Útmutató a 2403 Holstein-fríz központi lajstromszám igénylőlap kitöltéséhez

A Szarvasmarha Törzskönyvi Rendszer (TKR) 2403-as Holstein-fríz központi lajstromszám igénylőlappal lehet központi
lajstromszámot (KPLSZ) igényelni holstein-fríz fajtájú hazai, külföldi, illetve Magyarországra spermaimport útján érkezett
tenyészbikákra.
A KPLSZ vagy név kiadása együtt, és külön-külön is egy új származási igazolás kiállítását vonja maga után, ezért a származási
igazolás igénylésekor kötelező adato(ka)t az űrlap hátoldalán meg kell adni. A származási igazolásról automatikusan készül próbalap.
A vastagon szedett rovatok kitöltése KPLSZ igénylésekor 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.
ENAR szám megadása esetén az azonosító szám mind a tíz számjegyét ki kell írni.
Országkódként a származási ország 3 jegyű ISO betű- vagy számkódját kell megadni.
A kitöltött igénylőlapokat a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete címére kell eljuttatni:
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KPLSZ-ot csak a központi adatbázisban nyilvántartott mesterséges termékenyítő állomás, ügyfél, illetve az Egyesület igényelhet. Az igénylő azonosítójának kitöltése kötelező. Ha az igénylő az Egyesület, akkor elegendő a neve mellett álló karikát
megjelölni. Az ügyfélként történő regisztrációt az Egyesületnél kell kezdeményezni.
Az igénylő nevének kitöltése kötelező. A nevet rövidített formában is meg lehet adni.
Az igénylő címe az igénylő adatainak ellenőrzését szolgálja, megadása nem kötelező.
Az igénylés tárgya rovatot a szerint kell kitölteni, hogy az igénylés KPLSZ-ra, névre vagy mindkettőre irányul-e. A két
négyzet közül az egyiket mindenképpen meg kell jelölni. Csak nevet kizárólag KPLSZ-os bika esetében lehet kérni.
Az egyed azonosítója akkor lehet KPLSZ, ha az igénylés tárgya csak név. Ebben az esetben az Ország és az Azonosító
kitöltése szükségtelen. Hazai azonosítójú, KPLSZ-mal még nem rendelkező bika esetében az Ország kitöltése szükségtelen.
KPLSZ-mal még nem rendelkező külföldi bika, import sperma esetében az Ország kitöltése kötelező. Azonosítóként azt a
külföldi azonosítószámot kell beírni, amellyel a bika az Interbull felé azonosítható.
A születési időt ÉÉÉÉ HH NN formátumban szükséges beírni.
KPLSZ-mal rendelkező apa esetén a KPLSZ-ot kell megadni. Az apa külföldi azonosítóját ilyenkor – még ha van is – nem kell
megadni. Központi lajstromszámmal nem rendelkező külföldi apa esetében kötelező megadni a származási országkódot.
Azonosítóként azt a külföldi azonosítószámot kell beírni, amellyel a bika az Interbull felé azonosítható.
Az apa nevét ellenőrzésképpen 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 az Ország kitöltése kötelező. ENAR számmal átjelölt külföldi anyánál az ENAR számot kell megadni.
Az anya nevét ellenőrzésként szükséges megadni.
A szín megadása kötelező, kivéve, ha az igény csak név adására irányul.
Itt lehet megadni a bika program nevét. Hazai programnévként csak az Egyesület által regisztrált név adható meg. Külföldi
nevek esetében, ha a program nevet a Saját név rovatban adják meg, akkor azt itt külön nem kell megadni.
Itt lehet megadni a bika előnevét. Hazai előnévként csak az Egyesület által regisztrált név adható meg. Külföldi nevek
esetében, ha az előnevet a Saját név rovatban adják meg, akkor azt itt külön nem kell megadni.
Itt lehet megadni a bika saját nevét. A saját név több tagból is állhat. Külföldi, tagolással szét nem választott nevek esetében a
bika teljes nevét itt kell megadni. Ha a külföldi nevet tagolják, akkor a 12., 13. és a 15., 16. pontban megadott névtagokat itt
nem szabad ismételten megadni.
Itt lehet megadni a hazai elnevezésű bikák apa névtagját. Apa névként a bikák használati neve vagy ún. rövid neve adandó
meg. Külföldi nevek esetében, ha az apa névtagot megadták a Saját név rovatban, akkor azt itt újólag megadni nem szükséges.
Itt lehet megadni a bika nevének zárótagját. Külföldi nevek esetében, ha a zárótagot megadták a Saját név rovatban, akkor azt
itt újólag megadni nem szükséges. Egyszerre több zárótag is választható.
Itt lehet megadni a bika használati nevét. Többtagú nevek esetében használati névként azokat a névtagokat kell megadni,
amelyekkel a bika gyakorlatban a teljes név kiírása nélkül is azonosítható.
A hazai születésű bika származásvizsgálati iktatószámának megadása KPLSZ igényléskor kötelező.
A rendszerbe kerülés megválasztásával határozzuk meg, hogy a bika a hazai bikák vagy az import bikák, spermák listájára
kerül a későbbiekben. Megadása kötelező, kivéve, ha az igény csak név adására irányul.
A használat módjának megadása kötelező, kivéve, ha az igény csak név adására irányul. Azt a módot kell megadni, ahogyan a
bikát Magyarországon használják, vagy használni tervezik az igénylés időpontjában.
Érkezésként azt kell megadni, hogy bika élő egyedként vagy szaporító anyag formájában van-e jelen Magyarországon a
KPLSZ igénylés időpontjában. Megadása kötelező, kivéve, ha az igény csak név adására irányul.
Ha a bika embrió átültetésből származik, akkor azt itt kell megadni. A rovatot akkor is meg kell jelölni, ha a 14. pontban
korábban a név részeként feltüntettük az ET-t, illetve a 16. pontban már megadtuk az ET név-zárótagot.
Import egyedként vagy szaporító anyagként Magyarországra került bika esetében itt adható meg az exportáló ország kódja. A
rovat kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha az exportáló ország nem azonos a bika származási országával.

2
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

Import egyedként vagy szaporító anyagként Magyarországra került bika esetében itt kell megadni az importőr ügyfélkódját.
Ügyfélkódként csak az Országos Állattenyésztési Adatbázis által kiosztott azonosítószám használható. Az importőrként történő
regisztrációt az Egyesületnél kell kezdeményezni a 2404-es számú űrlapon.
Az importőr nevét csak a 24. pontban meghatározott esetben, ellenőrzésként kell megadni.
A kitöltés dátumát meg kell adni.
A kitöltés csak aláírással érvényes.
A származási igazolást alapértelmezésben magyar nyelven állítja ki a rendszer. Idegen nyelvű származási igazolás kérése
esetén itt kell megadni az igazolás kiállításának nyelvét. Az igénylő lapon csak egy nyelv adható meg. Mindkét karika üresen
hagyása esetén a származási igazolást magyar nyelven állítjuk ki.
A származási igazoláson – ha rendelkezésre áll – automatikusan kiíródik az anya és a nagyanyák 1. és maximális laktációja.
Hazai termelésellenőrzésben álló anyák, nagyanyák esetében 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.
A maximális laktáció kiíratásának szempontját itt kell megadni. A megadott szempont valamennyi, az igazoláson kiírandó
maximális laktációra nézve érvényes. Mivel hazai termelésellenőrzésben álló egyedeknél 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. Külföldi tejtermelési adatok esetében az itt kiválasztott
szempont nem feltétlenül teljesül.
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 32-34. pontban meg kell adni azokat az adatokat, amelyeket az igénylő a származási
igazoláson kiíratni kíván. Importőrként csak a központi adatbázisban regisztrált importőr íratható ki.
A tulajdonos országkódját csak külföldi tulajdonos esetén kell megadni.
A tulajdonos nevét pontosan úgy kell megadni, ahogy a származási igazoláson látni kívánja az igénylő. Hosszú nevű
tulajdonos esetében célszerű rövidítéseket alkalmazni.
A tulajdonos címét pontosan úgy kell megadni, ahogy a származási igazoláson látni kívánja az igénylő.
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
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 35. 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.

A származási ország megadásakor használatos gyakoribb ISO betű- és számkódok
(A listán nem szereplő országok ISO kódja megtudható az egyesületi irodán).
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