Kitöltési útmutató a Juh és kecske ENAR 2706-os „KÜLFÖLDRŐL BEÉRKEZETT ÁLLATOK CSOPORTOS
BEJELENTŐ LAPJA” kitöltéséhez
A bejelentő lap külföldről beérkezett juhok és kecskék bejelentésére szolgáló bizonylat. Az űrlapot a tenyészet ENAR felelőse tölti ki,
harmadik országból érkezett állatok esetén a hatósági állatorvos aláírása is szükséges.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf.: 397.,
telefon: 06-1-3463-530.
A beküldött bizonylatok másolatát a tenyészetben meg kell őrizni.

Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes
feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, amely tenyészetbe az állatok külföldről beérkeztek.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
2. Indító ország
Az indító ország kódja kitöltése kötelező. Az ország kódokat a mellékelt 1.sz. táblázat tartalmazza. A táblázatban nem szereplő
országok kódjairól az ügyfélszolgálat ad felvilágosítást.
Az indító ország neve rovatot is az 1.sz. táblázat alapján kell kitölteni. Kitöltése kötelező.
3. Beérkezés
A beérkezési dátum kitöltése kötelező.
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg előtti körbe húzott x-el.
Az átjelölés dátuma (3. országbeli behozatal esetén) rovatot akkor kell kitölteni, ha harmadik országból érkezett az állat, és ezért
át kell jelölni. Ha az indító ország nem EU ország, kitöltése kötelező.
4. Jelölés
Ez a blokk a beérkezett állatok egyedi azonosítóit (jelölőeszköz ENAR számait) tartalmazza.
A külföldi (előző) jelölőeszköz (ENAR) szám kitöltése kötelező.
A hazai ENAR szám (átjelölés esetén) megadása átjelölés esetén szükséges.
A fajta rovatban a NÉBIH által kiosztott fajtakódok adhatók meg. A rovat kitöltése nem kötelező.
Meg kell adni az állat nemét, Hímivarú vagy nőivarú, a megfelelőt be kell x-elni.
A beérkezett állat születési dátumát is meg kell adni, az év és hónap megadása is elegendő.
5. 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.
6. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Ezt az adat blokkot harmadik országból behozott állatok esetén kell megadni.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat. A bejelentés csak az ő aláírásával érvényes.

Ország neve
Amerikai Egyesült
Államok
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bosznia
Bulgária
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország

ISO kód
US
AU
AT
BE
BA
BG
CZ
DK
UK
EE
FI
FR

1. sz. táblázat
Ország neve
ISO kód
Görögország
EL
Hollandia
Horvátország
Izrael
Kanada
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
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NL
HR
IL
CA
PL
LV
LT
DE
NO
IT
RU

Ország neve
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Új-Zéland
Ukrajna
Montenegró

ISO kód
PT
RO
ES
CH
SE
RS
SK
SI
NZ
UA
ME

