Kitöltési útmutató a szarvasmarha ENAR 2037 „Füljelző átadás/átvétel bejelentő lap”-hoz
Ezen az űrlapon lehet bejelenteni füljelzők átadását körzetek, önálló tenyészetek vagy a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóságai között. Az átvett füljelzők új helyükön csak a bejelentés regisztrálása után használhatók fel.
Ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság másképp nem rendelkezett, akkor a kitöltött
igénylőlap beküldési címe a következő:
NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
2010. augusztus 31-től a felelősség vállaló aláírásához kötött füljelző átadás/átvételt csak a 2037-es bizonylaton fogadja el a rendszer.
A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.
Az "Érkeztető hatóság tölti ki!" blokkot adatrögzítéskor töltik ki, a megrendelőnek ide írnia nem szabad!
1. Átadó
Füljelzők átadója lehet a körzet, az önálló tenyészet és a koordinátor. Az azonosító kód megadásakor a megyei körzeti kapcsolattartó
állatorvosnak az ENAR körzetkódot, az önálló tenyészetnek az ENAR tenyészetkódot, a koordinátornak pedig a saját kódját kell beírnia.
Ha a beírandó tenyészetkód hatjegyű, akkor a balról első osztásközbe 0-t kell írni.
Ellenőrzés céljából meg kell adni a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának vagy az önálló tenyészet tartójának vagy a koordinátor nevét.
Kitöltése kötelező.
2. Átvevő
Füljelzők átvevője lehet a körzet, az önálló tenyészet és a koordinátor. Az azonosító kód megadásakor a megyei körzetnek az ENAR
körzetkódot, az önálló tenyészetnek az ENAR tenyészetkódot, a koordinátornak pedig a saját kódját kell beírnia. Ha a beírandó
tenyészetkód hatjegyű, akkor a balról első osztásközbe 0-t kell írni.
3. Átadás
Ellenőrzés céljából meg kell adni a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának, vagy az önálló tenyészet tartójának, vagy a koordinátornak a
nevét. Kitöltése kötelező. Az átadás dátumának azt a napot kell megadni, amikor a füljelzők átadása ténylegesen megtörtént. A dátum
jövőbeni eseményre nem utalhat, ezért nem lehet nagyobb a 6. és 7. pontokban magadott dátumoknál. Kitöltése kötelező.
4. Füljelzők
A füljelzőszámok megadásakor két lehetőség közül választhatunk. A számokat vagy egyedileg adjuk meg, vagy egy azonosító szám
intervallumra. Egy űrlapon csak egyféle azonosítószám megadási mód választható, egy űrlapon tehát csak az egyik karika jelölhető be. Ha
füljelzőket szeretnénk egyedileg és intervallumos módon is átadni/átvenni, azt két külön űrlapon szükséges kezdeményezni.
Intervallum alapján történő átadás/átvételkor az egyes sorok (12 sor van egy lapon) első oszlopába (-„tól” oszlop) kell beírni az intervallum
kezdő azonosítószámát. Mind a 10 számjegyet be kell írni. Az „-ig” oszlopba is mind a 10 számjegyet be kell írni.
Egyedileg történő azonosítószám megadáskor minden egyes osztásközbe egy-egy 10-jegyű azonosítót kell megadnunk. Egy lapon egyedileg
összesen 24 füljelzőt adhatunk/vehetünk át.
5. Felelősségvállaló
Ha az átadó körzetet/tenyészetet már, vagy időközben felszámolták, akkor a bejelentést csak felelősségvállalói hozzájárulással fogadja el a
rendszer. Ilyen esetben a járási főállatorvos kódját és – ellenőrzés céljából – a nevét kötelező megadni.
6. Átadó vagy felelősségvállaló aláírása
A bejelentőlap átadó általi kitöltésének dátumát kötelező megadni. Az átadás csak aláírással érvényes. Felelősségvállalói közreműködés
esetén a járási főállatorvosnak kell itt aláírnia.
7. Átvevő aláírása
Az űrlapot a füljelzők átvétele alkalmával az átvevőnek alá kell írnia. Az aláírás dátumának megadása kötelező. Aláírás nélkül a füljelzők
átvételének bejelentése nem fogadható el.
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