
 

1.4 verzió 

Kitöltési útmutató a Juh és kecske ENAR 2705-ös „JUH ÉS KECSKE ELTÉRÉS JELENTŐ LAP” kitöltéséhez 
 

Az eltérés jelentő lap a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél”-hez csatolt kísérő bizonylat, a fogadó tenyészet által észlelt eltérések 
bejelentésére szolgál. Akkor kell kitölteni, ha az átvett állatok darabszáma, vagy a jelölőeszköz ENAR számai, vagy a szállító, ill. a 
szállítóeszköz adatai nem egyeznek a szállítólevél felső részén az indító által jelentett adatokkal. 

A bizonylatot a fogadó tenyészet állattartója tölti ki. A bizonylat letölthető az enar.hu honlapról, és másolható. A bizonylatot a szállítólevél 
második példányához csatolva kell beküldeni adatrögzítésre. 
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH ENAR központjába kell beküldeni, 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 bizonylat számítógépes 
feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni. 

A szállítólevél száma rovatba annak a 2701-es „Juh és kecske szállítólevél” bizonylatnak a sorszámát kell beírni, amelyhez csatolják a kitöltött 
eltérés jelentő lapot. Kitöltése kötelező. 
1. Fogadó tenyészet blokk 

A fogadó tenyészet kódja kitöltése kötelező. Meg kell egyeznie a szállítólevél 8. blokkjába írt kóddal 
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező. Meg kell egyeznie a szállítólevél 8. blokkjába írt adatokkal. 

2. Eltérések megadása blokkban kell megadni azokat az ENAR számokat, amelyek nem egyeznek a kiszállító által jelentett számokkal 
(hiányok vagy nem jelentett jelölőeszköz ENAR számok). Kecske jelölőeszközökkel, illetve (8-cal kezdődő számozású) juh 
állategészségügyi jelölőeszközökkel jelölt állatok jelölőeszközeinek ellenőrzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a ENAR 
számok utolsó jegye egy ellenőrző szám (CDV). Ezért intervallumos megadás esetén az indító által megadott intervallumokba tartozó 
(az alsó és felső határ közé eső) ENAR számoknak az utolsó számjegye nélkül kell az esetleges hiányokat vagy többleteket 
megállapítani. Mivel ebben az esetben egy hiányzó állat ENAR számának utolsó ellenőrző számjegye (CDV) meg sem állapítható, ezért 
a hiányzó állat ENAR számának csak az első számjegyeit kell beírni. Minden más esetben a jelölőeszköz teljes ENAR számát kell 
megadni e rovatban. 

ENAR szám rovatba meg kell adni azt az ENAR számot, ami eltér az indításkor bejelentettől. 
Hiányzó egyed rovatot kell megjelölni, ha a kiszállítás jelentésében a megadott állat ENAR száma szerepel, de a fogadáskor az állat 

nincs meg. 
Nem jelentett egyed rovatot akkor kell bejelölni, ha az indítás jelentésében a megadott állat ENAR száma nem szerepel, de a 

fogadáskor az állat ott van. 
3. Szállító és szállítóeszköz adatai blokk 
A szállítólevél 4. blokkjához képest megállapított eltéréseket jelentik ebben a blokkban. 

A szállító engedélyszáma amennyiben eltér, akkor meg kell adni a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott élőállat-szállítási engedély számát. 

A szállító neve és címe rovatba a szállítóhoz tartozó nevet és címet kell beírni, amennyiben az engedélyszám rovat kitöltött. 
A szállító jármű azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű azonosítóját (rendszámát) kell beírni, ha eltér a szállítólevélen 

megadottól. 
A Vontatmány azonosítója, rendszáma rovatba a szállító jármű pótkocsijának azonosítóját (rendszámát) kell írni, ha eltér a 

szállítólevélen megadottól. 
4. Fogadó tenyészet állattartójának aláírása blokk 

Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). 
A fogadó tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes. 

 


