Kitöltési útmutató a szarvasmarha ENAR 2039-es és 3119-es „Füljelző és segédeszköz
megrendelés törlő lap” -hoz
A 2039-es űrlapon, vagy a NÉBIH Portál webWENAR 3119-es képernyőjén lehet a korábban elküldött füljelző igény törlését
kezdeményezni. A törlés csak akkor történik meg, ha a beküldött űrlap számítógépes feldolgozásának időpontjában még nem történt
meg a megrendelés továbbítása a gyártó felé.
A kitöltött füljelző és segédeszköz megrendelés törlő űrlapot 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
Az űrlapon a megrendelő kódját kötelező megadni, ENAR körzeti kapcsolattartó állatorvos esetén a körzetkódot, önálló
tenyészet esetén a tenyészetkódot, megyei tartalék képzéséhez történt megrendelés törlésekor a koordinátor azonosítóját kell beírni.
Az űrlapon a rendszer kijelzi a kódot, ez elfogadható, vagy a listából kiválasztandó a megfelelő kód.
A kapcsolattartó, a tartó, vagy a koordinátor neve helyén - ellenőrzés céljából - a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának,
az önálló tenyészet tartójának, vagy a koordinátornak a nevét kell az űrlapon beírni. A képernyőn ezt a rendszer jeleníti meg.
2. Megrendelőlap
A törlendő megrendelés azonosításához elengedhetetlen, ezért kötelező a megrendelőlap típusának megadása. Egy 2039-es
űrlapon, vagy 3119-es képernyőn csak egyféle megrendelőlap típus jelölhető be. 2035-ös űrlapon, illetve 3115-ös WEB-es felületen
beérkező megrendelések törlése esetében, ha azon az űrlapon, illetve képernyőn a füljelző és segédeszköz megrendelés együtt
történt, akkor törlés kezdeményezése esetén mindkét jelölőeszköz megrendelése törlődik.
A WEB-en küldött megrendelések esetén a törlést kezdeményező rendelkezésére áll a megrendelés rendszerbeli iktatószáma,
melyet az adatok mentésekor jelez vissza a rendszer, ilyen esetben annak megadása kötelező.
A 2035 és 2036 bizonylaton érkezett megrendelések törlésének kezdeményezése esetében – mivel a beküldött megrendeléseknek
nincs bizonylati sorszáma - további kötelezően megadandó információk:
A gyártó kódját az űrlapon kötelező megadni. A törlendő megrendelésen megadott gyártó kódot kell beírni.
A gyártó nevét az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező megadni. A gyártó kódjának nem megfelelő gyártónév megadása esetén a
megrendelés törlése nem történhet meg. A képernyőn a gyártók nevének listájából választható ki a gyártó.
A gyártmány kódját az űrlapon kötelező megadni. A megrendelőlapon megadott gyártmánykódot kell beírni.
A gyártmány nevét az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező megadni. A gyártmány kódjának nem megfelelő gyártmánynév
megadása esetén a megrendelés törlése nem történhet meg. A képernyőn listából, név alapján választható ki a gyártmány.
A törlendő megrendelésben szereplő füljelző mennyiséget meg kell adni. A 2036-os űrlapon történt pótlás rendelés estén az adott
űrlapon megrendelt pótlások darabszámát kell megadni.
A megrendelés dátumát meg kell adni. A 2035, illetve a 2036 űrlapokon a „Megrendelés dátuma” –ként megadott dátumot kell
beírni.
3. Megrendelő aláírása az űrlapon
Az űrlap kitöltése dátumának megadása kötelező. Hiányában a megrendelés törlése nem teljesíthető.
A füljelző és segédeszköz megrendelés törlő lapot alá kell írni. A megrendelő aláírása hiányában a megrendelés törlése nem
történhet meg.
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