Útmutató a 2206-os és a 3306-os „FAGYASZTOTT EMBRIÓ ÁTÜLTETÉSÉNEK BEJELENTŐ LAPJA” űrlap ill.
képernyő kitöltéséhez
A 2206-os számú űrlap és a 3306-os képernyő fagyasztott embriók egy napon, egy tenyészetben elvégzett
átültetésének bejelentésére szolgál. A bizonylatokat az átültetést végző embrió átültető tölti ki. A 2206-os 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. Recipiens tartójának adatai
A recipiensek tenyészetének a TIR által a regisztrált tenyészetekre kiosztott tenyészetkódja adandó meg.
A tartó neve mezőt az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező kitölteni. Az állat(ok) tartójának rövid nevét kell megadni
nyomtatott betűkkel. A képernyőn viszont, a kijelzett szöveg alapján a bejelentő ellenőrizheti, hogy a megfelelő
tenyészetkódot adta-e meg.
2. Dátum
Az átültetés dátuma év, hónap, nap formában adandó meg.
3. Átültető adatai
Az embrióátültető azonosítója mezőbe az átültetést végző embrióátültető regisztrációs számát kell beírni.
Az embrióátültető neve mezőt az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező megadni. A képernyőn a rendszer jelzi ki.
A 4. blokk mezőibe az átültetések egyedi adatait kell megadni.
4. Tartályok adatai
A recipiens anya azonosítója rovatba a recipiens ENAR számát kell beírni. Kötelező, ha az átültetést ténylegesen
elvégezték (a nem átültethető oszlop nincs bejelölve). 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 karakter hosszú, betűkből álló országkódból és maximum 12 hosszú, számjegyekből álló azonosító. Az EU
ENAR szám csak abban az esetben használható az átültetés bejelentésére, ha az állatot az ENAR rendszerbe
bejelentették, és rendelkezik olyan magyar marhalevéllel, melyen az egyed azonosítójaként az EU ENAR szám van
feltüntetve.
Az ivarzás dátuma rovatba a recipiens ivarzásának dátumát kell megadni. Kötelező, ha az átültetést ténylegesen
elvégezték (a nem átültethető oszlop nincs bejelölve).
Az oldal rovatba az átültetetéskor használt recipiens oldalt kell megadni, a kódtárban megadottak szerint (1 jobb, 2
bal). Kötelező, ha az átültetést ténylegesen elvégezték (a nem átültethető oszlop nincs bejelölve).
A sebészeti beavatkozás rovatba akkor kell az űrlapon X-et tenni, ill. a képernyőn bejelölni, ha az átültetés sebészeti
beavatkozással történt.
Az embrió eredete értéke (1) hazai, vagy (2) import lehet.
Az embrió előállító állomás kódja mezőbe a hazai vagy import előállító állomás regisztrációs számát kell megadni.
A programszám csak regisztrált hazai vagy import előállításhoz tartozó programszám lehet.
A tartály azonosítója rovatba az átültetett embrió tartályának egyedi azonosítóját kell beírni. Csak már bejelentett és
még nem átültetett fagyasztott embrió tartályazonosítója lehet.
Az embrió minősége (1) kiváló, (2) jó, (3) megfelelő, vagy (4) rossz lehet. Csak akkor kell megadni, ha a
felolvasztott embrió minősége eltér a fagyasztási igazoláson szereplő értéktől.
Az olvasztás módja (1) direkt transzfer, (2) 3 lépcsős sucrose, (3) hagyományos 6 lépcsős glicerollal, vagy (4) 1
lépcsős sucrose lehet.
A nem átültethető mezőbe akkor kell az űrlapon X-t tenni, ill. a képernyőn azt bejelölni, ha a felolvasztott embrió
nem alkalmas az átültetésre.
5. Bejelentés aláírás csak űrlapon
Az űrlapon a bejelentés dátumát ki kell tölteni.
Űrlapon küldött bejelentés csak aláírással érvényes.
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