Kitöltési útmutató a 2930 és 3130 „Lezárt tartózkodások bejelentése” bizonylathoz ill. képernyőhöz

A 2930-as bizonylat és a NÉBIH Portál webENAR 3130-as képernyője szarvasmarha egyedek be- illetve kikerülésének
egyidejű bejelentésére szolgál. A nyomtatvány a következő négy esetben használható, a képernyő csak az első három esetben:
a) Piacokrólés kiállításokról, már lezárult, határozott idejű tartózkodás bejelentésére.
b) Vágóhídról azoknak az állatoknak a bejelentésére, amelyek elhullottak, vagy leölésre kerültek.
c) Rakodóhelyekről, gyűjtőállomásokról azoknak az állatoknak a bejelentésére, amelyeknek külföldre
szállítása meghiúsult.
d) Állattartó tenyészetekből, karantén telepekről, vagy mesterséges termékenyítő állomásokról, az
állatok valamely előző mozgásának pótlólagos bejelentésére. Az első és a jelenlegi tartózkodás
bejelentésére, egyetlen kivételtől eltekintve, a bizonylat nem használható! Kivétel, ha a bejelentett
első tartózkodás vége korábbi, mint 2000. január 1. és az állat anyja nem regisztrált az adatbázisban.
Az a) és b) esetekben a bizonylatot az ENAR felelős írja alá, kivéve, ha a tenyészetet már felszámolták. Ilyenkor a bizonylatot
a felelősségvállalóként az illetékes járási főállatorvosnak kell aláírnia és a bejelentés csak bizonylat beküldésével történhet.
A c) esetben az aláíró az export zárórakodásnál közreműködő hatósági állatorvos.
A d) esetben a bejelentés önálló tenyészetből csak bizonylat beküldésével történhet, és azt felelősségvállalóként az illetékes
járási főállatorvosnak vagy főfelügyelőnek kell aláírnia. Megyei körzetből jóváhagyóként a kapcsolattartó akár az űrlapon, akár
képernyőn is küldheti a bejelentést.
A bejelentés kezelése sürgősséggel is kérhető. Ebben az esetben a bizonylat feldolgozás, és hibás bizonylat esetén a hibalevél
postára adása a bizonylat beérkezésétől számított maximum 2 munkanapon belül megtörténik. Ha a bejelentés nyomán új
marhalevél készül, akkor ez is a beérkezéstől, ill. 3130 bevitelétől számított 2 napon belül postára kerül. Az ilyen marhalevél
emelt díjas.
Ha a Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági kérdésekben illetékes főosztálya (vagy korábban igazgatósága)
másképp nem rendelkezett, akkor az űrlap beküldési címe:
NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
Az űrlapon vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. Az "Érkeztető hatóság tölti ki!" blokkot az űrlapon adatrögzítéskor
töltik ki, a bejelentőnek ide nem szabad írnia!
1. Tenyészet azonosítása
A tenyészetkód rovatba az űrlapon annak a tenyészetnek, piacnak, kiállításnak a tenyészetkódját kell beírni, ahol az állat
a megjelölt időintervallumban tartózkodott. A képernyőn a rovatban a rendszer kijelez egy vagy több tenyészetkódot, ez
elfogadható, vagy a megfelelő kód kiválasztandó, ha a bejelentőnek több tenyészethez van felhatalmazása (pl. körzeti
kapcsolattartó).
A Tartó neve, tenyészet címe rovatot az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező kitölteni. A képernyőn kijelzett szöveg
alapján pedig a bejelentő ellenőrizheti, hogy a megfelelő tenyészetet választotta-e ki.
2. Tartózkodás ideje
Az Időszak kezdete rovatba a tartózkodás kezdő dátumát kell beírni. A rovat kitöltése kötelező.
Az Időszak vége rovatba a tartózkodás végének a dátumát kell beírni. Amennyiben csak egy nap volt a tartózkodás, a
mezőt nem kell kitölteni, a rendszer automatikusan az időszak kezdete rovat tartalmát írja be ide is.
3. Egyedek
Az országkód és az ENAR azonosító rovatba a 10 jegyű ENAR számot, vagy EU azonosító esetén a kétjegyű országkódot
(1. táblázat) és a maximum 12 karakter hosszú EU azonosítót kell beírni. Magyar ENAR szám esetében az országkód
kitöltése nem kötelező. A rovat kitöltése kötelező.
A kiesés kódja rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az állat kényszervágásra került, elveszett, vagy nem került ki élve. A
következő kódok közül választhatunk:
(3) Elhullott; (5) Elveszett; (10) Leölés; (14) Házi vágás; (16) Vágóhídon kívüli kényszervágás. Az űrlapon a kódot kell
beírni, a képernyőn a szöveget kiválasztani.
4. Felelősségvállaló az útmutató által felsorolt esetekben, az űrlapon
A Járási főállatorvos azonosító ill. a Főfelügyelő azonosító rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az űrlapot az
illetékes járási főállatorvos vagy főfelügyelő írja alá.
A Körzet azonosító rovatot a körzeti kapcsolattartó állatorvos tölti ki, ha ő küld bejelentést.
A Név rovatban az előző rovat szerinti felelősségvállaló nevét kell megadni.
5. Bizonylat kezelése (a képernyőn 4.)
Itt jelölhető be a sürgősség.
6. Bejelentő vagy felelősségvállaló aláírása az űrlapon
A bejelentés dátuma rovatba a kitöltés dátumát írja be. Kitöltése kötelező.
A bizonylat aláírása kötelező. Aláírás nélkül a bizonylat érvénytelen.
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