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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(a 2162-es számú TENYÉSZETEK ÁTSOROLÁSA TENYÉSZETKÓDOK ALAPJÁN
ENAR-KÖRZETEK KÖZÖTT BEJELENTŐ LAP kitöltéséhez)
A Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 2162-es Tenyészetek átsorolása tenyészetkódok alapján ENAR-körzetek között
bejelentő lap szarvasmarhát és/vagy sertést tartó, megyei körzetbe sorolt tenyészetek másik megyei körzetbe történő
átsorolására szolgál. Az űrlapot a megyei ENAR-koordinátor tölti ki. Az átsorolás mindig csak a megadott hónap 1. napjával
jelenthető és érvényesíthető.
A kitöltött űrlapokat a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán kell átadni
rögzítésre és feldolgozásra, hacsak az Igazgatóság másként nem rendelkezett. A bejelentés csak visszamenőleges érvényű
lehet, vagyis az űrlapot legkorábban az érintett hónap első napján lehet átadni feldolgozásra. Ajánlatos azonban ezt minél
előbb, lehetőleg már a hónap első napjaiban megtenni, mert így kisebb eséllyel lesz szükség az előző és az új kapcsolattartó
között utólagos elszámolásokra.
A tenyészetek átsorolása tenyészetkódok alapján ENAR-körzetek között bejelentő lap 1 példányos.
Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki (pl.:
az „ly” két betűhelyet foglal el). Megadott betűhely esetén, az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen
hosszabb, mint ahány betűhely van, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni!
A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es, semmiképpen se legyen összetéveszthető)!
Az Érkeztető hatóság tölti ki! rész üresen hagyandó!

írnia az űrlapot. A koordinátor aláírása nélkül a tenyészet(ek)
átsorolásának nyilvántartásba vétele nem lehetséges.

A KOORDINÁTOR TÖLTI KI:
1. Célkörzet azonosítása:
Célkörzet kódja, ide annak az ENAR-körzetnek a kódját kell
beírni, amelyikbe át kívánja sorolni a tenyészeteket.
Kapcsolattartó neve: a körzet kapcsolattartójának teljes nevét
kell a kipontozott vonalra írni.
2. Hatálybalépés időpontja:
Hatálybalépés időpontja: ide az az időpont kerüljön, amelytől a
tenyészet(ek) átsorolása hatályba lép. Az átsorolás minden
esetben csak a hónap első napjával regisztrálható, a nap rovatba
mindig 01-et kell írni!
3. Körzetbe átsorolandó tenyészetek:
Tenyészetkódok, itt kell azoknak a tenyészeteknek a kódját
megadni, amelyeket át kíván sorolni a célkörzetbe.
Tartó neve/tenyészet levelezési címe: itt kell megadni a
megfelelő tenyészetkódokhoz tartozó tenyészetek tartóinak teljes
nevét és a tenyészet levelezési címét a kipontozott vonalra.
Ha ebben az (3.) adatcsoportban megadtak adatot, akkor a 4.
adatcsoportot nem szabad kitölteni.
4. Megszűnő körzet azonosítása:
Abban az esetben, ha egy ENAR-körzet összes tenyészetét
átsorolják egy másik ENAR-körzetbe, akkor itt kell megadni a
Megszűnő körzet kódját és körzeti kapcsolattartójának teljes
nevét is.
Ha ebben az (4). adatcsoportban megadtak adatot, akkor a 3.
adatcsoportot nem szabad kitölteni.
5. Koordinátor adatai
A koordinátor azonosítója rovatban meg kell adni a megyei
koordinátor azonosítóját.
A koordinátor neve sorba be kell írni a megyei koordinátor
teljes nevét.
6. Koordinátor aláírása
A dátum rovatot a kiállítás pontos dátumával (év, hónap, nap) ki
kell töltenie, valamint a Koordinátor aláírása rovatban alá kell
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