Kitöltési útmutató a Juh/kecske ENAR 5725-as „JELÖLŐESZKÖZ LETILTÁS/FELOLDÁS BEJELENTŐ LAP”
kitöltéséhez
A bejelentő lap megrongálódott, elveszett, vagy leselejtezett jelölőeszközök letiltására, illetve tévesen letiltott, vagy utóbb megkerült
jelölőeszközök letiltásának feloldására szolgáló bizonylat. Letiltást csak az jelenthet, akinél a jelölőeszközt szabad (még fel nem
használt) jelölőeszközként tartja nyilván a rendszer. Ez lehet a juhot és/vagy kecskét tartó tenyészet állattartója, a juh- és kecske
tenyésztő szervezet instruktora vagy a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (egység)
juh/kecske ENAR koordinátora. Feloldást csak az jelenthet be, aki eredetileg letiltotta a jelölőeszközt. Amennyiben állattartó a
bejelentő, akkor az illetékes instruktor jóváhagyásával is el kell látni a bizonylatot. A rendszer nem fogad el sem letiltott jelölőeszköz
behelyezéséről, sem ilyen azonosítóval rendelkező, egyeddel kapcsolatos bármilyen más eseményről (pl. az állat szállításáról) küldött
bejelentést mindaddig, amíg a letiltást fel nem oldják.
A tartóknak a bizonylatot a tenyésztő szervezethez kell beküldeni (Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ), 1242
Budapest, Pf. 365 Telefon: 06-1-412-5030.).
A megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság juh/kecske ENAR koordinátorának a
bizonylatot az ENAR központba kell beküldeni:
• 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 Bejelentő
A bejelentő 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 Esemény
Az esemény dátuma rovat kitöltése kötelező, itt kell megadni azt, hogy mikortól érvényes a jelölőeszköz letiltása, illetve feloldása.
Helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
Az esemény típusa rovat kitöltése, x-el kell megjelölni azt, hogy letiltásról vagy feloldásról van-e szó.
A letiltás oka rovat kitöltése kötelező letiltás esetén. Meg kell adni, hogy megrongálódtak, elvesztek, vagy leselejtezettek-e a
felsorolt jelölőeszközök.
3 Jelölőeszközök
Ez a blokk a jelölőeszközök egyedi azonosítóit (ENAR számait) tartalmazza, egyedi felsorolással vagy intervallumok segítségével
történő megadással. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy intervallumba csak egyféle ENAR számtípusú1 és
országkódú jelölőeszköz adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító) beírásával történik. A két
határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső ENAR számot letiltják. (Az intervallumon belül tehát az azonosítók
közül egy sem hiányozhat). A kecske ENAR számok és a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi ENAR számok utolsó jegye egy
ellenőrző (CDV) szám. Ebben az esetben az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó
részre kell, hogy érvényes legyen. Az ENAR számtól illetve az ENAR számig rovatba azonban ebben az esetben is jelölőeszközön lévő
ENAR szám teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt.
Az ENAR számok megadása rovat kitöltése kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást alkalmaznak-e vagy
intervallumosan adják-e meg az ENAR számokat.
Az ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén a jelölőeszközök ENAR számait, intervallumosnál az ENAR
szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni.
Az ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén az ENAR számokat kell beírni, intervallumos megadás esetén
pedig az ENAR számtól rovattal együtt töltendő ki, az ENAR szám tartomány utolsó számát (felső határát) kell beírni.
4. Bejelentő aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A bejelentő aláírása nem hiányozhat.
5. Jóváhagyó instruktor adatai
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
6. 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 bejelentő a tenyészet tartója.
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