Kitöltési útmutató a 2201-es és a 3301-es Termékenyítési napló bizonylathoz illetve webes
képernyőképhez
A 2201 jelű űrlap és a NÉBIH Portál web ali 3301-es képernyője a szarvasmarhák mesterséges
termékenyítésének és kézből történő pároztatásának bejelentésére szolgál. A 2201-es számú bizonylat egy
szabadon letölthető, másolható bizonylat, melyet a tenyészet tartója tölt ki. A bizonylatot számítógépes
feldolgozásra a NÉBIH, TER, 1537 Budapest, Pf.397. címre kell küldeni, célszerű az elküldött 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. A tartó adatai
Tenyészetkód: a TIR (Tenyészet Információs Rendszer) által a tenyészetre 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.
A tartó regisztrált neve, mező ellenőrzési célokat szolgál, kitöltése a bizonylaton kötelező. A
képernyőn kijelzett szöveg alapján a bejelentő ellenőrizheti, hogy a megfelelő tenyészetet választotta-e
ki.
2. A termékenyítések adatai
A termékenyített 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 a
termékenyítések bejelentésére, 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.
Szuperovulált: a mezőbe X-et kell tenni, ha az egyed a mesterséges termékenyítés előtt
szuperovuláltatott volt, egyéb esetben a mezőt üresen kell hagyni.
A termékenyítés dátuma rovatba a mesterséges termékenyítés vagy kézből történő pároztatás pontos
dátumát ééééhhnn (például 20150413) formában kell beírni.
A bika KPLSZ-a: a termékenyítő bika központi lajstromszáma (KPLSZ-a).
A termékenyítő bika használati nevét nyomtatott betűkkel kell beírni a bizonylatra. A képernyőn ’A
termékenyítő bika használati név’ rovatban a rendszer ellenőrzés céljából kiírja a megadott
azonosítóhoz a regisztrált nevet.
A termékenyítési módja (1) mesterséges termékenyítés vagy (2) kézből pároztatás lehet. A megfelelő
kódértéket kell beírni.
Az inszeminátor kódja, az az azonosító, melyet az inszeminátor részére a NÉBIH-től érkező értesítés
tartalmaz. A mezőt mesterséges termékenyítés esetén kötelező kitölteni.
Mesterséges állomás kódja: a spermát előállító mesterséges állomás kódszótárban megadott 3
pozíciós kódját kell beírni. A kódok az útmutató végén találhatók. Csak mesterséges termékenyítésnél
használt hazai sperma esetén kell kitölteni.
Sperma termelési száma: a hazai előállítású sperma felhasználásakor a spermatermelés dátuma
ééhhnn formában (például 040502) vagy éénnn formában (például 04032, ami 2004. február 1-ét
jelent). Import spermánál az import sperma azonosítója. Csak mesterséges termékenyítésnél kell
kitölteni.
Sperma típusa: a termékenyítéshez felhasznált sperma típusa (1) friss vagy (2) mélyhűtött lehet. A
megfelelő kódot kell beírni.
Sperma eredete: (1) hazai vagy (2) import sperma lehet. A megfelelő kódot kell beírni.
Sexált sperma: a mesterséges állomás spermára való információja alapján x-lendő.
3. Bejelentés aláírás
Bejelentés dátuma: a bejelentés (kitöltés) dátumát ki kell tölteni.
Aláírás: a bejelentés csak aláírással érvényes.
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Mesterséges Termékenyítő Állomások kódjai
H01 = Bos-Genetic Kft. Mesterséges Termékenyítő Állomása
H02 = OMT Rt. Szombathelyi Állomása
H03 = OMT Rt. Debreceni Állomása
H04 = Génbank Kft. Mesterséges Termékenyítő Állomása
H05 = OMT Rt. Magyarkeresztúri Állomása
H07 = OMT Rt. Gödöllői Állomása (2001.október 1-től érvényes)
T99 = OMT Rt. Gödöllői Állomása (2001.szeptember 30-ig érvényes)
T98 = Szekszárdi Állomás
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