Útmutató a 2214-es és a 3314-es „FRISS EMBRIÓ ÁTÜLTETÉSÉNEK MÓDOSÍTÓ LAPJA” űrlap ill. képernyő
kitöltéséhez
A 2214-es számú űrlap és a 3314-es képernyő a friss embriók átültetésének módosítására és törlésére szolgál. Szükség
szerint azonban felhasználható egy átültetés bejelentésére is. A bizonylatot a hazai embrió előállító állomás tölti ki. A
2214-es 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 minden esetben kötelező. A beérkezési és postázási adatok az űrlap
számítógépes feldolgozásához szükségesek, ezeket a mezőket nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
2. A megfelelő mezőbe az űrlapon X-et kell tenni, a képernyőn kattintással bejelölni. Az ’(1) Bejelentés’ mezőt kell
bejelölni, ha átültetés 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 átültetést törölni kell. Ha a
recipiens azonosítója hibás, akkor az átültetést törölni kell, és újra feladni. Módosításnál, törlésnél a 2. blokk, 3.
blokk, a 4. blokk, a 8. blokk, valamint űrlapon még a 9. blokk kitöltése kötelező. Amennyiben egy átültetett embrió
cseréjéről van szó, akkor a 7. blokk minden adatát meg kell adni. A beültetett embrió módosításnál a többi mező
módosításakor csak a módosítandó mezőt kell kitölteni. A módosítandó mezőbe a mező új értékét kell beírni
3. Embrió előállító állomás adatai
Csak az űrlapon kell ezeket megadni, a képernyőn a rendszer írja ki azokat.
Az embrióelőállító állomás azonosítója mezőbe a hazai előállító állomás regisztrációs számát kell megadni.
Az embrióelőállító állomás neve mezőt az űrlapon ellenőrzés céljából kötelező kitölteni.
4. Recipiens tartójának adatai
A recipiensek tenyészetének a TIR által a regisztrált tenyészetekre kiosztott tenyészetkódja.
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.
5. Regisztrált embrióátültetés adatai
A recipiens azonosítója rovatba a recipiens ENAR számát kell beírni. 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 átültetésének módosítására, ha az állatot az ENAR
rendszerbe bejelentették, és rendelkezik olyan magyar marhalevéllel, melyen az egyed azonosítójaként az EU ENAR
szám van feltüntetve.
A regisztrált átültetés dátuma rovatba a nyilvántartott (javítandó) átültetés dátuma év, hónap, nap formában adandó
meg, módosítás vagy törlés esetén.
Az oldal rovatba az átültetetéskor használt recipiens oldalt kell írni, a kódtárban megadottak szerint (1 jobb, 2 bal).
6. Dátum
Az átültetés dátuma rovatba a helyes átültetés dátuma év, hónap, nap, óra perc formában adandó meg, módosítás
vagy bejelentés esetén.
7. Recipiens adatai
Az ivarzási dátum a recipiens ivarzásának dátuma.
A sebészeti beavatkozás a megfelelő mező melletti karika megjelölésével jelezhető.
8. Embriók adatai
A programszám csak regisztrált hazai előállításhoz tartozó programszám lehet.
A tartály azonosító az átültetett embrió tartályának egyedi azonosítója.
Az embriók száma a tartályban levő embriók száma.
A mosások száma az embriókezelések száma.
Az embrió állapota csak kódtárban megadott érték lehet. 1=egy cella (egy napos), 2=kettő és 16 cella között (2-és 5
nap között), 3=korai szedercsíra (5-6 napos), 4=szedercsíra (6 napos), 5=korai hólyagcsíra (5-6 napos), 6=közepes
hólyagcsíra (7 napos), 7=kifejlett hólyagcsíra (7,5 napos), 8=kikelt hólyagcsíra (8-9 napos), 9=kifejlett kikelt
hólyagcsíra (9-10 napos).
Az embrió minősége (1) kiváló, (2) jó, (3) megfelelő, vagy (4) rossz lehet.
Az érintetlen zóna a megfelelő karika bejelölésével jelezhető.
Az osztott mezőnél a megfelelő karika bejelölésével jelezhető.
Az ikresített mezőnél a megfelelő karika bejelölésével jelezhető.
9. 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.
10. Bejelentés aláírás
11. Az űrlapon a bejelentés dátumát ki kell tölteni.
12. Úrlapon küldött bejelentés csak aláírással érvényes.
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