Útmutató a Sertés ENAR 2638-as „Kiszállítás módosító és bejelentő lap” kitöltéséhez
Az űrlap egy már regisztrált kiszállítás adatainak módosítására vagy törlésére szolgál. Amennyiben a 2611-es „Sertés szállítólevél”
kiszállítás bejelentésére szolgáló 1. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2638-as bizonylat a kiszállítás
bejelentésére is felhasználható (ebben az esetben az eredeti szállítólevél 4. (tő) példányáról másolhatók ide az adatok). A bizonylatot a
kiszállító 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. Ha az űrlapot a szállítólevél bejelentésre szolgáló 1. példányának hiányában a kiszállítás
bejelentésére használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel megjelölni. Már bejelentett és regisztrált kiszállítás javítását
a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Bejelentett és regisztrált kiszállítás nyilvántartásból kivételéhez a törlés tevékenységet kell
bejelölni, ekkor elegendő a szállítólevél számát, a szállítás dátumát és a kiszállító tenyészet adatait megadni. Hibásan bejelentett és
regisztrált kiszállítás módosításakor javítani lehet az esemény dátumát, az állatok számát, a IV. céltenyészet valamint a V. jármű
(gépkocsi vagy pótkocsi rendszáma) adatokat, valamint lehetőség van a kiszállított, de a szállítólevélen nem megadott
füljelzőszámok bejelentésére, és az eredetileg hibásan megadott füljelzőszámok, vagy a szállítmányból végül kimaradt állatok
füljelzőszámainak törlésére is. A 4. (folytatáslap) rovatot akkor kell bejelölni, ha a bizonylat egy másik 2638-as „Kiszállítás
módosító és bejelentő lap”-hoz van csatolva azért, hogy az összes füljelző intervallumot meg lehessen adni. Ebben az esetben a
füljelző intervallumok és a bejelentés, ill. törlés rovatok (8-11. rovat) mellett csak a szállítólevél számot (2. rovat) és a kiállítás
dátuma (5. rovat) rovatokat kell megadni, és a bizonylatot aláírni (21. rovat). Egy lapon csak egyféle tevékenység jelenthető.
2. A szállítólevél száma rovatba a szállítmányt kísérő 2611-es szállítólevél sorszámát kell beírni. Módosítás vagy törlés csak akkor
lehetséges, ha a kiszállítást már bejelentették. Bejelentéskor annak a szállítólevélnek a számát kell megadni, melynek kiszállítás
bejelentésére szolgáló 1. példánya hiányzik. Kitöltése kötelező.
3. A kiszállító tenyészetkódja rovat kitöltése kötelező.
4. A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
5. A kiszállítás dátuma rovatba a szállítmány kiszállításának a dátumát kell beírni. Kitöltése minden esetben kötelező. Módosításkor
a tényleges, most nyilvántartásba veendő szállítás dátumát kell beírni.
6. Az állatok száma rovatba a kiszállított állatok darabszámát kell beírni. Bejelentéskor kitöltése kötelező. Módosításkor a tényleges,
most nyilvántartásba veendő szállított összes állat számát kell beírni a regisztrált és most nem törölt állatok számának
beszámításával.
7. A jelölés módja rovatnál bejelentéskor egyet kötelező X-szel megjelölni. Ha a tevékenység módosítás és a regisztrált füljelzők
típusa vágóhídi vagy továbbtartásra szolgáló, és most jelöletlen, vagy jelölő kalapácsos jelölés kerül megadásra, akkor a
kiszállításhoz regisztrált összes füljelző törlésre kerül. Ha van a 8. rovatban füljelzőszám megadva, akkor a vágóhídi vagy a
továbbtartásra szolgáló füljelző típusok közül egy megadása kötelező. Jelölő kalapácsos jelölés csak önálló tenyészet, vágóhídi
állatszállítása esetén választható. Ha önálló tenyészet jelölő kalapácsos jelölést választ a 8-11. rovatokat nem lehet kitölteni.
8. A füljelzőszámtól rovatok bejelentés esetén a szállított állatok füljelzőszám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni. Ha
a kiszállított állatok azonosítói csak több intervallummal adhatók meg, akkor több sort kell kitölteni. Módosítás vagy törlés esetén
akkor kell kitölteni, ha a 2611-es szállítólevél illetve a 2612-es szállítólevél pótlap alapján regisztrált kiszállításhoz képest
változtatni szükséges. Egy sorban, a szállítólevélhez hasonlóan, jelenthető egyetlen egyed füljelzőszáma, de jelenthető egy
füljelzőszám tartomány is, melyhez a legkisebb és a legnagyobb szám közé eső valamennyi füljelzőszám is hozzátartozik. (Miután
a kisüzemi továbbtartásra szolgáló füljelzők utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám, ezért ebben az esetben csak az első 7
számjegyet kell figyelni. A 8. és 9. rovatokba azonban ekkor is a szám teljes hosszát kell beírni.) Több tartomány, ill. több egyedi
füljelzőszám több sorban adható meg. Amennyiben az intervallumok megadására nem elegendőek a sorok, akkor több 2638-as
bizonylatot kell kitölteni, folytatáslapként bejelölve.
9. A füljelzőszámig rovat tartomány megadása esetében a füljelzőszámtól rovattal együtt töltendő ki. A füljelző azonosító tartomány
utolsó számát (felső határát) kell beírni. Ha a sorban egyetlen állatot jelentenek, akkor a rovat üresen hagyandó.
10. A bejelentés rovatot akkor kell bejelölni, ha a 2611-es szállítólevél és a 2612-es szállítólevél pótlap alapján regisztrált
kiszállításhoz az előző két rovatban megadott állatokat még hozzá kell venni. A bejelentés és a törlés rovatok közül csak az egyiket
szabad bejelölni soronként, és ha a sorban megadtak füljelzőszámokat, akkor kötelező valamelyik rovatot a kettő közül bejelölni.
11. A törlés rovat bejelölése azt jelenti, hogy a 2611-es szállítólevél és a 2612-es szállítólevél pótlap alapján regisztrált kiszállításból
az előző két rovatban megadott állatokat ki kell venni. A bejelentés és a törlés rovatok közül csak az egyiket szabad bejelölni, és ha
a sorban megadtak füljelzőszámokat, akkor kötelező valamelyik rovatot a kettő közül bejelölni.
12. A céltenyészet/vágóhíd kódja rovatba a szállítás célállomásának tenyészetkódját, rakodóhelyen keresztül történő export szállítás
esetén a rakodóhely tenyészetkódját kell beírni. Közvetlen tenyészetből történő export szállítás esetén nem kell kitölteni.
Módosításkor abban az esetben szükséges kitölteni, ha módosítani kell a regisztrált adatot.
13. A tartó/üzemeltető neve, céltenyészet/vágóhíd címe rovat kitöltése ellenőrzés céljából szükséges. Módosításkor csak abban az
esetben szükséges kitölteni, ha a 13. rovatot kitöltötték.
14. A rakodóhelyen keresztül rovatnál módosítás esetén X-szel kell jelölni az 1) igen rovatot, ha a vágóhídi szállítás rakodóhelyen
keresztül történt, de a regisztrált 2611-es szállítólevélen ezt nem jelölték be. Ha a vágóhídi szállítás nem rakodóhelyen keresztül
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történt, de rakodóhelyen keresztüli szállítást regisztráltak, akkor kell a 2) nem rovatot bejelölni. Bejelentéskor valamelyik rovat
bejelölése kötelező.
15. A rakodóhely tenyészetkódja rovatba rakodóhelyen keresztül történő vágóhídi szállítás bejelentése esetén be kell írni a vágóhídi
rakodóhely tenyészetkódját. Ha a rakodóhelyen keresztül rovatot bejelölték, akkor kötelező kitölteni. Módosítás esetén csak akkor
kell ezt a rovatot kitölteni, ha a regisztrált bejelentéshez ezt az adatot elmulasztották bejelenteni, vagy rossz kódot jelentettek.
16. Az export szállítás 1) igen rovatnál módosítás esetén X jelzést kell beírni, ha a szállítmány exportra került (akár közvetlen
tenyészetből történt, akár rakodóhelyen keresztül történt az export szállítás), de a regisztrált szállítólevélen ezt nem jelölték be. A
2) nem rovat bejelölése akkor szükséges, ha a regisztrált szállítmánynál tévesen jelölték be az export rovatot. Bejelentéskor
valamelyik rovat bejelölése kötelező.
17. A gépkocsi rovatba bejelentés esetén a szállító jármű rendszámát kell beírni. Módosításkor abban az esetben kell csak kitölteni, ha
a regisztrált adat módosítása szükséges.
18. A pótkocsi rovatba bejelentés esetén a szállító jármű pótkocsijának rendszámát kell írni, ha van pótkocsi a gépkocsihoz kapcsolva.
Módosításkor abban az esetben kell kitölteni, ha a regisztrált adat módosítása szükséges.
19. A csatolt kiszállítás módosító lapok (folytatáslapok) száma rovatot azzal a darabszámmal kell kitölteni, amennyit a jelenlegi
bizonylathoz hozzácsatolnak ugyanebből a bizonylatból, folytatáslapként. Ha nincs hozzácsatolt folytatáslap, akkor üresen kell
hagyni ezt a rovatot.
20. A kiállítás dátuma rovat kitöltése kötelező.
21. A kiszállító aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak aláírással együtt érvényes.
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