Kitöltési útmutató a BIR 2747-es „Baromfi keltetés módosító lap” kitöltéséhez
Az űrlap egy már bejelentett és regisztrált keltetés adatainak bejelentésére, módosítására, vagy törlésére szolgál. Amennyiben
a jogszabályban előírt keltetést követő 10 munkanapon belül a 2746-os „Baromfi keltetések bejelentő lapja” összes sorát nem
lehet kitölteni, úgy a 2747-es bizonylat keltetés bejelentésére is felhasználható.
A bizonylatot a keltető üzem keltetésvezetője tölti ki.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságára kell beküldeni, a következő címre: NÉBIH BIR, 1537
Budapest, Pf. 397. (telefon: 06-1-346-3530).
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező.
A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
A rovat kitöltése kötelező. Egy lapon csak egyféle tevékenység jelenthető. Ha az űrlapot a keltetés bejelentésére
használják, akkor az első (bejelentés) rovatot kell X-szel megjelölni. Már bejelentett és regisztrált keltetés javítását
a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni. Ha már bejelentett és regisztrált keltetést kívánnak törölni a
nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell bejelölni. Csak olyan keltetés törölhető, amihez nem tartozik sem
abból származó törzsállomány, sem abból elszállított állat. Módosítani csak a Keltetés egyéb adatait (4. adatblokk)
lehet. Amennyiben a regisztrált adatok közül ettől eltérő adat bejelentése történt hibásan (például a kelés dátuma,
vagy a törzsállomány azonosító), akkor a keltetést törölni kell, majd újra bejelenteni.
2. Keltető
Tenyészetkód rovat kitöltése kötelező.
Üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező. Az üzemeltető nevének és tenyészet címének egyeznie
kell a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ben) regisztrálttal.
3. Keltetés azonosító adatai
Törzsállomány azonosító: Hazai tojások szülői törzsállomány azonosítószáma. Hazai tojás keltetése kitöltése
kötelező. Csak abban az esetben lesz sikeres a törzsállomány azonosítóval rendelkező tojás állomány keltetésének
bejelentése, ha a keltetés bejelentést megelőzi a tojás állomány keltetőbe való beérkezésének bejelentése a 2740-es
baromfi szállítólevélen.
INTRA/KÁBO szám: Import tojások INTRA/KÁBÓ száma. Import tojás keltetése esetén kitöltése kötelező. Az
INTRA/KÁBÓ szám 5+2+4+7 bontású, ahol az első 5 karakter INTRA, CVEDA, CVEDF értéke lehet, 2 karakter
EU országkód, a következő négy karakter évszám, az utolsó 7 szám numerikus sorszám. Csak abban az esetben lesz
sikeres a külföldről beérkezett tojás állomány keltetésének bejelentése, ha azt megelőzi a külföldről beérkezett
tojások bejelentése, a 2741-es Külföldről beérkezett állatok/tojások bejelentő és módosító lapján
Törzsállomány azonosító és INTRA/KÁBO szám nem adható meg egyszerre, de a kettő közül egyiknek megadása
kötelező.
Kelés dátuma: megadása kötelező a megfelelő formátumban (év, hónap, nap), Értéke minden esetben nagyobb a
berakás dátumánál.
4. Keltetés egyéb módosítható adatai
Fajkód: A tojás fajára (házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, strucc, emu) vonatkozó egyjegyű kód. Megadása
bejelentésekor kötelező.
Fajkódok a szállítólevélen megadottak szerint a következők:
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Házityúk
Pulyka
Kacsa
Lúd
Gyöngytyúk
Strucc
Emu

Fajtakód: A fajon belüli fajta azonosító száma, melyet az NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság ad ki. Hazai
származású tojások keltetésének bejelentéskor kitöltése kötelező. Import származású tojások keltetésének
bejelentéskor, ha az adott fajta még fajtaelismeréssel vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel nem rendelkezik,
akkor üresen hagyható, ebben az esetben azonban mindenképpen meg kell adni a külföldi tojások szállítási
dokumentációján szereplő INTRA/KÁBÓ számot.
Berakás dátuma: megadása bejelentéskor kötelező a megfelelő formátumban (év, hónap, nap). Értéke minden
esetben nagyobb, vagy egyenlő, mint a tojások regisztrált keltetőbe érkezésének dátuma illetve a külföldről
beérkezés dátuma.
Berakott darab: megadása bejelentéskor kötelező
Kikelt darab: A berakott tojásokból kikelt napos baromfi darabszámát kell beírni. Értéke kisebb vagy egyenlő a
berakás darabszámánál.
5. Keltetésvezető aláírása Kitöltése kötelező!
Dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
Keltetésvezető aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
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