonságaitól különböző is lehet. 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 gyártmány kódja 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 a megrendelés nem teljesíthető. 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. Füljelzők
Mind a hazai, mind az EU ENAR azonosító megadására 2 oszlopban, 10-10 sorban elrendezve 2+12 osztásköz szolgál. A 2 hosszú
országkód (az első 2 pozíció) és a maximum 12 hosszú EU ENAR azonosító – esetenként előforduló – utolsó két karakterének
megadására szolgáló osztásközöket halványítva nyomtattuk.
Magyar ENAR számok esetében az országkódot nem kell beírni. Az azonosítószám megadására az űrlapon a sötét vonallal határolt
10 osztásköz szolgál. Mind a 10 hosszat ki kell tölteni, nem elegendő a használati szám megadása.
EU ENAR-számos füljelző pótlás igénylésekor az országkód kitöltése kötelező. Kódként a pótlandó füljelzőn feltüntetettet kell
megadni. Az országkódot ilyen esetben minden sorban ki kell tölteni, akkor is, ha az megegyező az egymást követő sorokban.
5. 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 a NÉBIH a megrendelést nem továbbítja a gyártónak.
A 6. és 7. blokkok kitöltése csak dupla pótlás(ok)ra irányuló megrendelés esetén szükséges. Bármilyen gyártmányú dupla pótlás
megrendelését az űrlap beküldése előtt engedélyeztetni kell. Az engedélyezésért felelősséget vállaló személy megyei körzet
esetében az adott megyében illetékes járási főállatorvos, önálló tenyészet esetében felelősségvállaló lehet az adott tenyészetben
illetékes szarvasmarha-tenyésztési főfelügyelő is.
6. Felelősség vállaló dupla pótlás esetén
A felelősségvállaló azonosítója dupla pótlás rendelése esetén kötelezően kitöltendő.
A felelősségvállaló nevét ellenőrzés céljából meg kell adni, kitöltése kötelező.
7. Felelősség vállaló aláírása
A felelősségvállalás dátumának kitöltése kötelező.
A felelősség vállalónak a megrendelőlapot alá kell írnia. Az aláírása hiányában aNÉBIH a megrendelést nem továbbítja a
gyártónak.
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Fontos: Ha az űrlapon több füljelző szám van megadva, és ezek között van téves vagy hibás, akkor - hibaértesítés küldésével
egyidejűleg - a megrendelést a hibás füljelző számokat kihagyva továbbítjuk a gyártónak. A hibaértesítés tartalmazza a rendelésből
kimaradt füljelzőszámokat. Ilyenkor a kimaradó füljelző számokra új megrendelést kell feladni. Amennyiben minden füljelző
számot hibásan adtak meg, akkor az egész megrendelés elutasításra kerül.

