Útmutató a Sertés ENAR 2634-es „Eltérés bejelentő lap” kitöltéséhez
Az eltérés bejelentő lap a 2611-es „Sertés szállítólevél”-hez csatolt kísérő bizonylat, a fogadó tenyészet, vágóhíd illetve export
rakodóhelyen a felelős állatorvos által észlelt eltérések bejelentésére szolgál. Akkor kell kitölteni, ha a beérkezett illetve az átvett állatok
füljelző típusa vagy füljelzőszámai eltérnek a szállítólevél felső részén a kiszállító által jelentett adatoktól, vágóhídra rakodóhelyen
keresztül érkezett szállítmány esetén, a gyűjtőlapon jelentett adatokat is figyelembe véve. Itt jelenthető a szállító jármű rendszámában
megállapított eltérés is.
A bizonylatot a fogadóhely ENAR felelőse, megyei körzetbe tartozó tenyészet esetén a tenyészet kapcsolattartó állatorvosa,
rakodóhelyről induló export esetén a felelős állatorvos tölti ki.
A bizonylat a szállítólevél második példányával együtt szolgál a bejelentésre. 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 fogadóhely tenyészetkódja rovat kitöltése kötelező. Meg kell egyeznie a szállítólevél 17. rovatába írt kóddal.
2. A tartó/üzemeltető neve, fogadóhely címe rovat kitöltése kötelező, ellenőrzés céljából. Meg kell egyeznie a szállítólevél 19.
rovatába írt adatokkal.
3. A szállítólevél száma rovatba annak a szállítólevélnek a sorszámát kell beírni, amihez az eltérés bejelentő lapot csatolni kell.
Kitöltése kötelező.
4. A jelölés módja rovatban csak akkor kell egyet X-szel megjelölni, ha a beérkezett állatok jelölési módja eltér a kiszállító által
megadott jelölési módtól, vagy a kiszállító nem jelölt meg semmilyen jelölési módot a szállítólevélen.
5. A füljelzőszám rovatokban kell felsorolni -, amennyiben a szállítólevélen megadták a kiszállított állatok füljelző intervallumait azokat a füljelzőszámokat, amelyek nem egyeznek a kiszállító által jelentett számokkal (hiányok vagy többletek). Továbbá itt kell
felsorolni az elhullott állatok füljelzőszámait is, ha vannak ilyenek. Rakodóhelyen keresztül érkezett szállítmány esetén azonban
nem kell felsorolni a hiányzó állat füljelzőszámát, ha már a gyűjtőlapon hiányként (nem továbbított állatként) jelentették.
Jelölőkalapács használata esetén az 5.-8. rovatot nem kell kitölteni. Azt, hogy milyen okból, ill. okokból került egy füljelzőszám a
felsorolásba, a következő (6-8.) rovatokban kell megjelölni.
Kisüzemi továbbtartásra szolgáló füljelzőkkel jelölt állatok füljelzőinek ellenőrzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
füljelzőszámok utolsó jegye egy ellenőrző szám (CDV). Ezért a kiszállító által megadott intervallumokba tartozó (az alsó és felső
határ közé eső) füljelzőszámoknak csak az első 7 számjegyét kell figyelembe venni az esetleges hiányok vagy többletek
megállapítása során. Mivel ebben az esetben egy hiányzó állat füljelzőszámának utolsó ellenőrző számjegye (CDV) meg sem
állapítható, ezért a hiányzó állat füljelzőszámának csak az első 7 számjegyét kell beírni. Minden más esetben a teljes füljelzőszámot
kell megadni e rovatban.
6. A hiányzó egyed rovatot akkor szükséges X-szel bejelölni, ha az 5. rovatba írt füljelzőszámú állat kiszállítását a szállítólevélen
jelentették, de nem érkezett be a szállítmánnyal, és − rakodóhelyen keresztül érkezett szállítmány esetén − a 2613-as „Szállítólevél
gyűjtő lap”-on sem jelezték nem továbbított állatként. E rovat mellett 7-8. rovatokat nem lehet megjelölni.
7. A nem jelentett egyed rovatot akkor szükséges X-szel bejelölni, ha az 5. rovatba írt füljelzőszámú állat beérkezett, de füljelzőszáma
nem szerepel a kiszállító által megadott füljelző intervallumokban.
8. A hulla rovatot akkor szükséges X-szel bejelölni, ha elhullott az állat, amelynek a füljelzőszámát abban a sorban az 5. rovatba
beírták.
9. A gépkocsi rovatba a szállító jármű rendszámát kell beírni abban az esetben, ha a beérkezéskor a szállító jármű rendszáma nem
egyezik meg a szállítólevélen a kiszállító, vagy gyűjtőlapon a rakodóhely által megadott rendszámmal.
10. A pótkocsi rovatba a szállító jármű pótkocsijának rendszámát kell írni, ha van pótkocsi a gépkocsihoz kapcsolva, és ha a
beérkezéskor a szállító pótkocsi rendszáma nem egyezik meg a szállítólevélen a kiszállító, vagy gyűjtőlapon a rakodóhely által
megadott rendszámmal.
11. A kiállítás dátuma rovat kitöltése kötelező.
12. Az ENAR felelős aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
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