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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  
AZ EGYESÜLETI NYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES AZONOSÍTÁSI BEJELENTŐ NYOMTATVÁNYOKHOZ 

Az adatlapok a megszülete   egyed származásának és fontosabb egyedi tulajdonságainak adat-
rögzítését szolgálják. A tagok által történő pontos és rendszeres adatszolgáltatás a számítógé-
pes nyilvántartó program alapfeltétele. A bejelentések határideje minden negyedévet követő 
5. nap. A határidőt mulasztókkal szemben semmiféle igazolás nem adható ki. Az adatgyűjtő 
lapokat 2 példányban kell kitölteni (indigó vagy fénymásoló), a másola   példány a tenyésztő-
nél marad. A lapok igény szerint sokszorosíthatók, illetve az adatközlést elfogadjuk bármilyen 
számítógépen rögzíte   formátumban is (pl. excel táblázat). 

I. EGYESÜLETI BORJÚBEJELNTŐ LAP (MHAGTE-FNY/01) 
Az ado   évben születe   egyedek adatait tartalmazza, negyedévente jelentendő nyomtato  , 
elektronikus vagy on-line formátumban. 

Kitöltése:  
– ENAR tenyészetkód: ide a 7 jegyű ENAR tenyészetkódot kell beírni.  
– Egyesüle   Tenyészetszám: ide az 5 jegyű tenyészetszámot kell beírni. 
– Bejelentés dátuma: a szokásos módon beírni a feladás dátumát (pl. 2010. 04. 05.). 
– Bejelentő aláírása: az adatbejelentő lapot a bejelentő személy írja alá, cégbélyegző 

használata is lehetséges. 
– 1. oszlop: a borjú 10 jegyű életszámát tartalmazza, melyből az utolsó számjegy a kont-

rollszámot, az elő  e lévő 4 számjegy pedig a mindennapos munkában használatos 
használa   számot jelen  . Amennyiben a születe   borjak esetében az első 5 számjegy 
megegyezik, azt elegendő csak az első egyed esetében beírni. 

– 2. oszlop: az apa 5 jegyű közpon   lajstromszáma kerül beírásra. 
– 3. oszlop: az anya ENAR száma kerül beírásra. Amennyiben a tehenek esetében az első 

5 számjegy megegyezik, azt elegendő csak az első egyed esetében beírni. 
– 4. oszlop: a borjú születési dátuma (pl. 10. 01. 01.). 
– 5. oszlop: a születe   borjú nemének megfelelő kódszámot beírni:1-bika, 2-üsző. 
– 6. oszlop: a születési súly helyére a ténylegesen mért súlyt kell beírni; amennyiben 

ilyen nincs, üresen hagyandó, törzstenyészetek,  sztavérű állományok esetében köte-
lező a születést követő 24 órán belüli mérés. 

– 7. oszlop: az ellés lefolyására jellemző kódszámot kell beírni. 

Ellés lefolyása:   
– könnyű:  .............................................................. 1 
– segítséggel:  ....................................................... 2
– nehéz ellés (több személy, vagy állatorvos):  .... 3
– holtellés:  ............................................................ 5
– vetélés:  .............................................................. 9
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II. BORJÚ VÁLASZTÁSOK (MHAGTE/FNY-02) 
Ezen az adatgyűjtőn minden olyan borjút be kell jelenteni, amely az ado   évben leválasztásra 
került, születési évtől függetlenül, negyedévente nyomtato  , elektronikus vagy on-line formá-
tumban. Az adat akkor is erre az adatgyűjtőre kerül, ha az egyed választás után azonnal el le   
adva. A választási súly a tehén termelési eredményeinek kiszámításához szükséges. 

Kitöltése: 
– ENAR tenyészetkód: ide a 7 jegyű ENAR tenyészetkódot kell beírni.  
– Egyesüle   Tenyészetszám: ide az 5 jegyű tenyészetszámot kell beírni. 
– Bejelentés dátuma: a szokásos módon beírni a feladás dátumát (pl. 2010. 04. 05.). 
– Bejelentő aláírása: az adatbejelentő lapot a bejelentő személy írja alá, cégbélyegző 

használata is lehetséges. 

A születe   borjú adatai: 
– 3. oszlop: a borjú 10 jegyű ENAR számát tartalmazza. Amennyiben a születe   borjak 

esetében az első 5 számjegy megegyezik, úgy azt elegendő csak az első egyed eseté-
ben beírni. 

– 4. oszlop: a választás kódja. Ide azt a számot kell beírni, amely a borjú választás utáni 
sorsát jelen  . 

Választási kódok:  
– választásig elhullo  :  .................................  01 
– választásig kényszervágva:  ......................  02 
– választáskor exportba eladva:  .................  03 
– választáskor belföldre eladva:  ..................  04 
– egyéb (lopás, eltűnés): ..............................  05      
– STV-be állíto   bika:  ...................................  06 
– hízóba állíto   bika:  ...................................  07 
– továbbtenyésztésre meghagyo   üsző: .....  10 
– 5. oszlop: a választás időpontja. Pl. 10. 01. 01. Amennyiben az egymás ala   lévő vá-

lasztási dátumok azonosak (év, hónap, esetleg nap esetében) az első sor kitöltése után 
elég egy függőleges nyíllal jelölni az időpont azonosságát mindaddig, amíg az nem vál-
tozik.  Ha a választások más időpontban történtek, azt minden sorba be kell írni. 

– 6. oszlop: a választási súlyt egész számmal kell beírni (pl. 135) mindig a bru  ó testsúlyt 
használva, amennyiben egyedi mérés nem történik, úgy üresen hagyandó. 
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III. KIESÉSEK, KIKERÜLÉSEK (MHAGTE/FNY- 03) 
Minden olyan egyed, amely a tenyészetet elhagyja, ezen az adatgyűjtőn kerül bejelentésre, 
negyedévente nyomtato  , elektronikus vagy on-line formátumban. (Abban az esetben, ha a 
borjú választás után azonnal értékesítésre került és a Borjú választások (FNY-02) adatgyűjtőn 
bejelentésre került, nem kell bejelenteni i   is.) 

Kitöltése: 
– ENAR tenyészetkód: ide a 7 jegyű ENAR tenyészetkódot kell beírni.  
– Egyesüle   Tenyészetszám: ide az 5 jegyű tenyészetszámot kell beírni. 
– Bejelentés dátuma: a szokásos módon beírni a feladás dátumát (pl. 2010. 04. 05.). 
– Bejelentő aláírása: az adatbejelentő lapot a bejelentő személy írja alá, cégbélyegző 

használata is lehetséges. 
– 3. oszlop: ide az egyed hasznosítási csoportjára, illetve korcsoportjára jellemző és a 

lapon, illetve a mellékletben is szereplő  pusszámot kell beírni (pl. 01, 02 stb.). 

Típusszámok: 
– borjú:  .........................................................  00 
– tehén:  ........................................................  01 
– növendék üsző:  .........................................  02 
– növendék bika:  ..........................................  03 
– tenyészbika:  ..............................................  04 
– 4. oszlop: az első egyed esetében az első 10 számot, a továbbiakban (amennyiben 

megegyezik) elegendő az utolsó 5 számot beírni.  
– 5. oszlop: az egyed kikerülésére jellemző kódszámot kell beírni.  

Kikerülési kódok: 
– elhullo  :  ....................................................  11 
– kényszervágva:  .........................................  12 
– exportra eladva:  .......................................  13 
– belföldre eladva:  .......................................  14 
– vágóba eladva:  .........................................  15 
– tenyészbikaként eladva:  ...........................  17 
– hízo   bikaként eladva:  .............................  18 
– selejt:  .........................................................  19 
– egyéb (pl.: lopás):  .....................................  20 
– 6. oszlop: a kiesés, kikerülés időpontja (pl. 10. 01. 01.) Amennyiben az egymás ala   lévő 

dátumok azonosak (év, hónap, esetleg nap esetében), az első sor kitöltése után elég egy 
függőleges nyíllal jelölni az időpont azonosságát mindaddig, amíg az nem változik.  

 Ha a kiesés, kikerülés más időpontban történt, azt minden sorba be kell írni. 
– 7. oszlop: mindig egész számú bru  ó tes  ömeget kell beírni (pl. 135). 
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