Útmutató a 2205-ös és a 3305-ös „EMBRIÓELŐÁLLÍTÁS BEJELENTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ LAPJA” űrlap ill. képernyő
kitöltéséhez
A 2205-ös számú űrlap, valamint a 3305-ös képernyő az embrió előállítások bejelentésére és módosítására szolgál.
Ezeket hazai előállítású embriók esetén az embrió előállító állomás, import embriók esetén a tenyésztő szervezet tölti ki.
A 2205-ös számú űrlapot a www.enar.hu-ról lehet letölteni, és a NÉBIH, TER, 1537 Budapest, Pf. 397. címre (telefon:
(1) 3463-472) kell küldeni.
Az űrlapon, a vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. A beérkezési és postázási adatok az űrlap számítógépes
feldolgozásához szükségesek, ezeket nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
A megfelelő mezőbe az űrlapon X-et kell tenni, a képernyőn pedig a mezőt kattintással megjelölni. Az ’(1)
Bejelentés’ mezőt kell bejelölni, ha az előállítás bejelentéséről van szó. A ’(2) Módosítás’ mezőt kell bejelölni, ha a
nyilvántartott adatok valamelyikének megváltozásáról van szó. A ’(3) Törlés’ mezőt kell bejelölni, ha az előállítást
törölni kell. Ha a programszámot, vagy az előállító állomást kell megváltoztatni, akkor az előállítást törölni kell, és
újra feladni. Törölni csak olyan előállítást lehet, melyhez nincs nyilvántartott átültetés vagy fagyasztás. Módosításnál
és törlésnél is kötelező a 2. és 3. blokk, valamint űrlapon még a 8. blokk kitöltése. Módosításnál ezek mellett még a
módosítandó mezőket kell kitölteni. A módosítandó mezőkbe a mező új értékét kell beírni.
2. Bejelentő adatai
Csak az űrlapon kell ezeket megadni, a képernyőn a rendszer írja ki azokat.
A bejelentő azonosítója rovatba hazai előállítás esetén a bejelentő embrió előállító állomás azonosítóját, import
esetén a tenyésztő szervezet azonosítóját kell megadni.
A bejelentő neve ellenőrzési célokat szolgál.
3. Előállító adatai
Az előállító állomás import embrió eredet esetén kötelező.
Az előállítás programszáma hazai és import embrió eredet esetén is kötelező.
4. Donor anya adatai
A donor anya tenyészetének a TIR által a regisztrált tenyészetekre kiosztott tenyészetkódja. Csak hazai előállítás
esetén kötelező.
A tartó neve mezőben az űrlapon ellenőrzés céljából a donor anya tartójának rövid nevét kell megadni nyomtatott
betűkkel, ha a tenyészetkód mező kitöltött. A képernyőn pedig, a kijelzett szöveg alapján a bejelentő ellenőrizheti,
hogy a megfelelő tenyészetkódot adta-e meg.
A donor anya azonosítója hazai előállítás esetén ENAR, import esetén külföldi azonosító. Magyarország Európai
Uniós csatlakozását követően, EU tagországból importált, magyar ENAR számmal át nem jelölt szarvasmarhák
esetében lehet egy ún. EU ENAR szám is. Ez 2 hosszú, betűkből álló országkódból és maximum 12 hosszú,
számjegyekből álló azonosító. Csak abban az esetben használható az EU ENAR szám az embrió előállítások
bejelentésére, ha az állatot az ENAR rendszerbe bejelentették, és rendelkezik olyan magyar marhalevéllel, melyen az
egyed azonosítójaként EU ENAR szám van feltüntetve.
A donor anya neve ellenőrzési célokat szolgál.
A donor anya ivarzásának idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. Hazai előállítás esetén kötelező.
5. Embrió előállítás adatai
Az embrió eredete (1) hazai vagy (2) import lehet. A megfelelőt kell bejelölni.
Az előállítás ideje hazai előállítás esetén év, hónap, nap, óra perc, import esetén év, hó, nap.
A hasznosított embriók számát frissen átültetett és mélyhűtött bontásban kell megadni hazai előállítás esetén.
A nem hasznosított embriók számát terméketlen és elfajult bontásban kell megadni hazai előállítás esetén.
6. Bika adatai
A termékenyítő bika központi lajstromszáma (KPLSZ-a) vagy import esetén külföldi azonosítója.
A termékenyítő bika használati nevét nyomtatott betűkkel kell beírni az űrlapra, a képernyőn a rendszer írja ki.
7. Előállító személy adatai
Az előállító embrióátültető azonosítója mezőbe az előállítást végző átültető regisztrációs számát kell beírni hazai
előállítás esetén.
Az előállító embrióátültető neve csak akkor kötelező az űrlapon, ha az előző mező kitöltött.
8. Bejelentés aláírás, csak az űrlapon
A bejelentés dátumát ki kell tölteni.
Űrlapon küldött bejelentés csak aláírással érvényes.
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