Útmutató a Sertés ENAR 2625-ös „Füljelző letiltás – feloldás bejelentő lap” és a 3605-ös képernyő kitöltéséhez
Az űrlap és a képernyő egyaránt a sertés füljelzők letiltásának, illetve már előzőleg letiltott füljelzők, feloldásának bejelentésére
szolgál. A bizonylatot megyei körzet esetén a kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészet esetén a tenyészet ENAR felelőse, megyei
Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztálya esetén a megyei sertés ENAR koordinátor, Sertésszövetség esetén a
sertéságazati felügyelő tölti ki.
Az űrlapot a www.enar.hu sertés ENAR oldaláról lehet letölteni, majd kitöltés után a következő címre kell küldeni: NÉBIH, ENAR,
1537 Budapest, Pf. 397 (tel:06-1-336-90-50). Az űrlapot egy példányát kell beküldeni számítógépes adatfeldolgozásra. Javasoljuk
minden beküldött űrlapról fénymásolat készítését.
Amennyiben a bejelentő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor használhatja a NÉBIH portál webALI 3605-ös képernyőjét is.
Sertés ENAR koordinátor csak a 2625-ös űrlapon tud füljelző letiltást / feloldást jelenteni.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. Az űrlapon az ’Érkeztető hatóság tölti ki’ blokkot üresen
kell hagyni, ezek az adatok a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükségesek.
I. Bejelentő blokk
 A bejelentő körzet kódja, vagy önálló tenyészet kódja, vagy egység kódja, vagy sertéságazati felügyelő kódja rovatok
közül az űrlapon egy kitöltése kötelező. A képernyőn megjelenik a bejelentő kódja (körzet, vagy önálló tenyészet vagy
sertéságazati felügyelő). Ha a bejelentő jogosultsága több tenyészetre vagy körzetre érvényes, (pl. több tenyészet tartója),
akkor ezek mindegyikét kijelzi a rendszer, a megfelelőt kell kiválasztani. Ha körzethez és önálló tenyészethez is jogosult
bejelenteni, akkor tenyészet füljelzője esetén a körzet, körzet füljelzője esetén az önálló tenyészet kódját üresre kell állítani.
 A levelezési név rovatba az űrlapon a körzet, vagy tenyészet, vagy egység, vagy sertéságazati felügyelő levelezési neve
írandó be. Kitöltése az űrlapon – ellenőrzés céljából – kötelező. A képernyőn ezt a rendszer írja ki, több kód közötti választás
esetén ennek alapján ellenőrizhető a választás helyessége.
II. Esemény blokk
 Az esemény rovatnál azt kell X-szel jelölni, amit be szeretnénk jelenteni: vagy a letiltást, vagy a feloldást. Mindkettőt
bejelölni nem szabad. Az egyiket kötelező megjelölni.
 A letiltás oka rovatnál, ha letiltást jelentenek be, akkor kötelező valamelyik okot (megrongálódott vagy elveszett) X-szel
megjelölni. Mindkettőt egyszerre nem szabad jelölni. Ha feloldást jelentenek be, akkor nem szabad egyiket sem megjelölni.
III.Letiltott, feloldott füljelzők blokk
 A füljelző típusa rovatnál a füljelző típusától függően vagy a továbbtartásra vagy a vágóhídi mezőt kell X-szel jelölni.
Mindkettőt egyszerre nem lehet megjelölni. Ha két típusra vonatkozóan akar letiltást, illetve feloldást megadni, akkor két
lapot kell kitöltenie. Kitöltése kötelező. (A tenyészsertés füljelző továbbtartásos füljelzőnek minősül).
 A füljelzőszámtól rovatokba be kell írni a füljelző tartomány első füljelzőszámát. Legalább egy füljelzőszám kitöltése
kötelező. A füljelzőszámtól - füljelzőszámig rovatok a füljelző tartományokat tartalmazzák. Egy füljelző tartomány
megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító) beírásával történik. A két határ
megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső füljelzőt letiltják, ill. feloldják. (A tartományon belül tehát az
azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kisüzemi továbbtartásra szolgáló és a tenyészsertés típusú füljelzők utolsó jegye
egy ellenőrző (CDV) szám. Ebben az esetben az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása
után maradó részre kell, hogy érvényes legyen. A füljelzőszámtól illetve a füljelzőszámig rovatba azonban ebben az esetben
is az ENAR szám teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt
 A füljelzőszámig rovatokba be kell írni a füljelző tartomány utolsó füljelzőszámát. A füljelzőszámok ilyen intervallumos
megadása az alsó és felső határ közé eső füljelzőszámú összes füljelző letiltását illetve feloldását eredményezi. Ha több
intervallumba tartoznak a füljelzőszámok, akkor több sort kell kitölteni. Egy füljelző letiltása illetve feloldása csak a
füljelzőszámtól rovat kitöltésével jelenthető.
IV. Aláírás blokk
 A kiállítás dátuma rovat kitöltése az űrlapon kötelező.
 Az aláírás az űrlapról nem hiányozhat. Az űrlap csak aláírással együtt érvényes.

1.2.2 verzió

