Kitöltési útmutató a szarvasmarha ENAR 2038 és 3118 „Füljelző letiltás/feloldás bejelentő lap”-hoz
A 2038-as űrlapon vagy a NÉBIH Portál webENAR 3118-as képernyőjén lehet letiltani az elveszett, eltulajdonított, vagy megrongálódás miatt
jelölésre alkalmatlanná vált füljelzőket, valamint feloldani a korábban elvesztett, de most megkerült füljelzők letiltását. A felelősség vállaló
aláírásához kötött füljelző letiltást/feloldást csak a 2038-as űrlapon fogadja el a rendszer.
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.
Az űrlapon a vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. Az "Érkeztető hatóság tölti ki!" blokkot adatrögzítéskor töltik ki, a megrendelőnek
ide írnia nem szabad!
1. Bejelentő
Letiltás vagy feloldás bejelentője lehet a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosa, az önálló tenyészet ENAR felelőse, és a megyei koordinátor.
Mindenki csak a magánál – koordinátor esetén az illetékes megyei Kormányhivatalnál - nyilvántartott füljelzőszámokat tilthatja le, illetve
oldhatja fel a tiltást, a felelősség vállaló blokkban leírt eset kivételével. Az azonosító kód megadásakor a megyei körzet kapcsolattartó
állatorvosának az ENAR körzetkódot, az önálló tenyészetnek az ENAR tenyészetkódot, a koordinátornak pedig a saját kódját kell beírnia,
illetve kiválasztania.
Ellenőrzés céljából az űrlapon meg kell adni a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának vagy az önálló tenyészet tartójának vagy a
koordinátornak a nevét. Kitöltése kötelező. A képernyőn ezt a rendszer jeleníti meg.
2. Esemény
Az esemény, azaz a letiltás vagy feloldás dátumát kötelező megadni. Az esemény típusaként meg kell adni, hogy a bizonylat letiltásra, vagy
korábbi letiltás feloldására szolgál-e. Egy lapon csak az egyik választható. Kitöltése kötelező.
3. Füljelzők
A füljelzőszámok megadásakor két lehetőség közül választhatunk. A számokat vagy egyedileg adjuk meg, vagy egy ENAR szám
intervallumra. Egy lapon csak egyféle azonosítószám megadási mód választható, egy lapon tehát csak az egyik karika jelölhető be. Ha
füljelzőket szeretnénk egyedileg és intervallumos módon is letiltani/feloldani, azt két külön lapon szükséges kezdeményezni
Intervallum alapján történő letiltás/feloldáskor az egyes sorok (14 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 28 füljelző letiltása/feloldása kezdeményezhető.
4. Felelősségvállaló az űrlapon
Ha az érintett körzetet/tenyészetet már, vagy időközben felszámolták, akkor a bejelentést csak felelősségvállalói hozzájárulással fogadja el a
rendszer, és csak űrlap beküldése alapján. .Ilyen esetben a járási főállatorvos kódját és – ellenőrzés céljából – a nevét kötelező megadni.
5. Bejelentő vagy felelősség vállaló aláírása az űrlapon
A bejelentés dátumát kötelező megadni. A letiltás/feloldás csak aláírással érvényes. Felelősségvállalói közreműködés esetén a járási
főállatorvosnak kell itt aláírnia.
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