Kitöltési útmutató a 2210-es és a 3310-es Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő és módosító lapja
bizonylathoz illetve webes képernyőképhez
A 2210 jelű űrlap és a NÉBIH Portál web ali 3310-es képernyője a szarvasmarhák háremszerű és szabad
pároztatásának bejelentésére, módosítására és törlésére szolgál. A 2210-es bizonylat szabadon letölthető,
melyet a tenyészet tartója tölt ki. A bizonylatot számítógépes feldolgozásra a NÉBIH, TER, 1537
Budapest, Pf. 397. címre kell küldeni, célszerű a beküldött példányról másolatot készíteni.
Az űrlapon levő vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.
Az űrlapon az ’Érkeztető hatóság tölti ki’ blokkot üresen kell hagyni, ezek az adatok a bizonylat
számítógépes feldolgozásához szükségesek.
1. Tevékenység
Az ’(1) Bejelentés’ mezőt kell beikszelni, ha még nem regisztrált pároztatást kíván bejelenteni.
A ’(2) Módosítás’ mezőt kell beikszelni, ha egy, a Termékenyítési Információs Rendszer által már
előzőleg elfogadott pároztatás valamely adatát akarja módosítani. Az űrlapon a pároztatott állat
tartójának adatai (’Tenyészetkód’, ’Tartó neve’), valamint ’A pároztatott állat azonosítója’, ’A
regisztrált bika kplsz-a’, ’A regisztrált bika használati neve’, ’A regisztrált termékenyítési időszak
kezdete’ mezők kitöltése kötelező. A képernyőn a felsoroltak közül a tartó adatait és a bika nevét a
rendszer adja meg, csak a többi rovatot kell kitölteni. A további mezők közül csak a módosítandó
mezőket kell kitölteni az új adatokkal.
A ’(3) Törlés’ mezőt kell beikszelni, ha a Termékenyítési Információs Rendszer által már elfogadott
pároztatást kívánja törölni. Ugyanazokat a mezőket kötelező kitölteni, mint módosítás esetén. Törléskor
a ’6. Pároztatás’, a ’7. A bika adatai’, és a ’8. Termékenyítési időszak’ blokkokat üresen kell hagyni.
Ha a feldolgozott pároztatás nem a megfelelő nőivarú pároztatott állathoz tartozik, akkor azt először
törölni kell, majd a helyes azonosítón újra feladni.
2. Tenyészet adatai
Tenyészetkód. A TIR által a tenyészetekre kiosztott azonosító. A képernyőn a tenyészetkód rovatban a
rendszer felkínál egy vagy, ha a bejelentőnek több tenyészethez van felhatalmazása, akkor több
tenyészetkódot, melyek közül ki kell választani a megfelelőt.
Tartó regisztrált neve, mező ellenőrzési célt szolgál, kitöltése kötelező a bizonylaton. A képernyőn a
kijelzett szöveg alapján a bejelentő ellenőrizheti, hogy a megfelelő tenyészetet választotta-e ki.
3. Állat adatai
A pároztatott állat azonosítója lehet hazai ENAR azonosító, vagy Magyarország Európai Uniós
csatlakozását követően, EU tagországból importált, magyar ENAR számmal át nem jelölt
szarvasmarhák ún. EU ENAR száma. Ez 2 karakter hosszú, betűkből álló országkódból és maximum 12
hosszú, számjegyekből álló azonosító. Az EU ENAR szám csak abban az esetben használható az
események bejelentésére, módosítására, ha az állatot az ENAR rendszerbe bejelentették, és rendelkezik
olyan 1926 Belföldi Marhalevél-Igazolólappal, vagy 1934 Marhalevéllel melyen az egyed
azonosítójaként az EU ENAR szám van feltüntetve.
4. A regisztrált bika adatai
A regisztrált bika kplsz-a, a bika központi lajstromszáma (KPLSZ-a). Módosításakor illetve törlésekor
az adatbázisban nyilvántartott termékenyítő bika KPLSZ-a. Itt mindig az eredeti bejelentésen szereplő
bika kplsz-át kell megadni. A KPLSZ javítása esetén a jó adatot a 7. blokk ’A bika adatai’, ’A bika
kplsz-a’ rovatba kell beírni.
A regisztrált bika használati nevét nyomtatott betűkkel kell a bizonylatra írni. A képernyőn, ebben a
rovatban a rendszer ellenőrzés céljából kiírja a megadott azonosítóhoz az állat használati nevét.
5. Regisztrált termékenyítési időszak
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A regisztrált (javítandó vagy törlendő) pároztatási időszak kezdeti dátuma, ezzel azonosítjuk be a
módosítandó (illetve törlendő) termékenyítést. Itt mindig az eredeti bejelentésen szereplő dátumot kell
beírni. A dátum javítása esetén a jó dátumot a 8. blokk ’Termékenyítési időszak’ A termékenyítési
időszak kezdete’ rovatba kell beírni.
6. Pároztatás
A pároztatás módjának megfelelő mező elé X-et kell tenni. Bejelentéskor kötelező kitölteni. Egy
bejelentőlapon csak egyfajta pároztatási mód adható meg.
7. A bika adatai
A pároztató bikának a központi lajstromszámát (KPLSZ-a) kell beírni, bejelentés esetén a kitöltése
kötelező. Módosításkor a jó bika azonosítóját kell megadni, amennyiben hibásan lett bejelentve.
A bika használati neve rovatba a pároztató bika használati nevét kell beírni a bizonylatra, ha az előző
mező kitöltött. A képernyőn a bika használati név rovatban a rendszer ellenőrzés céljából a kiírja a
megadott azonosítóhoz a bika nevét.
8. Termékenyítési időszak
Az termékenyítési időszak kezdete rovatba a párosítási időszak kezdetének dátumát ééééhhnn
(például 20150522) formában kell feltüntetni, bejelentés esetén a kitöltése kötelező. Módosításkor csak
akkor kell megadni, ha javítani szükséges.
A termékenyítési időszak vége rovatba a párosítási időszak végének dátumát kell beírni. Bejelentés
esetén a kitöltése kötelező, módosításkor csak akkor kell megadni, ha javítani szükséges.
9. Bejelentés, aláírás
A bejelentés dátumát a bizonylaton meg kell adni.
A bejelentés csak aláírással érvényes.
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