Útmutató a Sertés ENAR 2636-os „Import beérkezés bejelentő és módosító lap” kitöltéséhez
Az űrlap a karantén telepek részére készült. Az importból származó sertések beérkezésének bejelentésére, valamint korábban
beküldött és már regisztrált beérkezési adatok módosítására vagy törlésére szolgál. A bizonylatot a bejelentő önálló tenyészet ENAR
felelőse, megyei körzetbe tartozó tenyészet esetén a tenyészet kapcsolattartó állatorvosa tölti ki.
A bizonylat egy példányát kell beküldeni számítógépes adatfeldolgozásra. Javasoljuk minden beküldött bizonylatról fénymásolat
készítését.
Ha a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság másképp nem rendelkezett, akkor a
beküldési cím a következő: NÉBIH, ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397. (tel: 06-1-3463-530).
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma, a beérkezés módja és
a bizonylat azonosító a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. A tevékenység rovat kitöltése kötelező. Import beérkezés bejelentésekor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel megjelölni. Már
bejelentett és regisztrált import beérkezés javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Bejelentett és regisztrált import
beérkezés nyilvántartásból kivételéhez a törlés tevékenységet kell bejelölni. Hibásan bejelentett és regisztrált import
beérkezésnél módosítani csak az állat darabszámát, a származási országot, és az érkezés dátumát lehet. Ha az import beérkezés
bejelentésekor a megadott csoportos füljelző azonosító vagy az egyedi füljelző intervallumok nem a valóban beérkezett
füljelzőszámokat illetve ISO kódokat tartalmazták, akkor a nem beérkezett füljelzőszámokra be kell jelenteni a törlést, a
beérkezett, de nem bejelentett füljelzőket pedig új 2616-os, ill. 2636-os bizonylaton be kell jelenteni. Egy lapon csak egyféle
tevékenység jelenthető.
2. A fogadó tenyészet (karantén) kódja rovat kitöltése kötelező.
3. A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
4. Az INTRA/KÁBÓ szám rovatba az állatokat kísérő állategészségügyi bizonyítványon szereplő INTRA-KÁBO számot kell
beírni. Az INTRA/KÁBÓ szám 5+2+4+7 bontású azonosítószám, ahol az első 5 karakter INTRA, CVEDA, CVEDF értéke lehet,
a következő 2 karakter EU országkód, a következő négy karakter évszám, az utolsó 7 szám numerikus sorszám. Kitöltése
kötelező.
5. A származási ország ISO kódja rovatba be kell írni az 1.sz. táblázat alapján az importból érkező állat származási országának
kódját.
6. A származási ország rovatba be kell írni az 1.sz. táblázat alapján az importból érkező állat származási országának a nevét.
Kitöltése kötelező.
7. Az érkezés dátuma rovatnál be kell jelenteni azt a dátumot, amikor az importból származó állatok beérkeztek. Bejelentés esetén
kitöltése kötelező. Módosítás esetén akkor kell kitölteni, ha a korábban hibásan jelentett dátumot kívánják módosítani.
8. Az állatok száma rovatba be kell írni a beérkezett állatok darabszámát. Kitöltése kötelező.
9. Csatolt pótlapok száma: Ha a megadott tételsorok száma nem lenne elegendő az állat azonosítók megadására, akkor azokat egy
újabb bizonylaton kell felsorolni, az 1-es rovatban a „Folytatáslap” bejelölésével. Ebben a mezőben kell megadni a bizonylathoz
csatolt pótlapok számát.
Állat azonosítók megadása: a bizonylaton külön sorokban adható meg a beérkezett állatok fülszáma. Ez történhet: egyedileg,
intervallum alapján, illetve csoportos azonosító megadásával, amennyiben a fülszámok nem sorban követik egymást. Egy
bizonylaton belül többféle megadási módot is lehet szerepeltetni az adott sorban megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével, ha a
beérkezett állatok különböző módon vannak jelölve, (pl. az 1-3. sorokban egyedi füljelzőket adunk meg, a 4. sorban az egymást
követő fülszámokat intervallum alapján, az 5. sorban pedig a csoportos azonosítót, amennyiben ilyen jelöléssel is érkezett be állat.).
10. Egyedileg jelölt állatok beérkezése esetén a megfelelő jelölőnégyzet beikszelése mellett a beérkezett egyedek füljelző
azonosítóit kell megadni. Erre a 13. rovat szolgál. Ebben az esetben 10-nél több állat esetén több lapot kell kitölteni.
11. Intervallum alapján, amennyiben a fülszámok azonos ISO kóddal rendelkeznek, és megszakítás nélküli számsort alkotnak.
Ebben az esetben ezeket nem kell egyenként felsorolni, elegendő a megfelelő jelölőnégyzet beikszelése mellett a 13. rovatban
az ISO kódot és a számtartomány alsó határát (a legkisebb füljelzőszámot), a 15. rovatba, pedig az ISO kódot és a számtartomány
felső határát (a legnagyobb füljelzőszámot) beírni.
12. Csoportos azonosító megadásával. A csoportos azonosító jelölés esetén az ISO kód és az azonosító számát akkor kell kitölteni,
ha az importból beérkezett állatok jelölésére csoportos azonosítót használtak, vagyis a beérkezett összes állat fülében ugyanaz a
füljelző azonosító található. Csoportos azonosító megadása esetén az így jelölt állatok darabszámát is meg kell adni a 14.
rovatban.
18. A kiállítás dátuma rovat kitöltése kötelező.
19. Az ENAR felelős aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
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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
Hollandia
Horvátország
Izrael
Jugoszlávia
Kanada
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Németország
Norvégia
Olaszország
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EL
NL
HR
IL
YU
CA
PL
LV
LT
DE
NO
IT

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

ISO kód
RU
PT
RO
ES
CH
SE
SK
SI
NZ
UA

