Útmutató a 2402 Holstein-fríz származási igazolás egyedi igénylőlap kitöltéséhez
(Érvényes 1999. október 25-től)
A Szarvasmarha Törzskönyvi Rendszer (TKR) 2402-es Holstein-fríz származási igazolás egyedi igénylőlapjával lehet származási
igazolást igényelni olyan holstein-fríz fajtájú hím-, illetve nőivarú egyedre, amelynek hazai azonosítója ENAR szám, tehénszám,
fülszám vagy, tenyészbikák esetében, központi lajstromszám. Hagyományos tehénszámos vagy fülszámos egyedre származási
igazolást csak ezen az űrlapon lehet igényelni. Továbbá, kizárólag ez az űrlap használható olyan hazai azonosítóval megjelölt
külföldi egyed (pl. import vemhes üsző) származási igazolásának igénylésére is, amely termékenyítő bikájának nincs központi
lajstromszáma.
A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. Az egy rovathoz tartozó karikák közül egyszerre csak egyet lehet megjelölni. A
négyzetek közül egyszerre több is megjelölhető. A beérkezési dátum és sorszám mezőt nem szabad kitölteni. A kitöltés dátumának és
aláírás hiányában az igénylés nem fogadható el.
A kitöltött igénylőlapokat a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete címére kell eljuttatni:
1134 Budapest, Lőportár u. 16.
1. Származási igazolást csak a központi adatbázisban nyilvántartott természetes vagy jogi személy igényelhet. Az igénylő
azonosítójának kitöltésekor a következőképpen szükséges eljárni. Ha az igénylőnek van tenyészetkódja, akkor azt kell
megadni. Az ügyfélkód kitöltésével igényelhet származási igazolást pl. az állatkereskedő, ha „Igénylő”-ként már regisztrálták az
adatbázisban. Az igénylőként történő regisztrációt az Egyesületnél kell kezdeményezni. Ha az igénylő az Egyesület, akkor
elegendő a neve mellett álló karikát megjelölni.
2. Az igénylő nevének kitöltése kötelező. A nevet rövidített formában is meg lehet adni.
3. Az igénylő címe az igénylő adatainak ellenőrzését szolgálja, megadása nem kötelező.
4.
Az egyesületi tagsági viszony megadásakor szem előtt kell tartani, hogy az Egyesület tagjainak a származási igazolás kiállítása
kedvezőbb díjszabású, mint a nem tagoknak. A karika üresen hagyása esetén a származási igazolást „nem tag” díjszabással
állítjuk ki.
5.
A sürgősségi eljárás kérése annak megfelelően töltendő ki, hogy az igénylő milyen határidőre kéri a származási igazolást
elkészíteni. A sürgősségi eljárást felár terheli. Az elkészítés határideje alapértelmezésben 15 naptári nap, sürgős esetben 7 nap.
A karika üresen hagyása esetén a 15 napos határidő érvényes.
6.
Az eredeti igazolás azonosítószámának megadása csak abban az esetben szükséges, ha egy korábban készített származási
igazolásról kérnek másodlatot. Ekkor az egyedről egy korábban készült származási igazolás pontos, adathű másolata készül el.
Másodlat igénylése esetében a továbbiakban csak a 28-29 pontokat kell kötelezően kitölteni. Szükség esetén kitölthetők még a
16-17-18. pontok. A másodlat mindig azon a nyelven készül, amelyen az eredeti származási igazolás.
7.
Az export célú igénylés megjelölésére akkor van szükség, ha a származási igazolást külföldi felhasználás céljából igénylik.
Ekkor a származási igazolás ügykezelési rendje megváltozik. A karika üresen hagyása esetében a származási igazolást belföldi
felhasználásúként állítjuk ki.
8.
A származási igazolást alapértelmezésben magyar nyelven állítja ki a rendszer. Idegen nyelvű származási igazolás kérése
esetén itt kell megadni az igazolás kiállításának nyelvét. Egy igénylő lapon csak egy nyelv adható meg. Mindkét karika üresen
hagyása esetén a származási igazolást magyar nyelven állítjuk ki.
9.
A származási igazoláson – ha rendelkezésre áll – automatikusan kiíródik az 1. és a maximális laktáció. Hazai
termelésellenőrzésben álló egyedeknél lehetséges az életteljesítmény kiíratása is. A négyzetek bejelölésével megválasztható,
hogy az igazoláson szereplő nőivarú egyedek mely körében igénylik az életteljesítmény kiírását. Egyszerre mindkét négyzet is
jelölhető. Ha egyik négyzet sincs megjelölve, akkor életteljesítmény sehol sem jelenik meg a származási igazoláson.
10. A maximális laktáció kiíratásának szempontját itt kell megadni. A megadott szempont valamennyi, az igazoláson kiírandó
maximális laktációra nézve érvényes. Mivel a maximális laktáció kiírása – meghatározott korlátok mellett – kötelező, a
rendszer akkor is ír ki maximális laktációt, ha az igénylő elmulasztja a szempont megadását. Ebben az esetben az
alapértelmezett érték a zsír+fehérje kg.
11. 12. Az igénylő rendelkezhet arról, hogy a származási igazoláson minden esetben kiírt „Tenyésztő” rovaton kívül akar-e az állattal
kapcsolatba hozható más személyről, szervezetről bejegyzést látni. A rovatot gyűjtőnéven Tulajdonos-nak hívjuk. A
tulajdonos rovat tartalma esetében megadható, hogy a felkínált lehetőségek közül milyen bejegyzést írjon ki a rendszer a
származási igazolásra.
A tartó választása esetén „Tartó” rovatcímmel a származási igazolásra kerül az élő egyed adatbázisban nyilvántartott tartója. A
„Tulajdonos” választása esetén a 13-15. pontban meg kell adni azokat az adatokat, amelyeket az igénylő a származási
igazoláson kiíratni kíván. Az állat tulajdonosát a rendszer nem tartja nyilván, ezért megadása minden igénylőlap kitöltésekor
szükséges. Az „Importőr” kiíratását csak tenyészbikák, illetve import sperma esetében lehet kérni.
13. A tulajdonos országkódját csak külföldi tulajdonos esetén kell megadni. Ilyenkor a rubrikákba az ország 3 jegyű ISO betűvagy számkódját kell beírni.
14. A tulajdonos nevét pontosan úgy kell megadni, ahogy a származási igazoláson látni kívánja az igénylő. Hosszú nevű
tulajdonos esetében célszerű rövidítéseket alkalmazni.
15. A tulajdonos címét pontosan úgy kell megadni, ahogy a származási igazoláson látni kívánja az igénylő.
16. Ha a származási igazolás kiállításának költségeit az igénylő állja, akkor a rovat kitöltése szükségtelen. Ha viszont a
költségviselő nem azonos az igénylővel, akkor a költségviselőt itt szükséges megadni. Tenyészetkóddal rendelkező
költségviselőnek a tenyészetkódját kell megadni. Tenyészetkóddal nem rendelkező, költségviselőként az adatbázisban már
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regisztrált ügyfélnek az ilyen címen kapott ügyfélkódot kell megadni. A költségviselőként történő regisztrációt az Egyesületnél
kell kezdeményezni. Ha a költségviselő az Egyesület, akkor elegendő a neve mellett álló karikát megjelölni.
A 16. rovat kitöltése esetén a költségviselő nevét kötelező megadni. Adatbázisban nem regisztrált, készpénzzel fizető ügyfél
esetében a rovat kitöltése ugyancsak kötelező.
A költségviselő címét csak akkor kell megadni, ha az adatbázisban nem regisztrált ügyfél készpénzes fizetéssel kívánja a
származási igazolás kiállítási díját kiegyenlíteni.
Azonosítóként tenyészbikánál a központi lajstromszámot kell megadni. Üsző, tehén, tenyészbika jelölt esetében pedig az
ENAR számot, illetve a hagyományos tehénszámot vagy fülszámot kell beírni. Tehénszámos vagy fülszámos egyedre kizárólag
ezen az űrlapon, és ezen is csak 1999. december 31-ig lehet származási igazolást igényelni. A tehénszámot minden esetben tíz
karakter hosszúságban kell a rubrikákba beírni, a következőképpen: megye (2) + termelés-ellenőrzési tenyészetszám (3) +
ellenőrzési szám (5). ENAR számmal átjelölt külföldi egyednél az ENAR számot kell megadni. Az ENAR szám mind a tíz
számjegyét ki kell írni.
Az ivar megadása kötelező.
Az egyed nevét ellenőrzésképpen szükséges megadni. Összetett nevű tenyészbikák esetében a teljes név helyett megadható a
saját név vagy a használati név.
A születési időt ÉÉÉÉ HH NN formátumban szükséges beírni.
Termékenyítő bikaként a nőivarú egyedet utoljára termékenyítő (fedező) bika központi lajstromszámát lehet megadni. Olyan
esetben (import vemhes üsző, import embrió), ahol a termékenyítő bika, illetve az apa nem rendelkezik kplsz-mal, a bika
külföldi azonosítószáma adandó meg. Ebben az esetben a származási ország 3 jegyű ISO betű- vagy számkódját kötelező
megadni. Nem központi lajstromszámos bikával termékenyített import egyedre kizárólag ezen az űrlapon lehet a külföldi
termékenyítést feltüntető származási igazolást igényelni. Központi lajstromszámos termékenyítő bika külföldi azonosítóját –
még ha van is – nem kell megadni.
Központi lajstromszámmal rendelkező apa esetén a központi lajstromszámot kell megadni. Központi lajstromszámmal nem
rendelkező külföldi apa esetében kötelező megadni a származási ország 3 jegyű ISO betű- vagy számkódját. Azonosítóként
ilyenkor az apa külföldi azonosítószámát kell beírni. Központi lajstromszámos apa külföldi azonosítóját – még ha van is – nem
kell megadni.
Az apa nevét ellenőrzésként szükséges megadni. Összetett nevű tenyészbikák esetében a teljes név helyett megadható a saját
név vagy a használati név.
Hazai azonosítójú anya esetén az ENAR számot, illetve a tehénszámot kell megadni. A csak külföldi azonosítóval rendelkező
anyánál kötelező megadni a származási ország 3 jegyű ISO betű- vagy számkódját. ENAR számmal átjelölt külföldi anyánál az
ENAR számot kell megadni. Az ENAR szám mind a tíz számjegyét ki kell írni.
Az anya nevét ellenőrzésként szükséges megadni.
A kitöltés dátumát meg kell adni.
A kitöltés csak aláírással érvényes.
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