Kitöltési útmutató a Juh és kecske ENAR 2714-es „JUH ÉS KECSKE KIESÉS EGYEDI BEJELENTŐ LAP” kitöltéséhez
A bejelentő és módosító lap juh és kecske egyed elhullás, elveszés, házi vágás illetve leöletés miatti kiesésének bejelentésére illetve
már regisztrált kiesés adatainak módosítására vagy a kiesés törlésére szolgáló bizonylat. Az űrlapot a juh/kecske tenyészet állattartója
tölti ki. Leöletés 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.
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes
feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
Kitöltése minden esetben kötelező. Csak egy tevékenység adható meg.
Ha az űrlapot az állatok kiesésének bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel megjelölni. Már bejelentett
és regisztrált kiesés adatainak javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Ha egy állat tévesen bejelentett és regisztrált kiesését
kívánják törölni a nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell bejelölni.
Módosítás vagy törlés esetén a tenyészet és az állat azonosító adatainak (2. és 3. adatblokk) megadásán kívül csak a kitöltés dátuma
és az aláírás kötelező. Hibásan bejelentett és regisztrált kiesés módosításakor a kiesés adatait (kiesés módja, kiesés dátuma)) lehet
javítani. Ha a bejelentett kiesés adatok közül az állat ENAR száma hibás, akkor a kiesést törölni kell a nyilvántartásból, majd az új
ENAR számon bejelenteni.
2. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állat kiesett.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
3. Állat azonosítása
A nyilvántartásba vett (ENAR) jelölőeszköz szám rovatba bejelentéskor és módosításkor a kiesett állat ENAR számát kell beírni.
Törlés esetén az az ENAR szám írandó ide, amellyel a kiesést eredetileg bejelentették, akkor is, ha ezt eredetileg hibásan jelentették,
és ezért kívánják a kiesést törölni.
4. Kiesés
A kiesés módját bejelentéskor be kell x-el jelölni: elhullás, elveszés, házi vágás illetve leöletés. Csak egy mód jelölhető.
A kiesés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). Kitöltése bejelentéskor kötelező.
5. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
6. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha leöletést jelentenek, módosítanak vagy törölnek.
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.
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