Útmutató a Sertés ENAR 2640-es „Szállítólevél gyűjtő módosító lap” kitöltéséhez
Az űrlap a 2613-as „Szállítólevél gyűjtő lap” alapján regisztrált adatok módosítására illetve törlésére szolgál. Ez a bizonylat a már
bejelentett gyűjtő laphoz további adat bejelentésre is felhasználható. A bizonylatot a rakodóhely ENAR felelőse 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: 06-1-346-3530).
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. Már regisztrált szállítólevél gyűjtő adataihoz további adatokat bejelenteni az első
(bejelentés) rovat megjelölésével lehetséges. Szállítólevél gyűjtőn már bejelentett és regisztrált rakodóhelyi kiszállítás adatainak
javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni, illetve a nyilvántartásból kivételéhez a törlés tevékenységet kell bejelölni.
Módosítani a kiszállítás dátumát, a gépkocsi, pótkocsi rendszámát valamint a vágóhíd (céltenyészet) adatait lehet. Ha a 2613-as
gyűjtő lapon a megadott nem továbbított füljelzőszám téves, akkor a módosítás tevékenység bejelölésével a nem megfelelő
füljelzőszámra be kell jelenteni a törlést (14. rovat) a megfelelő, de nem bejelentett füljelzőszámra pedig a bejelentést (13. rovat).
Ha a 2613-as gyűjtő lapon a megadott szállítólevél száma téves, akkor a nem megfelelő szállítólevél számra be kell jelenteni a törlés
tevékenységet, a megfelelő, de nem bejelentett szállítólevél számot pedig egy új 2620-as bizonylaton be kell jelenteni. Egy lapon
csak egyféle tevékenység jelenthető.
2. A rakodóhely tenyészetkódja rovat kitöltése kötelező.
3. A rakodóhely címe rovat kitöltése kötelező.
4. A regisztrált kiszállítás dátuma rovatba módosításkor és törléskor az előzőleg bejelentett és regisztrált kiszállítás dátumát kell
beírni. A rovatot csak akkor kötelező kitölteni, ha a tevékenység módosítás vagy törlés.
5. A szállítólevél száma rovatba a rakodóhelyen továbbított szállítmányt kísérő 2611-es „Sertés szállítólevél” sorszámát kell beírni.
Kitöltése kötelező.
6. A kiszállítás dátuma rovatba a 2611-es „Sertés szállítólevél” 3. rovat adatát kell írni.
7. A továbbított állat rovatba be kell írni a valósan továbbított állatok darabszámát. Módosításkor, ha ezt az adatot nem kívánjuk
változtatni a regisztrált adathoz képest, akkor kitöltése nem kötelező. Ha a tevékenység bejelentés, akkor kötelező kitölteni.
8. A visszaszállított élő rovatot akkor szükséges kitölteni, ha a megadott szállítmányból a rakodó tenyészet nem vesz át állatot. Ha
van ilyen, akkor annak a darabszámát kell beírni módosításkor. Ha ezt az adatot nem kívánjuk változtatni a regisztrált adathoz képest,
akkor kitöltése nem kötelező.
9. A hulla rovatot akkor szükséges kitölteni, ha a megadott szállítmányból a rakodó tenyészethez elhullott állat érkezett vagy ott
elhullott. Ha van ilyen, akkor annak a darabszámát kell beírni. Ha ezt az adatot nem kívánjuk változtatni a regisztrált adathoz képest,
akkor kitöltése nem kötelező.
10. A gépkocsi rovatba a továbbszállító jármű rendszámát kell beírni. A gépkocsi rovat bejelentésnél és a regisztrált gépkocsi rendszám
módosításánál töltendő ki.
11. A pótkocsi rovatba a továbbszállító jármű pótkocsijának rendszámát kell írni, ha van pótkocsi a gépkocsihoz kapcsolva. Ha pótkocsit
is kapcsolnak a gépkocsihoz, akkor bejelentésnél és a regisztrált gépkocsi rendszám módosításánál töltendő ki.
12. A füljelzőszám rovatoknál azon sertések füljelzőszámát kell megadni, amelyek a szállítólevélen szerepelnek és a regisztrált gyűjtő
laphoz képest vagy törölni szükséges vagy bejelenteni. Csak megyei körzetbe sorolt tenyészet vágóhídi célállomás esetén szállíthat
rakodóhelyen keresztül, így a füljelzőszám típusa csak kisüzemi vágóhídi (7 jegyű) lehet.
13. A bejelentés rovatot akkor kell bejelölni, ha az előző rovatban megadott fülszámú állatot nem továbbították a vágóhídra, de ezt a
korábbi már regisztrált bejelentésben elmulasztották jelenteni, vagy a fülszámot hibásan írták a gyűjtőlapra. A bejelentés (13. rovat)
és a törlés (14. rovat) rovatok közül csak az egyiket szabad bejelölni, és ha abban a sorban megadták a füljelzőszámot, akkor kötelező
valamelyik rovatot a kettő közül bejelölni.
14. A törlés rovatot akkor kell bejelölni, ha a 12. rovatban megadott fülszámú állatot továbbították a vágóhídra, de a korábbi, már
regisztrált bejelentésben nem továbbított állatként jelentették be.
15. A vágóhíd tenyészetkódja rovatba a szállítás célállomásának tenyészetkódját kell beírni. Ha ezt az adatot nem kívánjuk változtatni
a regisztrált adathoz képest, akkor kitöltése nem kötelező.
16. A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az előző rovatot kitöltötték.
17. A kiállítás dátuma rovat kitöltése kötelező.
18. Az ENAR felelős aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
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