Kitöltési útmutató a BIR 2744-es „Baromfi indítás módosító és bejelentő lap” kitöltéséhez
Az űrlap egy már nyilvántartásba vett indítás adatainak módosítására, vagy az indítás törlésére szolgál. Amennyiben a 2740-es „Baromfi
szállítólevél” indítás bejelentésére szolgáló 1. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2744-es bizonylat az
indítás bejelentésére is felhasználható (ebben az esetben az eredeti szállítólevél 4. (tő) példányáról másolhatók ide az adatok). A
bizonylatot az indító tenyészet tartója tölti ki.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH BIR, 1537 Budapest, Pf. 397. (telefon:
06-1-346-3530).
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező.
A bizonylat beérkezési dátuma és az iktatószám rovat a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
A rovat kitöltése kötelező. Egy lapon csak egyféle tevékenység jelenthető. Ha az űrlapot a szállítólevél bejelentésre szolgáló
1. példányának hiányában az indítás bejelentésére használják, akkor a bejelentés rovatot kell X-szel megjelölni. Már bejelentett
és regisztrált indítás javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Ha már bejelentett és regisztrált indítást kívánnak törölni
a nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell bejelölni. A folytatáslap rovatot akkor kell bejelölni, ha a bizonylatot egy
másik, 2744-es „Baromfi indítás módosító és bejelentő lap”-hoz csatolják azért, hogy az összes bejelentendő vagy módosítandó
származási adatot meg lehessen adni.
Módosítás vagy törlés esetén a szállítólevél számát, a szállítás regisztrált és nem módosítható adatait (szállított állatok faját, az
élő állat vagy tojás adatot, az indító tenyészet adatait), valamint a kitöltés dátumát kötelező megadni, és alá kell írni a
bizonylatot. Hibásan bejelentett és regisztrált indítás módosításakor még megadandók a módosítandó adatok. Javítani lehet az
indítás dátumát, az indított állatok/tojások számát, a felhasználási célt, az állategészségügyi bizonyítvány számát, a 6.
célállomás, a 7. szállítás adatait, valamint lehetőség van az indított, de a szállítólevélen nem megadott származási adatok
bejelentésére, és az eredetileg hibásan megadott származási adatok törlésére is. Amennyiben a regisztrált és nem módosítható
adatok bejelentése történt meg tévesen (szállított állatok faja, az élő állat vagy tojás adat, az indító tenyészet adatai), akkor a
szállítást törölni kell, majd újra bejelenteni.
Folytatáslapokon csak a szállítólevél számát és az indító tenyészet adatait, valamint a bejelenteni, ill. törölni kívánt származási
adatok folytatását kell megadni (5. adatblokk).
2. Szállítólevél
A szállítólevél száma mezőben, mindhárom esetben (bejelentés, módosítás, törlés) meg kell adni az eredeti szállítólevél
sorszámát. Kitöltése kötelező.
3. Szállítmány
Állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a házityúk, a pulyka, a lúd, a gyöngytyúk, a strucc vagy az emu előtti körbe
húzott x-el. Módosításkor vagy törléskor ide a regisztrált (előzőleg bejelentett) adatot kell írni.
Élő állat vagy tojás: kötelező kitölteni az állat vagy tojás melletti körbe húzott x-el. Tojást csak árutermelő vagy keltető típusú
tenyészetből lehet indítani. Módosításkor vagy törléskor ide a regisztrált (előzőleg bejelentett) adatot kell írni.
Felhasználási cél: kitöltése új bejelentés vagy az adat módosítása esetén a Tenyésztés, vagy Végtermék előállítás melletti
körbe húzott x-el lehetséges.
Állategészségügyi bizonyítvány száma: a rovatba a hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítvány számát
(a tömbös bizonylat sorszámát) lehet megadni új bejelentés vagy az adat módosítása esetén.
4. Szállítmány indítása
Indító tenyészet kódja rovat kitöltése kötelező.
Állattartó neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező. Az indító tenyészet tartója nevének és címének egyeznie kell a
Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ben) regisztrálttal.
Indítás ideje rovatba a szállítás dátumát kell beírni. Helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). Kitöltése kötelező
új bejelentés esetén. Óra, perc nem kötelező
Indított állatok/tojások száma rovatba be kell írni az indított állatok/tojások darabszámát. Kitöltése kötelező új bejelentés
esetén.
5. Állomány származása
Ebben a blokkban a szállított állatok illetve tojások származására utaló adatokat lehet megadni, módosítani vagy törölni.
o Hazai kelésű állatok szállítása esetén a keltetések azonosító adatait (keltető tenyészetkódja, kelés dátuma,
törzsállomány vagy - import tojások keltetése esetén - az INTRA-KÁBO szám) és a keltetésenkénti darabszámot,
o Import beérkezésű állatok esetén az import beérkezés azonosító adatait (INTRA-KÁBO szám) és a darabszámot,
o Hazai tojások esetén a törzsállományok azonosító számát (törzsállomány azonosítószám) és a darabszámot,
o Import tojások esetén, az import beérkezés azonosító adatait (INTRA-KÁBO szám) és a darabszámot kell megadni.
Akkor kell több sort kitölteni, ha a szállított állatok vagy tojások nem azonos származásúak (például több keltetésből származó
állatok vagy több törzsállományból származó tojások szállításáról van szó), és több származást jelentenek be, módosítanak
vagy törölnek. A származási adatok bejelentése akkor fogadható el, ha az adott származási adat már szerepel a BIR
nyilvántartásában, vagyis a keltetést bejelentette a keltető üzem, a törzsállomány termelésbe vonását bejelentette a tartó, a
külföldi állat / tojás beérkezését bejelentette a tartó illetve a keltető üzem.
Keltetőből való napos állat indítás vagy keltetőbe történő tojás szállítás új bejelentése esetén a táblázat pontos kitöltése
kötelező. Módosítás esetén itt adhatók meg a pótlólag bejelenteni, vagy törölni kívánt származási adatok.
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U/M/T: A rovatba U írandó, ha új származási adat bejelentéséről van szó, T, ha már regisztrált származási adat törléséről, M,
ha módosításáról. Indítás új bejelentése esetén minden származási sorba U írandó. Módosítani csak az adott származási adat
darabszámát lehet.
Törzsállomány azonosító: Hazai tojás illetve állat származásának bejelentése estén (U) a származási törzsállomány azonosítót
kell beírni, módosítás (M) illetve törlés (T) esetén az előzőleg bejelentett származásnál megadott törzsállomány azonosító
adandó meg.
INTRA/KÁBO szám: Import tojás illetve állat származásának bejelentése esetén (U) a külföldi azonosítót (INTRA/KÁBO)
kell beírni, módosítás (M) illetve törlés (T) esetén az előzőleg bejelentett származásnál megadott külföldi azonosító adandó
meg. Import tojás illetve import tojásból kelt naposállat indításának bejelentése esetén legalább egy sorban az INTRA/KÁBÓ
szám megadása kötelező. Árutermelő tenyészet tojásindításának bejelentése esetén ez az azonosító nem adható meg. Az
INTRA/KÁBO 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.
Törzsállomány azonosító és INTRA/KÁBO szám nem adható meg egyszerre.
Keltető tenyészetkódja: Hazai keltetésű állat származásának bejelentése esetén a keltető tenyészetkódját kell megadni,
módosítás (M) illetve törlés (T) esetén az előzőleg bejelentett származásnál megadott keltető tenyészetkódot kell beírni. Tojás
indítása esetén nem szabad kitölteni.
Kelés dátuma: Hazai keltetésű állat származásának bejelentése esetén a kelési dátumot kell megadni, módosítás (M) illetve
törlés (T) esetén a az előzőleg bejelentett származásnál megadott kelési dátumot kell beírni.
Darabszám: Módosítás és új származási adatsor esetében kell kitölteni. Az állomány származási blokkjában megadott összes
darabszám nem haladhatja meg az indított álatok létszámát.
Csatolt folytatáslapok száma: Ha a fent megadott tételsorok száma nem lenne elegendő az állomány származás adatainak
felsorolására, akkor a 2744-es bizonylathoz újabb 2744-es bizonylatot (folytatáslap tevékenységgel) kell csatolni. Ebben a
mezőben kell megadni az első 2744-es bizonylathoz csatolt folytatáslapok számát. Csak az első lapon kitöltendő, a többi
(csatolt) lapokon üresen hagyandó.
6. Célállomás
Célállomás tenyészetkódja, vagy célország kódja: A célország kódja rovatba az 1. sz. Táblázat szerint kell megadni a
kódértékeket új bejelentés vagy az adat módosítása esetén.
Állattartó neve és a tenyészet címe, vagy a célország neve kitöltendő, ha az előző rovatban megadták a célállomás
tenyészetkódját, vagy célország kódját. A céltenyészet tartója nevének és címének egyeznie kell a TIR-ben regisztrálttal.
INTRA/KÁBO szám: külföldre történő szállítás bejelentése vagy az adat módosítása esetén adható meg az INTRA/KÁBÓ
szám (ha a célország kódja mező kitöltött, vagy már előzőleg bejelentették).
7. Szállítás adatai
Szállító jármű azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű azonosítóját (rendszámát) lehet beírni új bejelentés vagy az
adat módosítása esetén.
Vontatmány azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű pótkocsijának azonosítóját (rendszámát) lehet írni új bejelentés
vagy az adat módosítása esetén, ha van pótkocsi a gépkocsihoz kapcsolva
Szállítás várható időtartama rovatba az állat/tojás várható szállítási idejét lehet beírni órában kifejezve új bejelentés vagy az
adat módosítása esetén.
6. Indító állattartó nyilatkozata
Aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
Indító állattartó aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
1. sz. táblázat
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

Ország neve
Görögország
Hollandia
Horvátország
Izrael
Kanada
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Montenegró
Németország
Norvégia
Olaszország
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ISO kód
EL
NL
HR
IL
CA
PL
LV
LT
ME
DE
NO
IT

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

ISO kód
RU
PT
RO
ES
CH
SE
RS
SK
SI
NZ
UA
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