Útmutató a Sertés ENAR 3641-es „Tenyészsertés jelölés csoportos bejelentő lapja” képernyő kitöltéséhez
A képernyő a tenyészsertések füljelzővel történő jelölésének bejelentésére szolgál. Kötelező a jelölés 3641 vagy 3642 bizonylaton
történő bejelentése tenyészsertés megjelölése esetén. A jelölést önálló tenyészetnél a tartó, megyei körzetbe sorolt tenyészetnél a
sertéságazati felügyelő végzi és gondoskodik a bejelentésről.
A tenyészsertések jelölésére csak tenyészsertés típusú füljelző használható fel.
Csak weben, ügyfélkapus bejelentkezést követően beadható bizonylat.
A képernyőn kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. Webes űrlapon bejelentőnek nevezzük a meghatalmazót
vagy annak hiányában saját jogon való kitöltés esetén a bejelentkezett felhasználót.
1. Sertéságazati felügyelő azonosítója lenyíló lista mezőben a bejelentő sertéságazati felügyelő azonosítója választható ki,
amennyiben rendelkezik ilyennel. Önálló tenyészetben történő jelölés esetén üresen kell hagyni, megyei körzetbe sorolt
tenyészetben történő jelölés esetén kitöltése kötelező.
2. Sertéságazati felügyelő neve mezőbe a rendszer megjeleníti a megadott sertéságazati felügyelő azonosítóhoz tartozó nevet
ellenőrzés céljából.
3. A Tenyészetkód mezőbe szükséges beírni a tenyészet kódját, ahol a megjelölt tenyészsertés a jelöléskor található. Csak olyan
tenyészetkód adható meg, amihez a bejelentőnek jogosultsága van, tehát sertéságazati felügyelő bejelentő esetén megyei körzetbe
sorolt tenyészet vagy a bejelentő önálló tenyészete. Kitöltése kötelező.
4. A Tartó neve mezőbe a rendszer megjeleníti a megadott tenyészet tartójának nevét ellenőrzés céljából.
5. A Jelölés dátuma mező kitöltése kötelező. Azt a dátumot kell beírni, amikor a jelölés megtörtént.
A Tételek blokkban több sor is megadható, így a bizonylaton csoportos adatjelentés is történhet. A Tételek blokk mezői:
6. Az ENAR szám mezőbe szükséges beírni a füljelzőszámot, amivel a tenyészsertés jelölésre került a jelölés időpontjában. Kitöltése
kötelező.
7. Az Ivar mező kitöltése kötelező. Itt kell megadni az állat nemét: Hímivarú vagy Nőivarú közül a megfelelőt kell bejelölni.
8. A Fajta mezőben a NÉBIH által kiosztott fajtakódok adhatók meg. A kód után külön mezőben megjelenítésre kerül a megadott
fajtakódhoz tartozó fajta megnevezés ellenőrzés céljából. A mező kitöltése kötelező.
9. A Születési dátum mező kitöltése kötelező.
10. A Külföldi azonosító mező megadható. A külföldről behozott és tenyészsertésnek átjelölt egyedek esetén itt szükséges megadni
a külföldi azonosító országkódját és az azonosítót, hogy a két füljelző (külföldi és tenyészsertés) összekapcsoltan kerüljön
regisztrálásra az ENAR rendszerben.
11. Az Első termékenyítés módja lenyíló lista mezőben a lehetséges termékenyítési módok közül lehet választani. Hímivarú állat
esetén az első termékenyítés módja nem adható meg, nőivarú állat esetén kötelező megadni.
12. Az Első termékenyítés dátuma mezőben az első termékenyítés dátuma adható meg. Hímivarú állat esetén az első termékenyítés
dátuma nem adható meg, nőivarú állat esetén kötelező megadni.
13. Az Apa ENAR száma mezőben a tenyészsertés apjának tenyészsertés füljelzőszáma adható meg. Az ENAR rendszerben már
regisztrált, hímivarú állat adható meg. Kitöltése nem kötelező.
14. Az Anya ENAR száma mezőben a tenyészsertés anyjának tenyészsertés füljelzőszáma adható meg. Az ENAR rendszerben már
regisztrált, nőivarú állat adható meg. Kitöltése nem kötelező.
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