4B. számú melléklet: Az egyes fajták tenyésztési program előírásainak meg nem felelése a
súlyosság és tartósság szempontjából az ellenőri megállapítások elvégzéséhez
1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések
A
Előírás
1 Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségeik
határidőre történő teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési
adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési
adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl
pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési
adatszolgáltatást
felszólítás után sem
pótolja.

2 Minden tenyészállat esetében a
származási lapok vagy a fajta
fenntartásáért felelős
tenyésztőszervezet által
lefejlesztett, telepi törzskönyvező
programból (Szilaj) legenerált,
kinyomtatott származási igazolás
megléte.

Enyhe:
A származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok
kevesebb, mint 20%-ánál.
Közepes:
A származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok
20-50%-ánál.
Súlyos:
A származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok
több mint 50%-ánál.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt felszólításra 30 napon
belül pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt felszólításra 30 napon
túl pótolták.
Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és a
tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges.
Rövidtávon helyrehozható:
Az egyed származási lapja nem
áll rendelkezésre, de a
tenyésztő igazolhatóan
megrendelte azt.
Hosszútávon helyrehozható:
Saját beállításnál nem rendelt
származási lapot, vagy az
értékesített egyed származási
lapja a tenyésztőnél maradt.
Nem helyrehozható:
Az utódok megszületését
követően sem áll rendelkezésre
a szülő(k) származási lapja,
vagy az az adatok hiánya miatt
nem is pótolható.
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A
Előírás
3. A tárgyévben a kifizetési
kérelemben megjelölt
tehénállomány minimum 40%-a
által produkált fajtatiszta ellés és az
ellések a tenyésztési naplóban
történő rögzítése.

4 Tenyésztésbe állított fajtatiszta
nőivarú utódok NÉBIH Labor által
igazolt származás
eredményközlőjének bemutatása.

B
Súlyosság

C
Tartósság
Enyhe:
Rövidtávon helyrehozható:
A kifizetési kérelemben
A kifizetési kérelemben
tehénállomány 30%-a vagy megjelölt állatok elléseinek
annál több, de 40%-ánál
rögzítése a tenyésztési
kevesebb produkált
naplóban max. 14 nap
fajtatiszta ellést.
elmaradást mutat a tenyésztési
programban megadott
Közepes:
határidőhöz képest.
A kifizetési kérelemben
Hosszútávon helyrehozható:
szereplő állatok 20%-a
vagy annál több, de 30%kifizetési kérelemben megjelölt
ánál kevesebb produkált
állatok elléseinek rögzítése a
fajtatiszta ellést.
tenyésztési naplóban 15-30.
nap közötti elmaradást mutat a
Súlyos:
tenyésztési programban
A kifizetési kérelemben
megadott határidőhöz képest.
szereplő állatok kevesebb,
Nem helyrehozható:
mint 20%-a produkált
fajtatiszta ellést.
A kifizetési kérelemben
megjelölt állatok elléseinek
rögzítése a tenyésztési
naplóban 30 napnál hosszabb
elmaradást mutat a tenyésztési
programban megadott
határidőhöz képest
Enyhe:
Rövidtávon helyrehozható:
Nincs származásvizsgálati Származásvizsgálat
igazolás az egyedek
eredményének pótlása
kevesebb, mint 10%-ánál. 3 hónapon belül megtörtént.
Közepes:
Nincs származásvizsgálati
igazolás az egyedek
10–20%-ánál.
Súlyos:
Nincs származásvizsgálati
megrendelő az egyedek
több mint 20%-ánál.

Hosszútávon helyrehozható:
Származásvizsgálat
eredményének pótlása
3 hónapon túl, de 5 hónapon
belül megtörtént.
Nem helyrehozható:
Származásvizsgálat
eredményének pótlása 5
hónapon túl sem történt meg,
vagy az adatok hiánya miatt
azok pótlása nem volt
lehetséges.
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2. Magyartarka szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések
A
Előírás
1 Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeinek határidőre
történő teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési
adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési
adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl
pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési
adatszolgáltatást felszólítás
után sem pótolja.

2 Az ügyfél tejtermelésellenőrzéséhez kapcsolódó
adatainak nyilvántartása és
közlése a felhívásban szereplő
összes tenyészetének
vonatkozásában.

3 Az ügyfél hústermelésellenőrzéshez kapcsolódó
adatainak nyilvántartása és
közlése a felhívásban szereplő
összes tenyészetének
vonatkozásában.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon
belül pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon túl
pótolták.

Enyhe:
A tenyészet 2 havi befejési
adatai hiányoznak.

Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyészadatot, és a tenyésztési
adatszolgáltatáshoz szükséges
hiányzó adatok pótlása nem
lehetséges.
Rövidtávon helyrehozható:
Kétszeri adatközlési hiányosság
a tárgyévben.

Közepes:
A tenyészet 3 havi befejési
adatai hiányoznak.

Hosszútávon helyrehozható:
Ismétlődő adatközlési
hiányosság a tárgyévben.

Súlyos:
A tenyészet több mint 3 havi
befejési adatai hiányoznak.
Enyhe:
A tenyészet egy negyedév
termelési, tenyésztési adatai
hiányoznak.

Nem helyrehozható:
Tejtermelés-ellenőrzés
meghiúsult a tárgyévben.
Rövidtávon helyrehozható:
Egyszeri adatközlési hiányosság
a tárgyévben.

Hosszútávon helyrehozható:
Közepes:
Ismétlődő adatközlési
A tenyészet két negyedév
hiányosság a tárgyévben.
termelési, tenyésztési adatai
Nem helyrehozható:
hiányoznak.
Hústermelés-ellenőrzés
Súlyos:
meghiúsult a tárgyévben.
A tenyészet több mint két
negyedév termelési,
tenyésztési adatai
hiányoznak.
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A
Előírás
4. Ivadékvizsgálati program
végrehajtása.

B
Súlyosság
Enyhe:
Az ivadékvizsgálathoz
kiadott termékenyítő anyag
maximum 10%-át határidőn
belül nem termékenyíti el.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
A határidőre fel nem használt
termékenyítő anyagot határidőn
túl egy hónapon belül
felhasználja.

Közepes:
Az ivadékvizsgálathoz
kiadott termékenyítő anyag
11-20%-át határidőn belül
nem termékenyíti el.

Hosszútávon helyrehozható:
A határidőre fel nem használt
termékenyítő anyagot határidőn
túl két hónapon belül
felhasználja.

Súlyos:
Az ivadékvizsgálathoz
kiadott termékenyítő anyag
több, mint 20%-át határidőn
belül nem termékenyíti el.

Nem helyrehozható:
Az ITV bikáktól származó
termékenyítő anyagot nem
használja fel.

3. Magyar házibivaly tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések
A
B
Előírás
Súlyosság
Enyhe:
1 Tenyésztési program
szerinti adatszolgáltatási
Nem határidőre történő
kötelezettségeik határidőre tenyésztési adatszolgáltatás.
történő teljesítése.
Közepes:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl
pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólítás után sem pótolja.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon belül
pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon túl
pótolták.
Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyészadatot, és a tenyésztési
adatszolgáltatáshoz szükséges
hiányzó adatok pótlása nem
lehetséges.

|

4

A
Előírás
2 Minden támogatásban
szereplő fajtatiszta nőivarú
egyedek vérmintáinak
archiválása.

3 Tenyésztési program
szerint, minősített és
engedélyezett magyar
házibivaly bikahasználat.

B
Súlyosság

C
Tartósság
Enyhe:
Rövidtávon helyrehozható:
Az archiválási dokumentum nem A felszólító levélhez képest
áll rendelkezésre a
kevesebb, mint
tenyésztésbe állított fajtatiszta
2 hónapon belül megtörtént a
nőivarú egyedek kevesebb, mint vérminták beküldése.
30%-ánál.
Hosszútávon helyrehozható:
Közepes:
A felszólító levélhez képest 2-6
Az archiválási dokumentum nem hónapon belül megtörtént a
áll rendelkezésre a
vérminták beküldése.
tenyésztésbe állított fajtatiszta
Nem helyrehozható:
nőivarú egyedek 30-60%-ánál.
A felszólító levélhez képest 6
Súlyos: az archiválási
hónapon túl sem lett a vérminta
dokumentum nem áll
beküldve.
rendelkezésre a tenyésztésbe
állított fajtatiszta nőivarú
uegyedek több mint 60%-ánál.
Enyhe:
Rövidtávon helyrehozható:
A gulyán éves szinten kevesebb Párosítási tervvel jóváhagyott,
mint 4 hónapig nem volt
lajstromszámos tenyészbika
párosítási tervvel jóváhagyott,
beszerzése a felszólításhoz képest
lajstromszámmal rendelkező
4 hónapon belül megtörtént.
fedező bika.
Hosszútávon helyrehozható:
Közepes:
Párosítási tervvel jóváhagyott,
A gulyán éves szinten 4-6
lajstromszámos tenyészbika
hónapig nem volt párosítási
beszerzése a felszólításhoz képest
tervvel jóváhagyott,
6 hónapon belül megtörtént.
lajstromszámos fedező bika.
Nem helyrehozható:
Súlyos:
Párosítási tervvel jóváhagyott,
A gulyán éves szinten több mint lajstromszámos tenyészbika
6 hónapig nem volt párosítási
beszerzése a felszólításhoz képest
tervvel jóváhagyott,
6 hónapon túl sem történt meg.
lajstromszámos fedező bika.
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4. A védett őshonos, a veszélyeztetett mezőgazdasági lófajták és a Magyar parlagi szamár
tenyésztési programjaihoz kapcsolódó meg nem felelések
A
Előírás
1 Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségeik
határidőre történő teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési
adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési
adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl
pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési
adatszolgáltatást felszólítás
után sem pótolja.

2 Az adott fajta fenntartásáért felelős
tenyésztőszervezet által elfogadott
tárgyévi párosítási terv szerinti
fedeztetés (csak a párosítási tervben
szereplő egyedekre vonatkozóan).

Enyhe:
Elfogadott párosítási terv
rendelkezésre áll, de nem
annak megfelelően járt el a
kancatartó.
Közepes:
Elfogadott párosítási terv
nem áll rendelkezésre, de a
kancát fajtában elfogadott
ménnel fedeztették.
Súlyos:
Elfogadott párosítási terv
nem áll rendelkezésre,
továbbá fedeztetés sem
történt, vagy ha történt,
akkor a fajtában nem
elfogadott ménnel.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg,
de a hiányt felszólításra 30
napon belül pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg,
de a hiányt felszólításra 30
napon túl pótolták.
Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyészadatot, és a
tenyésztési
adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges.
Rövidtávon helyrehozható:
A párosítási terv benyújtása
határidőre megtörtént, majd
30 napon belül
kezdeményezték a párosítási
terv módosítását.
Hosszútávon helyrehozható:
A párosítási terv
elfogadtatását a fedeztetés
megtörténte után 30 napon
belül kezdeményezték.
Nem helyrehozható:
A párosítási tervet március 31ig sem pótolták és a
fedeztetés sem történt meg.
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A
Előírás
3 A pályázó tenyészetében a
tenyésztési programban
meghatározott, a tenyésztési
program szerinti legfiatalabb kor
elérését követően megszerzett
alapminősítés vagy
sajátteljesítmény-vizsgálat (STV)
megléte.

B
Súlyosság

C
Tartósság
Enyhe:
Rövidtávon helyrehozható:
Az állomány kevesebb, mint Az alapminősítés vagy STV a
25%-ánál az alapminősítés határidőt követő 3 hónapon
vagy STV határidőre nem
belül megtörtént.
történt meg.
Hosszútávon helyrehozható:
Közepes:
Az alapminősítés vagy az STV
Az alapminősítés vagy STV a határidőt követő 3-6
az állomány 25-50%-ánál
hónapon belül megtörtént.
határidőre nem történt
Nem helyrehozható:
meg.
Az alapminősítés vagy STV
Súlyos:
pótlása, illetve befejezése az
Az alapminősítés vagy az
előírást követő 6 hónapon túl
STV az állomány több mint nem történt meg.
50%-ánál nem történt meg.

5. A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
programjaihoz kapcsolódó meg nem felelések
A
Előírás
1 Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeik határidőre
történő teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési adatszolgáltatás.

juhfajták

tenyésztési

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt felszólításra 30 napon
belül pótolták.

Közepes:
A tenyésztési
adatszolgáltatást felszólításra Hosszútávon helyrehozható:
határidőn túl pótolja.
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
Súlyos:
a hiányt felszólításra 30 napon
túl pótolták.
A tenyésztési
adatszolgáltatást felszólítás
Nem helyrehozható:
után sem pótolja.
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és a
tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges.
2 A bárányok tenyésztési program
szerinti egyedi jelölése.

Enyhe:
A bárányok krotáliázása 3
napon túl, de 7 napon belül
történt meg.
Közepes:
A bárányok krotáliázása 7
napon túl, de 14 napon belül
történt meg.
Súlyos:
A bárányok jelölése 14 napon
túl sem történt meg.

Rövidtávon helyrehozható:
A báránykrotália a tenyészetben
van.
Hosszútávon helyrehozható:
A báránykrotália már meg van
rendelve, és ez igazolható.
Nem helyrehozható:
Az ENAR-ban nem szerepelnek
a bárányok egyedi azonosítói.
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A
Előírás
3 Az anyajuhok engedélyezett
származási igazolással
rendelkező törzskosokkal történő
termékenyítése a
Tenyésztésvezető által
jóváhagyott párosítási terv
szerint.

B
Súlyosság
Enyhe:
A jóváhagyott párosítási terv
rendelkezésre áll, de nem
annak megfelelően járt el a
tenyésztő.
Közepes:
A jóváhagyott párosítási terv
nem áll rendelkezésre, de az
anyajuhokat törzskos
nyilvántartásban szereplő
kosokkal termékenyítették.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
A kosok minősítése megfelelő,
törzskossá nyilvánításuk egy
héten belül megtörtént.
Hosszútávon helyrehozható:
A törzskosok minősítése
adathiány miatt nem történt
meg, de az adathiány pótolható.
Nem helyrehozható:
A kosok nem minősíthetőek
engedélyezett törzskossá.

Súlyos:
A jóváhagyott párosítási terv
nem áll rendelkezésre és az
anyajuhokat törzskos
nyilvántartásban nem
szereplő kosokkal
termékenyítették.
4 A tárgyévben vásárolt
összes tenyészállat származási
okmányainak
megléte.

Enyhe:
A származási okmányok
hiányoznak az egyedek
kevesebb, mint 10%-ánál.

Közepes:
A származási okmányok
hiányoznak az egyedek 10–
30%-ánál.

Súlyos:
A származási okmányok
hiányoznak az egyedek több
mint 30%-ánál.

Rövidtávon helyrehozható:
A vásárlástól számított
1 hónapon belül megrendelt
származási okmányok.

Hosszútávon helyrehozható:
A vásárlástól számított
1 hónapon túl, de 6 hónapon
belül
megrendelt származási
okmányok.

Nem helyrehozható:
A vásárlástól számított
6 hónapon túl megrendelt
származási okmány, vagy a
származási okmányok
egyáltalán
nem állíthatóak ki.
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6. Magyar parlagi kecske tenyésztési programjához kapcsolódó meg nem felelések
A
Előírás
1 Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeik határidőre
történő teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl
pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólítás után sem pótolja.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon
belül pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon túl
pótolták.
Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és a
tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges.

2 A gidák tenyésztési program
szerinti egyedi jelölése.

Enyhe:
A gidák krotáliázása 3 napon
túl, de 7 napon belül történt
meg.
Közepes:
A gidák krotáliázása 7 napon
túl, de 14 napon belül történt
meg.

Súlyos:
A gidák jelölése 14 napon túl
sem történt meg.
3 Az anyakecskék engedélyezett Enyhe:
törzsbakokkal történő
A jóváhagyott párosítási terv
termékenyítése a
rendelkezésre áll, de nem
Tenyésztésvezető által
annak megfelelően járt el a
jóváhagyott párosítási terv
tenyésztő.
szerint.
Közepes:
A jóváhagyott párosítási terv
nem áll rendelkezésre, de az
anyakecskéket törzsbak
nyilvántartásban szereplő
bakokkal termékenyítették.

Rövidtávon helyrehozható:
A gidakrotália a tenyészetben
van.
Hosszútávon helyrehozható:
A gidakrotália már meg van
rendelve, és ez igazolható.
Nem helyrehozható:
Az ENAR-ban nem szerepelnek
a gidák egyedi azonosítói.

Rövidtávon helyrehozható:
A bakok minősítése megfelelő,
törzsbakká nyilvánításuk egy
héten belül megtörtént.
Hosszútávon helyrehozható:
A bakok minősítése adathiány
miatt nem történt meg, de az
adathiány pótolható.
Nem helyrehozható:
A bakok nem minősíthetőek
engedélyezett törzsbakká.

Súlyos:
A jóváhagyott párosítási terv
nem áll rendelkezésre és az
anyakecskéket törzsbak
nyilvántartásban nem szereplő
bakokkal termékenyítették.
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A
Előírás
4 A tárgyévben vásárolt összes
tenyészállat származási
okmányainak megléte.

B
Súlyosság
Enyhe:
A származási okmányok
hiányoznak az egyedek
kevesebb, mint 10%-ánál.
Közepes:
A származási okmányok
hiányoznak az egyedek 10–
30%-ánál.
Súlyos:
A származási okmányok
hiányoznak az egyedek több
mint 30%-ánál.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
A vásárlástól számított
1 hónapon belül megrendelt
származási okmányok.
Hosszútávon helyrehozható:
A vásárlástól számított 1
hónapon túl, de 6 hónapon belül
megrendelt származási
okmányok.
Nem helyrehozható:
A vásárlástól számított
6 hónapon túl megrendelt
származási okmány, vagy
származási okmányok egyáltalán
nem állíthatóak ki.
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7. Védett őshonos sertésfajták tenyésztési programjához kapcsolódó meg nem felelések
A
Előírás
1 Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeik határidőre
történő teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési
adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési
adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl
pótolja.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon belül
pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon túl
pótolták.

Súlyos:
A tenyésztési
adatszolgáltatást
felszólítás után sem
pótolja.

2 Kan- és koca gyorslisták
megléte.

3 A tenyészállatok esetében, a
hivatalos származási lapok
megléte.

Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és a tenyésztési
adatszolgáltatáshoz szükséges
hiányzó adatok pótlása nem
lehetséges.
Enyhe:
Rövidtávon helyrehozható:
Van gyorslista, de hiányos. 1–3 hónapra vonatkozó gyorslista
hiányzik.
Közepes:
Hosszútávon helyrehozható:
A kan vagy a koca
gyorslista hiányzik.
4–6 hónapra vonatkozó gyorslista
hiányzik.
Súlyos:
Nem helyrehozható:
Nincs semmilyen
gyorslista.
több mint 6 hónapra vonatkozó
gyorslista hiányzik
Enyhe:
Rövidtávon helyrehozható:
A származási lap nem áll
Az egyed származási lapja nem áll
rendelkezésre az állatok
rendelkezésre, de a tenyésztő
kevesebb, mint 10%-ánál. igazolhatóan megrendelte azt.
Közepes:
A származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok
10-20%-ánál.
Súlyos:
A származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok
több mint 20%-ánál.

Hosszútávon helyrehozható:
Saját beállításnál nem rendelt
származási lapot, vagy az értékesített
egyed származási lapja a
tenyésztőnél maradt.
Nem helyrehozható:
Az utódok megszületését követően
sem áll rendelkezésre a szülő(k)
származási lapja, vagy az az adatok
hiánya miatt nem is pótolható.
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A
Előírás
4 Eredetigazolási szabályok
betartása, a tárgyévben
vágásra értékesített állatok
fajtaazonossági igazolás
másolatainak bemutatása.
A fajtaazonossági igazolás
vágás napjától számított 7
napon belül történő
megkérése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Fajtaazonossági igazolás
nem áll rendelkezésre a
vágásra értékesített
sertések kevesebb, mint
10%-ánál.
Közepes:
Fajtaazonossági igazolás
nem áll rendelkezésre a
vágásra értékesített
sertések 10–20%-ánál.

Súlyos:
Fajtaazonossági igazolás
nem áll rendelkezésre a
vágásra értékesített
egyedek több mint 20%ánál.
Enyhe:
5 A tárgyévben a kérelmezett
kocaállomány minimum 20%-a A kocaállomány 15%-a
által produkált fajtatiszta fialás vagy annál több, de 20%és a fialások szaporulati
ánál kevesebb produkált
naplóban történő rögzítése.
fajtatiszta fialást.
Közepes:
A kocaállomány 10%-a
vagy annál több, de 15%ánál kevesebb produkált
fajtatiszta fialást.
Súlyos:
A kocaállomány kevesebb
mint 10%-a produkált
fajtatiszta fialást.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
A fajtaazonossági igazolást a vágás
napjától számított 7 napon túl, de 14
napon belül megkérte.
Hosszútávon helyrehozható:
A fajtaazonossági igazolást a vágás
napjától számított 14 napon túl, de 21
napon belül megkérte.
Nem helyrehozható:
A fajtaazonossági igazolást a vágás
napjától számított 21 napon túl vagy
egyáltalán nem kérték meg.

Rövidtávon helyrehozható:
A kocaállomány fialásainak rögzítése
a szaporulati naplóban max. 14 nap
elmaradást mutat a tenyésztési
programban megadott határidőhöz
képest.
Hosszútávon helyrehozható:
A kocaállomány fialásainak rögzítése
a szaporulati naplóban 15-30. nap
közötti elmaradást mutat a
tenyésztési programban megadott
határidőhöz képest.
Nem helyrehozható:
A kocaállomány fialásainak rögzítése
a szaporulati naplóban 30 napnál
hosszabb elmaradást mutat a
tenyésztési programban megadott
határidőhöz képest, vagy nem történt
meg.
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8. Védett őshonos baromfifélék tenyésztési programjához kapcsolódó meg nem felelések

1

A
Előírás
Tenyésztési program
szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségeik
határidőre történő
teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólítás után sem pótolja.

2

Törzskönyvezett utódok,
állományok előállítására
irányuló szakszerű
apaállat használat.

Enyhe:
A tenyésztési programban
meghatározott ivararánytól
max. 10%-os eltérésnél
kevesebb.
Közepes:
A tenyésztési programban
meghatározott ivararánytól
11-20%-os eltérés.
Súlyos:
A tenyésztési programban
meghatározott ivararánytól
20%-nál nagyobb eltérés.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon
belül pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon túl
pótolták.
Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és a
tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges.
Rövidtávon helyrehozható:
A hímivarú tenyészállatok BIR
szállítólevéllel és
tenyésztőszervezeti
jóváhagyással igazolt pótlása a
tenyésztojásgyűjtés előtt
megtörtént.
Hosszútávon helyrehozható:
A hímivarú tenyészállatok BIR
szállítólevéllel és
tenyésztőszervezeti
jóváhagyással igazolt pótlása a
tenyésztojásgyűjtés közben
megtörtént.
Nem helyrehozható:
A hímivarú tenyészállatok BIR
szállítólevéllel és
tenyésztőszervezeti
jóváhagyással igazolt pótlása a
tenyésztojás gyűjtés közben sem
történt meg.
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3

4

A
Előírás
A tenyésztési program
utód-előállítási
előírásainak betartása.

Törzsállományok
esetében a hivatalos
származási igazolások
megléte.

B
Súlyosság
Enyhe:
A tenyésztési programban előírt
szaporítási időszaktól való
max. 3 hetes eltérés.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Az előírt szaporítási időszaktól
való legfeljebb 8 hetes eltéréssel
kikelteti a szaporulatot.

Közepes:
A tenyésztési programban előírt
szaporítási időszaktól való
3-8 hetes eltérés.

Hosszútávon helyrehozható:
Az előírt szaporítási időszaktól
való legfeljebb 9-12 hetes
eltéréssel kikelteti a szaporulatot.

Súlyos:
A tenyésztési programban előírt
szaporítási időszaktól való
8 hetesnél nagyobb eltérés.

Nem helyrehozható:
Az előírt szaporítási időszaktól
való 12 héttel nagyobb eltérés
esetén az állomány tenyészutánpótlás céljából nem
szaporítható.
Rövidtávon helyrehozható:
Az ENAR-tól elfogadott BIR
másolat beküldése a tenyésztő
szervezetnek, a származási
igazolás megkérése 14 napon
belül megtörtént.

Enyhe:
A törzsállomány eredetét igazoló
BIR szállítólevél másolatát
legfeljebb 14 nap késéssel küldi el
a tenyésztőszervezetnek a
származási igazolás kiadása
érdekében.
Közepes:
A törzsállomány eredetét igazoló
BIR szállítólevél másolatát
15-60 nap késéssel küldi el a
tenyésztőszervezetnek.
Súlyos:
A törzsállomány eredetét igazoló
BIR szállítólevél másolatát
több mint 60 nap késéssel küldi el
a tenyésztőszervezetnek, vagy
nem rendelkezik ENAR-tól
elfogadott BIR szállítólevéllel.

Hosszútávon helyrehozható:
Az ENAR-tól elfogadott BIR
másolat beküldése a tenyésztő
szervezetnek, a származási
igazolás megkérése 14 napon túl
megtörtént.
Nem helyrehozható:
Amennyiben ENAR-tól elfogadott
BIR nem áll rendelkezésre,
származási lap nem adható ki.

9. Fajtarekonstrukció alatt álló kárpáti borzderes szarvasmarha tenyésztési programjához
kapcsolódó meg nem felelések

1.

A
Előírás
A fajtarekonstrukciós
tenyésztési program
szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségeik
határidőre történő
teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólítás után sem pótolja.

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon
belül pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon túl
pótolták.
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2.

A fajtarekonstrukciós
tenyésztési program
szerinti, a párosítási
tervben jóváhagyott
kárpáti borzderes
tenyészbika vagy
mesterséges
szaporítóanyag
használata.

Enyhe:
A nem jóváhagyott, de a
fajtarekonstrukciós programba
befogadható bikákkal történő
termékenyítés 10% alatt van.
Közepes:
A nem jóváhagyott, de a
fajtarekonstrukciós programba
befogadható bikákkal történő
termékenyítés 10%-25% között
van.

Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és a
tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges.
Rövidtávon helyrehozható:
A bikák minősítése megfelelő,
jóváhagyásuk egy héten belül
megtörtént.
Hosszútávon helyrehozható:
A bikák minősítése adathiány
miatt nem történt meg, de az
adathiány pótolható.
Nem helyrehozható:
A bikák nem minősíthetőek
jóváhagyható tenyészbikává.

Súlyos:
25%-nál magasabb a
fajtarekonstrukciós programba
nem befogadható nem
jóváhagyott bikákkal történő
termékenyítés.
10. Fajtarekonstrukció alatt álló muraközi ló tenyésztési programjához kapcsolódó meg
nem felelések

1.

A
Előírás
A fajtarekonstrukciós
tenyésztési program
szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségeik
határidőre történő
teljesítése.

B
Súlyosság
Enyhe:
Nem határidőre történő
tenyésztési adatszolgáltatás.
Közepes:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólításra határidőn túl pótolja.
Súlyos:
A tenyésztési adatszolgáltatást
felszólítás után sem pótolja.

2.

A tenyésztőszervezet
által elfogadott tárgyévi
párosítási terv szerinti
fedeztetés.

Enyhe:
Elfogadott párosítási terv
rendelkezésre áll, de nem annak
megfelelően járt el a kancatartó.
Közepes:
Elfogadott párosítási terv nem áll
rendelkezésre, de a kancát

C
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon
belül pótolták.
Hosszútávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de a
hiányt felszólításra 30 napon túl
pótolták.
Nem helyrehozható:
Egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és a
tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges.
Rövidtávon helyrehozható:
A párosítási terv benyújtása
határidőre megtörtént, majd 30
napon belül kezdeményezték a
párosítási terv módosítását.
Hosszútávon helyrehozható:
A párosítási terv elfogadtatását a
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fajtában elfogadott ménnel
fedeztették.

fedeztetés megtörténte után 30
napon belül kezdeményezték.

Súlyos:
Elfogadott párosítási terv nem áll
rendelkezésre, továbbá
fedeztetés sem történt, vagy ha
történt, akkor a fajtában nem
elfogadott ménnel.

Nem helyrehozható:
A párosítási tervet március 31-ig
sem pótolták és a fedeztetés sem
történt meg.
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