
 

 

 

 

 

1.1. SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ Neve és címe(') (b) 1.2. A szállításért felelős személy neve 

1.3. Telefon/Fax 

2. VÁRHATÓ TELJES IDŐTARTAM (óra/nap) 

3.1. KIINDULÁSI hely és ország 4.1. RENDELTETÉSI hely és ország 

3.2. Dátum 3.3. Időpont 4.2. Dátum 

1 

4.3. Időpont 

5.1. Faj 5.2. Állatok 5.3. Állat-egészségügyi bizonyítvány(ok) száma(i) 

száma 

5.4. A szállítmány becsült összsúlya (kg-ban): 5.5. A szállítmányhoz biztosított összterület (m2-ben): 

6. TERVEZETT PIHENŐ-, ÁTRAKODÁS! VAGY KILÉPÉSI HELYEK 

6.1. Az állatok pihentetésére vagy 6.2. Érkezés 6.3. Az út hossza 6.4. Szállítmányozó neve és 

átrakodására szánt helyek neve (órában) engedélyének száma 

(beleértve a kilépési helyeket is) Dátum Időpont (a szállításszervezőtől 

különböző személy esetén) 

7. Alulírott szállitásszervező kijelentem, hogy a fent említett szállításért vállalom a felelősséget, és az 1/2005/EK tanácsi rendelet 

rendelkezéseivel összhangban megtettem a szükséges előkészületeket az állatok jólétének a szállítás teljes időtartama alatt való 

biztosítása érdekében. 

8. A szállításszervező aláírása 

( 3 ) Szállításszervező: a fogalom meghatározást lásd a 1/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkének q) pontjában. 
(b) Ha a szállításszervező szállítmányozó, akkor engedélyének számát meg kell adni. 
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Függelék 

1. SZAKASZ 

TERVEZÉS 



 

 

 

 

1. A kiindulási helyen dolgozó GONDOZÓ- Név és cím (ha különbözik az 1. szakasz (') pontjában említett szállításszervezőtől) 

2. Kiindulási hely és tagállam 

3. Az állatok berakodásának első napja és 4. A berakod ott 5. A szállítóeszközök azonosítása 

időpontja (b) állatok száma (') 

6. Alulírott a kiindulási helyen dolgozó gondozó kijelentem, hogy jelen voltam az állatok berakodásakor. Tudomásom szerint a fent 

említett állatok a berakodás kor szállításra alkalmas állapotban voltak, és az állatok gondozására szolgáló eszközök és eljárások 

megfeleltek az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméröl szóló 1 /2005/EK rendelet rendelkezéseinek. 

7. A kiindulási helyen dolgozó gondozó aláírása 

8. TOVÁBBI ELLENŐRZÉSEK AZ INDULÁSKOR 

9. A kiindulási helyen dolgozó ÁLLATORVOS (név és cím) 

10. Alulírott állatorvos kijelentem, hogy ellenőriztem és jóváhagytam a fent említett állatok berakodását. Tudomásom szerint 

induláskor az állatok szállításra alkalmas állapotban voltak, és a szállítóeszközök, valamint a szállítási gyakorlat megfeleltek a 

1/2005/EK rendelet rendelkezéseinek. 

11. AZ ÁLLATORVOS aláírása 

(a) Gondozó: a fogalom meghatározását lásd a 1/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkének k) pontjában. 
(b) Ha eltér az 1. szakasztól. 
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2. SZAKASZ 

KIINDULÁSI HELY 



 

 

 

 

1. a rendeltetési helyen dolgozó GONDOZÓ/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS - Név és cim (') 

2. Rendeltetési hely és tagállam/Ellenőrzési pont (') 3. Az ellenőrzés dátuma és 

időpontja 

4. AZ ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEK 5. AZ ELLENŐRZÉSEK 

EREDMÉNYE 

5.2. 
5.1. 

FENNTARTÁS 
MEGFELELÉS 

(OK) 

4.1. Szállítmányozó 

Engedély száma (b) □ □ 

4.2. Járművezető 

□ □ 
Képesítési bizonyítvány száma 

4.3. Szállítóeszköz 

□ □ 
Azonosítás (') 

4.4. Férőhely 

Átlagos férőhely m2-ben/állat 
□ □ 

4.5. Menetlevél-bejegyzések és szállítási határidők □ □ 

4.6. Állatok (kérjük megadni az egyes kategóriák számát) 

Összesen ellenőrizve N Nem alkalmas E Elpusztult A Alkalmas 

6. Alulírott a rendeltetési helyen dolgozó gondozó/hatósági állatorvos kijelentem, hogy ellenőriztem a fenti állatszállitmányt. 

Tudomásom szerint az ellenőrzéskor a fent említett ténymegállapítások rögzítésre kerültek. Tudatában vagyok annak, hogy az 

illetékes hatóságokat mielőbb értesíteni kell bármilyen fenntartásról, valamint elpusztult állatok felfedezéséről. 

7. A rendeltetési helyen dolgozó gondozó/hatósági állatorvos (hivatalos bélyegzővel) aláírása 

(a) A nem kívánt rész törlendő. 
(b) Ha eltér az 1. szakasztól. 
n Ha eltér a II. szakasztól. 
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3. SZAKASZ 

RENDELTETÉSI HELY 



 

 

 

 

A JÁRMŰVEZETŐ TŐL TI KI A SZÁLLÍTÁS FOLYAMÁN; A RENDELTETÉSI HELYRE VALÓ MEGÉRKEZÉSTŐL SZÁMÍTOTT EGY HÓNAPON BELÜL A KIINDULÁSI HELY ILLETÉKES 

HATÓSÁGAINAK RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANDÓ. 

Tényleges útvonal - Pihenő-, átrakodási vagy kilépési helyek 

Érkezés Indulás 
Hely és cím Állásidő Indokolás 

Dátum Időpont Dátum Időpont 

A tényleges és a javasolt útvonal közötti esetleges eltérés oka/Egyéb észrevétel A rendeltetési helyre való megérkezés 

dátuma és időpontja 

A szállítás folyamán bekövetkezett állatsérülések és/vagy elhullások száma és oka 

JÁRMŰVEZETŐ(K) neve és aláírása 1 SZÁLLÍTMÁNYOZÓ neve, engedély száma 

Alulírott szállítmányozó igazolom, hogy a fenti bejegyzések helyesek, és tudatában vagyok annak, hogy a szállítás során bekövetkező bármely váratlan eseményt, amely állat(ok) 

elpusztulásához vezet, be kell jelenteni a kiindulási hely illetékes hatóságainak. 

Szállítmányozó aláírása 

Hely és dátum 

▼B 
4. SZAKASZ 

SZÁLLÍTMÁNYOZÓI NYILATKOZAT 
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1. NYILATKOZATTEVŐ neve, titulusa és cime 

2. Hely és tagállam, ahol a rendkívüli eseményt észlelték 3. Dátum és időpont, amikor a rendkívüli eseményt 
észlelték 

4. A RENDKÍVÜLI ESEMÉNY TÍPUSA (IES) A 1/2005/EK TANÁCSI RENDELET SZEINT 

4.1. Szállításra való alkalmasság(') □ 4.6. Férőhely (2) □ 

4.2. Szállítóeszköz (3) □ 4.7. Szállítmányozói engedély (4) □ 

4.3. Szállítási gyakorlat (5) □ 4.8. Járművezető képesítési bizonyítványa (6) □ 

4.4. Szállítási határidők(') □ 4.9. Menetlevél-bejegyzések □ 

4.5. Kiegészítő rendelkezések a nagy távolságokon 

való szállításra (8) 
4.10. Egyéb □ 

□ 

4.10. Megjegyzések: 

5. Alulírott kijelentem, hogy ellenőriztem a fent említett állatok szállítmányát, és e jelentésben részletesen kifejtettem az állatoknak a 

szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek való megfeleléssel 

kapcsolatos fenntartásaimat. 

6. Az illetékes hatóságnak tett nyilatkozat dátuma és időpontja 

<1) 1. melléklet, 1. fejezet és a VI. fejezet 1.9 szakasza. 
<2) 1. melléklet, VII. fejezet. 
(3) 1. melléklet, II. és IV. fejezet. 
(') 6. cikk. 
( 5) 1. melléklet, Ill. fejezet. 
( 6) 6. cikk (5) bekezdése. 
() 1. melléklet, V. fejezet. 
( 8) 1. melléklet, VI. fejezet 

7. A nyilatkozattevő aláírása 
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5. SZAKASZ 

…… SZ. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYRŐL SZÓLÓ JELENTÉS 
MINTAPÉLDÁNYA 

A rendkívüli eseményről szóló jelentés egy példányát a menetlevél 1. szakaszának 
egy példányával együtt továbbítani kell az illetékes hatóság részére. 


