Kitöltési útmutató:

A „BEJELENTŐ LAP” az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 4. mellékletének 2.7
pontja szerint a baromfi törzsállományok termelésbe állításának bejelentésére szolgál. Mindig a törzsállomány aktuális
tartójának kell kitöltenie, az alábbiak figyelembe vételével:
1. Bejelentés termelésbe állításról, ha az állomány a korábbi tartási helyén (azonos tenyészetben) marad:
(ebben az esetben a táblázatban csak egy oszlopot kell kitölteni)
(1) rovat: első termelésbe állításkor a növendék törzsállomány azonosítóját, további termelési ciklusok
esetében a korábban kapott törzsállomány azonosító kódot kell feltüntetni.
(2) rovat: az adott termelési ciklusra beólazott egyedek létszámát kell megadni. (Értelemszerűen nem
lehet nagyobb a napos létszámnál, ill. a korábbi ciklusra beólazott létszámnál.)
(3) rovat: a beólazás dátumát kell megadni, év, hó, nap részletességgel.
(4) rovat: annak a tartónak a nevét kell megadni, aki az aktuális tartási helyen tartóként van bejelentve a
TIR rendszerben.
(5) rovat: annak a tenyészetnek a címét és tenyészetazonosító kódját kell megadni, ahol az állományt
termelésbe állítják.
(6) rovat: nem kell kitölteni.
2. Bejelentés termelésbe állításról, ha az állományt más tenyészetbe szállítják:
(ebben az esetben a táblázatban csak egy oszlopot kell kitölteni)
(1) rovat: első termelésbe állításkor a növendék törzsállomány azonosítóját, további termelési ciklusok
esetében a korábban kapott törzsállomány azonosító kódot kell feltüntetni.
(2) rovat: az adott termelési ciklusra beólazott egyedek létszámát kell megadni. (Értelemszerűen nem
lehet nagyobb a napos létszámnál, ill. a korábbi ciklusra beólazott létszámnál.)
(3) rovat: a beólazás dátumát kell megadni, év, hó, nap részletességgel.
(4) rovat: annak a tartónak a nevét kell megadni, aki az aktuális tartási helyen tartóként van bejelentve a
TIR rendszerben.
(5) rovat: annak a tenyészetnek a címét és tenyészetazonosító kódját kell megadni, ahol az állományt
termelésbe állítják.
(6) rovat: annak a BIR szállítólevélnek a sorszámát kell megadni, amellyel az állományt az aktuális
tenyészetbe szállították.
3. Bejelentés termelésbe állításáról, ha az állomány korábbi állományok összevonásával jön létre:
(ebben az esetben a táblázatban legalább két oszlopot kell kitölteni)
(1) rovat: az egyes oszlopokban külön kell feltüntetni az összevonásra kerülő állományok törzsállomány
azonosítóját. Első termelésbe állításkor a növendék törzsállomány azonosítóját, további termelési
ciklusok esetében a korábban kapott törzsállomány azonosító kódot kell feltüntetni.
(2) rovat: az adott termelési ciklusra beólazott egyedek létszámát állományonként külön kell megadni.
(Értelemszerűen nem lehet nagyobb a napos létszámnál, ill. a korábbi ciklusra beólazott létszámnál.)
Az összevont állomány létszáma az egyes rovatokban megadott létszámok összege lesz.
(3) rovat: a beólazás dátumát kell megadni, év, hó, nap részletességgel. Mindkét oszlopban csak azonos
dátum adható meg.
(4) rovat: annak a tartónak a nevét kell megadni, aki az aktuális tartási helyen tartóként van bejelentve a
TIR rendszerben. Összevonáskor elegendő csak egyik oszlopban megadni.
(5) rovat: annak a tenyészetnek a címét és tenyészetazonosító kódját kell megadni, ahol az állományt
termelésbe állítják. Összevonáskor elegendő csak egyik oszlopban megadni.
(6) rovat: azoknak a BIR szállítóleveleknek a sorszámát kell megadni, amelyekkel az állományt az
aktuális tenyészetbe szállították.
4.

Bejelentés termelésbe állításáról, ha az állomány korábbi állományok szétbontásával jön létre:
(1) rovat: annak az állománynak a törzsállomány azonosító kódját kell feltüntetni, amelynek
szétbontásával az új állomány létrejött.
(2) rovat: azt a létszámot kell megadni, amely a szétbontott törzsállományból az adott tenyészetben az
adott termelési ciklusra beólazásra került.
(3) rovat: a beólazás dátumát kell megadni, év, hó, nap részletességgel.
(4) rovat: annak a tartónak a nevét kell megadni, aki az aktuális tartási helyen tartóként van bejelentve a
TIR rendszerben.
(5) rovat: annak a tenyészetnek a címét és tenyészetazonosító kódját kell megadni, ahol a szétbontott
állományt termelésbe állítják.
(6) rovat: annak a BIR szállítólevélnek a sorszámát kell megadni, amellyel az állományt az aktuális
tenyészetbe szállították. (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szétbontott állomány más
tenyészetbe kerül.)
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