Kitöltési útmutató a Juh/kecske ENAR 2703-es „JUH ÉS KECSKE BEÉRKEZÉS BEJELENTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ LAP”
kitöltéséhez
Az űrlap egy már nyilvántartásba vett fogadás (beérkezés) adatainak módosítására vagy a beérkezés törlésére szolgál. Amennyiben
a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél” fogadás bejelentésére szolgáló 2. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy
a 2703-as bizonylat a fogadás bejelentésére is felhasználható (ebben az esetben az eredeti szállítólevél 3. példányáról – ami a fogadóhely
példánya−másolhatók ide az adatok). A bizonylatot a fogadó tenyészet ENAR felelőse tölti ki.
Bejelentés vagy módosítás esetén, ha a bejelentendő, ill. törlendő jelölőeszköz ENAR számai nem férnek ki egy lapon, a
bizonylathoz folytatáslapok csatolhatók.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397.,
telefon: 06-1-3463-530.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező.
A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
A rovat kitöltése kötelező. Egy lapon csak egyféle tevékenység jelenthető. Ha az űrlapot a szállítólevél bejelentésre szolgáló 2.
példányának hiányában a fogadás bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel megjelölni. Már bejelentett
és regisztrált fogadás javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Ha már bejelentett és regisztrált fogadást kívánnak törölni a
nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell bejelölni. A folytatáslap rovatot akkor kell bejelölni, ha a bizonylatot egy másik,
2703-as „Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap”-hoz csatolják azért, hogy az összes bejelentendő ENAR számot meg
lehessen adni.
Módosítás, törlés, vagy folytatáslap esetén csak a szállítólevél számát, a szállított állatok faját, a fogadó tenyészet adatait, valamint
a kitöltés dátumát kötelező megadni, és alá kell írni a bizonylatot. Hibásan bejelentett és regisztrált fogadás módosításakor még
megadandók a módosítandó adatok. Javítani lehet a fogadás dátumát, az állatok számát valamint a szállítóeszköz adatokat. Lehetőség
van a fogadott, de a szállítólevélen nem megadott, és eltérés jelentő lapon sem bejelentett, vagy tévesen törölt ENAR számok
utólagos bejelentésére. Törölhetők továbbá a be nem érkezett, de a szállítólevélen megadott és eltérés jelentő lapon nem törölt, vagy
hibásan többletként megadott ENAR számok. Folytatáslapokon a bejelenteni, ill. törölni kívánt jelölőeszköz ENAR számait kell
még megadni (3. adatblokk).
2. Szállítmány
A szállítólevél száma mezőben mindenképpen meg kell adni a bejelentendő vagy módosítandó szállítólevél sorszámát. Kitöltése
kötelező.
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg melletti körbe húzott x-el.
A fogadó tenyészet kódja rovat kitöltése kötelező.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
A fogadás dátuma rovatba új bejelentés, vagy e dátum módosítása esetén a beérkezés dátumát kell beírni. Helyes
dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A fogadott állatok száma rovatba új bejelentés, vagy az adat módosítása esetén kell beírni a beérkezett állatok darabszámát.
3. Az állatok füljelzőszámainak megadása blokk
Új bejelentés esetében itt kötelező megadni a beérkezett állatok egyedi azonosítóit (füljelzőszámait). Módosítás esetén itt adhatók
meg a pótlólag bejelenteni, vagy törölni kívánt füljelzőszámok. A számok egyedi felsorolással vagy intervallumok segítségével adhatók
meg. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy intervallumba csak egyféle ENAR számtípusú és országkódú füljelző
adható meg.
Egy intervallum 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 azonosítóval jelölt állatot elindították. (Az intervallumon belül tehát az
azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske füljelzőszámok és a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi füljelzőszámok 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 a füljelzőszám teljes
hosszát kell beírni, CDV-vel együtt. Abban az esetben, ha magyar gyártmányú füljelzőről van szó, az országjelzés (HU) elmaradhat,
minden más esetben kötelező megadni.
Az állatok füljelzőszámainak megadása rovat kitöltése új bejelentés, vagy a füljelzőszámok módosítása esetén kötelező. Be kell
jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást alkalmaznak-e, intervallumosan adják-e meg a füljelzőszámokat, vagy állományban küldik be
azokat. Az állományban beküldve rovat jelölése esetén a füljelzőket az útmutatóban megadott formájú xml-fájlban (elektronikus
pótlap) http protokollon keresztül kell beküldeni az arra jogosultságot szerzett instruktornak vagy tartónak, az instruktoroknak illetve
tartóknak szóló útmutató utasításai szerint. Ebben az esetben a szállítólevélen a fülszám rovatokat nem lehet kitölteni. A jogosultság
igénylésére vonatkozó információk is ebben az útmutatóban találhatóak.
Az új bejelentés vagy a törlés jelölő mezőbe x-et kell beírni, attól függően, hogy a megadott füljelzők újak-e vagy törlendők a
régebbi bejelentéshez képest.
A füljelzőszám vagy füljelzőszámtól rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok füljelzőszámát, intervallumosnál a
szállított állatok füljelzőszám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni. Amennyiben 30 füljelzőszámnál többet kell felsorolni,
illetve 15-nél több intervallum megadására van szükség, úgy újabb 2703-es „Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lap”
bizonylatok (folytatáslapok) csatolandók.
A füljelzőszám vagy füljelzőszámig rovatba egyedi felsorolás esetén a szállított állatok füljelzőszámát kell beírni, intervallumos
megadás esetén pedig a füljelzőszámtól rovattal együtt töltendő ki, a füljelzőszám tartomány utolsó számát (felső határát) kell beírni.
.
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A csatolt indítás bejelentő és módosító lapok (folytatáslapok) száma rovatot a bejelentő vagy módosító lapon akkor kell kitölteni,
ha folytatáslapokat csatolnak, és ezen lapok darabszámát kell ide beírni.
5. Szállító és szállítóeszköz adatai
Új bejelentés vagy módosítás esetén itt javíthatók a szállító és a szállítóeszköz adatai, ha azokat a kiszállító hibásan adta meg a
szállítólevélen.
A szállító engedélyszáma a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott élőállatszállítási engedély száma.
A szállító neve és címe rovatba a szállítóhoz tartozó nevet és címet kell beírni, ellenőrzés céljából, ha az engedélyszámot javították.
A szállító jármű azonosítója, rendszáma rovatban a szállító jármű azonosítója (rendszáma) javítható.
A Vontatmány azonosítója, rendszáma rovatban a szállító jármű pótkocsijának azonosítója (rendszáma) javítható.
6. Fogadó tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A Fogadó tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
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