Kitöltési útmutató a Juh/kecske ENAR 5723-as „JELÖLŐESZKÖZ ÉS SEGÉDESZKÖZ MEGRENDELÉS TÖRLŐ
LAP” kitöltéséhez
A megrendelés törlő lap a „5721 Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelése” illetve a „5722 Pótlásra/továbbtartásra szolgáló
jelölőeszköz megrendelés” bizonylaton beküldött jelölőeszköz megrendelések törlésére szolgáló bizonylat. Abban az esetben lehetséges
a megrendelés törlése, ha a megrendelést még nem továbbították a jelölőeszköz gyártó felé.
Az űrlapot a jelölőeszközök illetve segédeszközök eredeti megrendelője: a juhot vagy kecskét tartó tenyészet állattartója, a juh
tenyésztő szervezet instruktora vagy a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (egység)
juh/kecske ENAR koordinátora tölti ki. Amennyiben állattartó volt a megrendelő, akkor az illetékes instruktor jóváhagyásával is el kell
látni a törlő bizonylatot.
A tartóknak a bizonylatot a juh tenyésztő szervezethez kell beküldeniük.
• Juh és kecske jelölésére szolgáló jelölőeszközök esetén a Magyar Juhtenyésztő Szövetségnek (MJSZ), 1134 Budapest,
Lőportár u. 16. Telefon:_ 06-1-412-5030.
A megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság juh/kecske ENAR koordinátorának a
bizonylatot az ENAR központba kell beküldenie.
• 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. Megrendelő
A megrendelő azonosítója, tenyészet kódja vagy instruktor körzetkódja vagy egység kódja rovat kitöltése kötelező. Csak az
egyik választható a háromból.
A tartó, instruktor vagy egység neve rovat kitöltése kötelező.
2. Megrendelőlap
A megrendelőlap sorszáma rovatba a törlendő bizonylat sorszámát kell beírni. Kitöltése kötelező.
A Megrendelőlap típusa rovatnál be kell jelölni azt a bizonylat típust, amelyiken a törlendő megrendelést beküldték (5721 –
Jelölőeszköz és segédeszköz megrendelő lap vagy 5722 – Pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz megrendelő lap). Kitöltése
kötelező.
3. Megrendelő aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A megrendelő aláírása nem hiányozhat.
4. Jóváhagyó instruktor adatai
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
5. Jóváhagyó instruktor aláírása
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat abban az esetben, ha a megrendelő a tenyészet tartója volt.
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