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Az előadás áttekintése

A tenyésztőszervezetek létrehozásának indokai a baromfitenyésztésben. 
A tenyésztőszervezetek kötelességei a baromfitenyésztésben. 
A baromfitenyésztés információs rendszere. 
A Baromfi Információs Rendszer szereplői. 
A tenyésztési hatóság feladata a BIR-ben. 
A tenyésztőszervezetek feladata a BIR-ben. 
A baromfitartók, törzstartók, árutermelők feladata a BIR-ben. 
A baromfi-szállítással kapcsolatos feladatok, bizonylatok a BIR-ben. 
A keltető üzemek feladata a BIR-ben.
A keltetők engedélyezésének, üzemelésének feltételei, összefüggése az 
információs rendszerrel. 
A Baromfi Termék Tanács és a Baromfi Információs Rendszer kapcsolata.

A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése. 
Tenyésztőszervezeti munka a baromfitenyésztésben











A Tenyésztési Hatóság feladatai a BIR-ben
A BIR rendszer működtetése, fejlesztése
Az adatok rögzítése és tárolása az Országos

Adatbázisban
Törzsállományok adatai
Keltetési adatok
Állománymozgások adatai

Adatszolgáltatás a jogosult felhasználók felé
BIR útmutató, nyomtatványok elkészítése
Törzsállomány azonosító számok kiadása

Tenyésztésszervezés a baromfitenyésztésben





Tenyésztésszervezés a baromfitenyésztésben



Tenyésztésszervezés a baromfitenyésztésben

Baromfiszállítással kapcsolatos bizonylatok
2740 baromfi szállítólevél
2741 külföldről beérkezett állatok/tojások 

bejelentő és módosító lapja
2743 baromfi szállítólevél pótlap
2744 baromfi indítás módosító és 

bejelentő lapja
2745 baromfi beérkezés módosító és 

bejelentő lapja











Tenyésztésszervezés a baromfitenyésztésben

A BTT számra a tervezett védjegy kiadásához  kizárólag a nyilatkozatot tett tartók körében, 
és az alábbi adatcsoportokhoz lehetséges hozzáférés:

Adott tartó tenyészetéhez kapcsolódó szállítások
Adott keltető üzemhez tartozó keltetések és napos szállítások adatai
Adott vágóhíd beszállítási adatai

A Baromfi Termék Tanács - BIR adatkapcsolat

Az adatkapcsolat kiépítésének lehetőségét a BIR rendelettervezet tartalmazza.  A hozzáférés 
csak meghatározott adatkörre és meghatározott célra vonatkozik.

Előfeltétele a tenyészetek részéről megfelelő nyilatkozat beszerzése (U2962)
Az adatközlés online módon megfelelő hozzáférési jogosultságok kiosztásával.



A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése. 
Tenyésztőszervezeti munka a baromfitenyésztésben

Az előadás összefoglalása

Az előadás a baromfitenyésztésben szervezendő 
tenyésztőszervezetek indokolásával foglalkozik, majd a 
Baromfi Információs Rendszer intézményét állítja 
középpontba.



A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése. 
Tenyésztőszervezeti munka a baromfitenyésztésben

Az előadás ellenőrző kérdései

1. Milyen igények fogalmazták meg a tenyésztőszervezetek 
létrehozásának indokát a baromfitenyésztésben?

2. Mit tesz lehetővé, milyen területen segít a baromfitenyésztés 
információs rendszere?

3. Milyen szereplői vannak a baromfi Információs Rendszernek, 
melyek a feladatai?

4. Mi a feladata a keltető üzemnek a BIR-ben?
5. Vázolja a keltető üzemek engedélyezési folyamatát a Baromfi 

Információs Rendszeren keresztül!
6. Milyen okból és milyen elven létezik a kapcsolata a Baromfi 

Termék Tanács és a Baromfi Információs Rendszer között?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése. 

Tenyésztőszervezeti munka a baromfitenyésztésben

Előadás anyagát készítette: Dr. Mihók Sándor
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