Útmutató a Sertés ENAR 2622-es „Füljelző és segédeszköz megrendelés törlő lap” és a 3602-es képernyő kitöltéséhez
Az űrlap és a képernyő egyaránt egy előzőleg hibásan kitöltött 2621-es „Füljelző és segédeszköz megrendelő lap” űrlapon vagy 3601s képernyőn beküldött megrendelés törlésére szolgál. Csak azokra a megrendelésekre fogadható el törlés, melyek továbbítása a füljelző
gyártók felé még nem történt meg. A bizonylatot a megrendelő önálló tenyészet ENAR felelőse, megyei körzet esetén a megrendelő
körzet kapcsolattartó állatorvosa, 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 Az űrlapot a következő címre kell küldeni: NÉBIH,
ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397 (tel: 06-1-3463-530). Javasoljuk minden beküldött űrlapról fénymásolat készítését.
Amennyiben a megrendelő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor használhatja a NÉBIH portál webALI 3602-es képernyőjét
is. Sertés ENAR koordinátor csak a 2622-es űrlapon tud megrendelést törölni.
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. Megrendelő blokk
• A megrendelő körzet kódja vagy önálló tenyészet kódja vagy egység kódja vagy sertéságazati felügyelő kódja rovatok közül az
űrlapon egy kitöltése kötelező. A képernyőn megjelenik a megrendelő kódja (körzet, vagy önálló tenyészet, vagy sertéságazati
felügyelő). Ha a megrendelő jogosultsága több tenyészetre vagy körzetre érvényes, (pl. több tenyészet tartója), akkor ezek
mindegyikét kijelzi a rendszer, a megfelelőt kell kiválasztani. Ha körzetnek és önálló tenyészetnek is jogosult rendelni, akkor
tenyészet részére történő rendelés törlése esetén a körzet, körzet részére történő rendelés törlése 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 kötelező. A képernyőn ezt a rendszer írja ki, több kód közötti választás esetén ennek alapján ellenőrizhető
a választás helyessége.
II. Gyártó blokk
• A gyártó kódja rovatba az űrlapon a 2621-es megrendelő lapon megadott kódot, ill. a 3601 képernyő a ’Gyártó’ rovatában
megadott gyártó nevéhez tartozó kódot kell írni. Kitöltése kötelező.
• A gyártó neve rovatba az űrlapon a gyártó nevét kell írni. Kitöltése az űrlapon kötelező. A képernyőn a gyártók listájából kell
kiválasztani a törölni kívánt megrendelésben megadott gyártót.
III.Rendelés blokk
• A megrendelő lap száma rovatba a törölni kívánt megrendelő bizonylat sorszámát kell beírni. A megrendelő bizonylat
sorszámáról az ENAR Ügyfélszolgálaton lehet érdeklődni. Kitöltése kötelező.
IV. Aláírása blokk
• A kiállítás dátuma rovat kitöltése az űrlapon kötelező.
• Az aláírás az űrlapról nem hiányozhat. Az űrlap csak aláírással együtt érvényes.
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