Útmutató az INSZEMINÁTOR ÉS EMBRIÓÁTÜLTETŐ BEJELENTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ LAPJA bizonylat kitöltéséhez
A 2023-as számú bizonylat inszeminátori, illetve embrióátültető tevékenységek megkezdésének, megszűntetésének vagy újraindításának
bejelentésére, és ezek adatainak bejelentésére, módosítására, szolgál. A bizonylatot az inszeminátor ill. az embrióátültető tölti ki.
A 2023-as űrlappal csak olyan személy kérheti inszeminátorként vagy embrióátültetőként nyilvántartásba vételét, akinek van MÁK-tól
kapott ügyfél-regisztrációs száma, vagy a NÉBIH partner-nyilvántartásában megtalálható. Aki egyik azonosítóval sem rendelkezik, annak a
NÉBIH partnernyilvántartásába történő felvételhez a T1 – Partner bejelentőlapot kell kitöltenie. A T1-es lap letölthető a NÉBIH honlapjáról
(portal.nebih.gov.hu). Csak annak a jelentkezőnek kell a T1-es lapot kitöltenie, aki nem rendelkezik az MÁK ügyfél-regisztrációs számával!
Partner bejelentéssel egybekötött inszeminátori/embrióátültető tevékenység bejelentésekor a kitöltött T1 és 2023-as űrlapokat fizikailag
egymáshoz csatolva, együtt kell beküldeni.
A működési terület a 2023-as bizonylatot ellenjegyző megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi hivatala
(továbbiakban: megyei ÁEÜ hatóság) megyéjére terjed ki. Nyolcnál több megyére kiterjedő működési terület jóváhagyásához több
bizonylatot kell kitölteni. A megyei engedélyezés után a bizonylat első példányát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal címére (1537
Bp., NÉBIH TER, Pf. 397.; Telefon: 1/3463-472, 1/3463-552) kell küldeni a szakképesítést igazoló oklevél másolatának egyidejű
csatolásával.
A bizonylaton vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. A beérkezési dátum a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges,
nem szabad kitölteni.
1. A megfelelő tevékenység mezőbe X-et kell tenni. Az ’(1) Bejelentés’ mezőt kell bejelölni, ha a névjegyzékbe való felvételről van szó. A
’(2) Módosítás’ mezőt kell bejelölni, ha a nyilvántartott adatok valamelyikének megváltozásáról, vagy új adat bejelentéséről van szó. A
tevékenységi adatok változása (újabb faj bejelentése, a működési terület más megyére történő kiterjesztése) mind a megyei ÁEÜ
hatóság, mind a NÉBIH engedélyéhez kötöttek. Ebben az esetben csak az új fajt kell módosításként megadni, ill. az új megyéhez kell
megadni a tevékenység adatait. Módosításról van szó akkor is, ha a tevékenység nem az összes megye, illetve faj tekintetében szűnik
meg. Ekkor az adott megye, illetve faj és a tevékenység vége feltüntetésével kell az adott tevékenységet megszüntetni. A ’(3)
Megszüntetés’ mezőt kell bejelölni, ha a nyilvántartott inszeminátor illetve embrióátültető az összes megyében befejezte a
tevékenységét. A ’(4) Újraindítás’ mezőt kell bejelölni, ha egy már előzőleg nyilvántartott inszeminátor illetve embrióátültető korábban
megszüntetett tevékenységét újra indítja. Módosításnál, megszüntetésnél és újraindításnál a ’(2) Inszeminátor/embrióátültető’
azonosítója mező kitöltése kötelező. Módosításnál a többi mező közül csak a módosítandó mezőt kell kitölteni, megszüntetéskor a
’Tevékenység vége’ kötelező. A módosítandó mezőbe a mező új értékét kell beírni. ’(45) Bejelentés dátuma’ mező kitöltés és az ’(46)
Aláírás’ minden esetben kötelező.
2. Az inszeminátor/embrióátültető azonosítója a nyilvántartásban szereplő 5 pozíciós azonosítószám. Csak módosítás, megszüntetés és
újraindítás esetén töltendő ki.
3. A NÉBIH által kiosztott 8 pozíciós partner azonosítót lehet ezen a helyen megadni. Kötelező kitölteni, ha nincs a jelentkezőnek ügyfélregisztrációs száma.
4. Az MÁK-tól kapott ügyfélazonosító számot lehet itt megadni. Kötelező kitölteni, ha nincs a jelentkezőnek NÉBIH partner
azonosítószáma.
A ’Partner bejelentő lap csatolva?’ jelölőnégyzetet be kell ikszelni, ha T1-es partner bejelentő lapot is csatolnak a bizonylat
mellé.
5. A partner nevét és címét ellenőrzés céljából kell megadni.
6. A szakképesítés rovatban az iskolai végzettségnek megfelelő ((1) Állatorvos, (2) Inszeminátor, vagy (3)Embrióátültető) mezőbe kell x-t
tenni. Amennyiben nincs szakirányú képesítése a bejelentőnek, akkor a (4) Nincs mezőt kell bejelölni.
7. A munkahely neve rovatba a főfoglalkozású munkahely nevét kell beírni abban az esetben, ha a munkáltató inszeminátorként, illetve
embrióátültetőként alkalmazza Önt.
8. A munkahely címe rovatot akkor kell kitölteni, ha a 7. rovat kitöltött.
9. A munkahely adószáma rovatot akkor kell kitölteni, ha a 7. rovat kitöltött.
10. A tenyészet rovatot két esetben kell kitölteni, egyrészt akkor, ha a főfoglalkozású munkahelyét (7-es, 8-as mezők) megadta, ilyenkor a
munkahelyhez tartozó tenyészet(ek) azonosítóját kell beírni. Másrészt akkor kell a tenyészet rovatot kitölteni, ha Önnek nincs
szakképesítése, mert ez esetben meg kell adnia azokat a tenyészeteknek a kódjait, ahol a tevékenységet folytatni kívánja.
11. A tenyészetre vonatkozó törlés jelölőnégyzetet módosításnál vagy megszüntetésnél kell jelölni, a kiválasztott tenyészetkód alatt.
12. A tevékenység jellegét csak bejelentéskor kell megadni. A megfelelő mezőbe X-et kell tenni. Egyszerre csak egyik választható. Mindkét
tevékenységre jelentkezni két külön űrlap kitöltésével lehetséges.
A tevékenységek adatait megyénként kell megadni. Ha egy megyére vonatkozó mezők bármelyike kitöltött, kötelező az
engedélyező megyei hatóság aláírása és pecsétje.
13. és 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41. A megye mezőbe a működési terület szerint illetékes megyei hatóság nevét kell beírni. Az aláírás rovatot
az engedélyező megyei hatóság illetékesének aláírásával és pecsétjével kell elláttatni.
14. és 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42. Azokat az állatfajokat kell X-szel megjelölni, melyre az inszeminátor/embrióátültető specializálódott. Egy
megyéhez több állatfaj is megadható, ha az azokra vonatkozó tevékenység kezdete az adott megyében ugyanaz.
15. és 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43. Az inszeminátor/embrióátültető adott megyére és a felsorolt állatfajokra vonatkozó tevékenység
kezdetének dátuma. A dátumot éééé.hh.nn formában kell megadni.
16. és 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. A tevékenység vége rovatba az inszeminátor/embrióátültető adott megyére és a felsorolt állatfajokra
vonatkozó tevékenység befejezésének dátumát kell beírni éééé.hh.nn formában.
45. A bejelentés dátumát ki kell tölteni.
46. A bejelentés csak aláírással érvényes.
47. és 48. rovatokat a NÉBIH tölti ki.
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