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1. Bevezetés
A Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban TIR) a tartási helyek, a
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet szerint, az alább felsorolt
állatfajokat tartó tenyészeteket tart nyilván:
a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény (a továbbiakban együtt:
szarvasmarha);
b) lófélék: ló, szamár, öszvér;
c) sertés, beleértve a vaddisznót is;
d) juh és kecske;
e) baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk,
pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű
futómadár (strucc, emu);
f) házi nyúl;
g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc,
görény;
h) halfajok;
i) méh;
j) egyéb vadászható vadfajok.
A nyilvántartás többféle tenyészet-típusra terjed ki (pl. vágóhidak, mesterséges
termékenyítő állomások, baromfi keltetők, stb.), a hatósági állatorvos feladatai
ezek közül csak az állattartó típusú tenyészetekre terjednek ki. (Ebbe a típusba
tartoznak a nem gazdasági célból állatokat tartó tenyészetek, a kereskedő telepek, a
karantén, valamint a vadaskert/vadaspark, a vadfarm, az állatkert és az állatkísérleti
létesítmény is.)
A fent hivatkozott jogszabály előírja, hogy az állattartó köteles bejelenteni:
1. Minden szarvasmarhát, sertést, juhot vagy kecskét tartó tenyészetét.
Bármelyik másik állatfajt tartó állattartó típusú tenyészetét, amelyre teljesül az
alábbi feltételek bármelyike:
Állategészségügyi regisztrációra kötelezett.
Az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni.
Lóféle állatokat tartó tenyészet, a létszámtól függetlenül.
Baromfitartó tenyészet, amelyhez külön jogszabály szerint az állategészségügyi
hatóság által nyilvántartott nagy létszámú telep tartozik, vagy a tartó kistermelői
élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik, vagy vágóhídra
szállítanak baromfit.
6. Házinyulat vagy prémes állatot tartó tenyészet, amelyben legalább 50 nőivarú
állatot és szaporulatát tartják, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői
(vágási) engedéllyel rendelkezik.
7. Haltartó tenyészet, amelyhez legalább 30 hektár halastó tartozik.
8. Minden méhészetet, a méhek állandó tartási helyével.
2.
3.
4.
5.
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9. Azokat a vadászható vadfaj tartási helyeket, ahol nem kizárólag bemutatás,
vagy közvetlenül vadászati hasznosítás céljából fogságban tartott vadászható
vadfajokat tartanak.
A hatósági állatorvos feladata a tenyészetek és tartási helyek bejelentésének és
módosításának jóváhagyása és ellenjegyzése. Az 1. pont alatti tenyészetek közül
azonban nem kell foglalkoznia azokkal a szarvasmarhát vagy sertést tartó
tenyészetekkel, amelyeket a megyei állategészségügyi hatóság önálló kategóriába
sorolt, ezek a megyei ENAR koordinátor illetékességi körébe tartoznak. A többi
szarvasmarha- és/vagy sertéstartó tenyészetet viszont a hatósági állatorvos sorolja
be egy megyei körzetbe a megyei állategészségügyi hatóságáltal előzetesen kijelölt
körzeteket figyelembe véve. A hatósági állatorvos továbbá, a tartó aláírása nélkül
felszámolhatja a hozzá tartozó tenyészetekben bármelyik faj tartását, ha ez
megszűnt ugyan, de ennek bejelentését az állattartó elmulasztotta.
A TIR rendszer elsődleges feladata, hogy a Szarvasmarha ENAR, sertés ENAR,
juh/kecske ENAR, a Baromfi Információs Rendszer, az állategészségügyi a
tenyésztési és a támogatási információs rendszerek számára szolgáltassa a tartási
helyek és a tenyészetek, valamint a támogatási rendszerektől eltekintve, a felelős
tartóik adatait is.
Jelen segédlet a hatósági állatorvosok részére készült. A TIR bizonylatainak
használatához ad részletes útmutatást. A hatósági állatorvos jóváhagyó/ellenőrző
szerepe miatt, az útmutató részletesen tárgyalja az állattartó feladataival
kapcsolatos tudnivalókat is.
A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt
űrlapokat az állattartónak a megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
kérdésekben illetékes főosztályának címére kell beküldenie. Baromfikeltetők
minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: NÉBIH,
Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.
A rendszer üzemeltetése, ügyfélszolgálata a megyei Kormányhivatalban történik. A
központi ügyfélszolgálati iroda telefonos ügyfélszolgálat keretében tud infomációt
nyújtani. Telefonszám: 06(1) 346-3486 vagy 346-3487. Kérdéseket e-mailben is
feltehetnek, az tir@enar.hu címen.
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2. Az adatszolgáltatás bizonylatai
Az adatok közléséhez az alábbiakban felsorolt alapbizonylatok használhatók. A
szükséges bizonylatok a www.enar.hu weblapról letölthetőek, vagy a megyei és
központi ügyfélszolgálati irodákban igényelhetőek. A bizonylatok szabadon
fénymásolhatóak.
Tenyészetek bejelentéséhez, és módosításához szükséges bizonylatok
2150- Tenyészet bejelentő lap
2151- Tenyészet módosító lap
2152- Tartási hely és tartás bejelentő lap
2153- Tartási hely és tartás módosító lap
1410 - Tartások megszüntetésének és speciális adatainak bejelentő listája
(a 1410-es listát a körzeti kapcsolattartó állatorvosok is
beküldhetik)
A bizonylatok aláírása:


A tartónak minden bizonylatot alá kell írnia.



Megyei körzetbe sorolt, vagy besorolás nélküli állattartó típusú tenyészet
vagy tartási helyének bejelentése, és adatainak módosítása esetén az
ellenjegyző hatósági állatorvos aláírása kötelező kivéve, az utolsó pontban
leírt esetet.



Önálló állattartó (árutermelő/kereskedő típusú) tenyészet, valamint bármely
más típusú tenyészet, bejelentése, módosítása esetén a koordinátor aláírása
kötelező.



A koordinátor aláírása az előzőektől függetlenül feltétlenül szükséges, ha a
tartó, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyével, több
tartási helyét (telepét) szeretné egy állattartó tenyészetéhez regisztráltatni,
még megyei körzetbe sorolt, vagy besorolás nélküli tenyészet esetén is.



Egy tenyészet új tartójának bejelentésekor, vagy tartási viszony
módosításakor, törlésekor a tenyészet előző tartójának aláírása is szükséges.

2.1.
Az adatszolgáltatás
követelményei

általános

formai

és

tartalmi

Az TIR zavartalan működése csak akkor biztosítható, ha az adatszolgáltatás gyors, pontos,
és megbízható, továbbá az adatszolgáltatók munkája a tartalmi követelmények mellett
kielégíti az alapvető formai követelményeket is. E követelmények betartásával az űrlapok
kitöltője saját magát is sok felesleges munkától kímélheti meg. Elég arra gondolni, hogy a
hibásan vagy olvashatatlanul kitöltött űrlapokat az adatbázis üzemeltetője kénytelen
visszaküldeni javításra vagy újra kitöltésre. Még rosszabb a helyzet, ha a hiba nem
szembetűnő, és valamely adat hibásan kerül be az adatbázisba. Ez a későbbiekben esetleg
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több lépéses, fáradságos javítási feladatokat ró mind az adatszolgáltatóra, mind a
számítógépes rendszer üzemeltetőire. A munka valamennyi résztvevőjének közös érdeke
tehát, hogy az űrlapok formailag kifogástalanul kitöltve, és tartalmi hibáktól is mentesen
kerüljenek az adatbázishoz.
A legfontosabb formai követelmények az alábbiak.


A bizonylatokat golyóstollal kérjük kitölteni.



Minden szöveg nyomtatott betűkkel töltendő ki.



A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7es semmiképpen se legyen összetéveszthető).



Azokban a rovatokban, amelyek függőleges vonalkákkal vannak
felosztva, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy
írásjelet kérünk beírni. A szöveg sohasem lehet hosszabb, mint
amennyi így a rovatba beírható.



A kitöltést célszerű minden esetben, az első osztásközben kezdeni.



Minden kitöltött űrlapot alá kell írni.

2.2. Bejelentésekhez kapcsolódó hibák elhárítása
A beküldött bejelentőlapok rögzítése és feldolgozása során a számítógépes rendszer
részletes ellenőrzéseket végez, mielőtt egy bejelentést elfogadna és regisztrálna az
adatbázisban, és hiba esetén értesítést küld a bejelentő tartónak. Ezek az értesítések űrlap
formájúak, így felhasználhatók a hibák javítására. Kinyomtatva tartalmazzák a hibátlannak
talált adatokat, valamint a hibák megnevezését.
Az ellenőrzések során a rendszer mindenekelőtt megvizsgálja, hogy a bizonylatokon
minden kötelező rovatot hibátlanul kitöltöttek-e. További ellenőrzések azt a célt szolgálják,
hogy a lehetőségek határain belül elkerülhető legyen ugyanazon tenyészet vagy tartási hely
kétszeri regisztrációja az adatbázisban.
A javítás egyszerűen történhet. A kapott űrlapon ki vannak töltve mindazok a rovatok,
amelyeket Ön az eredeti bejelentőlapon kitöltött, és a rendszer elfogadott. Üresek azok a
rovatok, amelyeket Ön nem töltött ki, vagy amelyekben szereplő adatokkal kapcsolatban a
rendszer hibát talált. A lap alján megtalálhatók a rendszer hibaüzenetei. Minden üzenet
előtt egy betű áll, ennek jelentése a következő:
o

S: Súlyos bizonylat vagy adat hiba. A bizonylaton jelentett eseményt nem
lehet az elfogadott adatok között regisztrálni.

o

F: Figyelmeztető hiba. A bizonylaton jelentett esemény az elfogadott adatok
között regisztrálható, de esetleg adathiánnyal.

o

U: Üzenet. A bizonylaton szereplő egyes hibák megértéséhez szükséges
egyéb információkat tartalmazza.

Az űrlapon meg kell adni a hiányzó rovatokat, és a bizonylatot alá kell írni, majd a
megfelelő ellenjegyzés után ismételten be kell küldeni az útmutatóban szereplő címre.
Garnitúrában beküldött bizonylatok (tenyészet bejelentés esetén a 2150 és 2152-s űrlap
együtt), súlyos hibája esetén mindkét bizonylatról készül hibaértesítés, akkor is, ha csak az
egyik bizonylat volt hibás. Ezeket ugyanúgy összetűzve kell beküldeni, mint az eredeti
bizonylatokat.
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A kapott hiba-értesítés elkallódása esetén, a hiba elhárítása bejelentő vagy módosító
bizonylat kitöltésével is történhet. Ha súlyos hiba miatt egy új bejelentést a rendszer nem
fogadott el, a bizonylatot új bejelentésként kell beküldeni, minden kötelező adat
kitöltésével. Egyébként a kötelező azonosító adatokon kívül, csak a hibás adatokat kell
módosítani, illetve a hiányzó adatokat pótolni.
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3. Tenyészetekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
3.1. Tartók/üzemeltetők
ügyfél-regisztrációs
bejelentése, adataik javítása

számának

A jogszabály előírja, hogy minden tenyészet tartójának ill. üzemeltetőjének rendelkeznie
kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszere
által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. A TIR nem regisztrálhatja sem az új tenyészet
bejelentését, sem már nyilvántartott tenyészet adatainak bármilyen módosítását, ha a
tartó/üzemeltető ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva a TIR adatbázisában.
Azoknak a tartóknak, akiknek még nincs ügyfél-regisztrációs számuk, haladéktalanul
igényelniük kell azt az MVH-nál.
A TIR-ben még nem regisztrált tartók adatainak átvétele (első tenyészetük bejelentésekor)
automatikusan történik a MVH Ügyfél-regisztrációs Rendszeréből 2007. április 2-a óta. Az
állattartó adataiban történt változásokat (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési
címe,elérhetősége) csak az MVH Ügyfél-regisztrációs Rendszeréhez kell bejelenteni és a
módosításokat a TIR automatikusan átveszi.

3.2. Új tenyészet bejelentése
Változások 2015, július 1-től
A nyilvántartott állattartó típusú tenyészetek köre és minősítése kibővül az alábbiak
szerint.
A TIR a továbbiakban nyilvántartja a vadaskerteket/vadasparkokat, vadfarmokat,
állatkerteket és állatkísérleti létesítményeket. Ezeket állattartó típusúként, (9), (10). (11) ill.
(12) minősítéssel kell bejelenteni.
A nagy létszámú árutermelő tenyészeteket (3 nagylétszámú árutermelő) minősítéssel kell
bejelenteni. Ide sorolandó a tenyészet, ha ahhoz olyan tartási hely tartozik, amely a
41/1997. FM sz. rendelet szerint nagylétszámú állattartó telepnek minősül. Ennek feltétele,
hogy az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább: 30 ló, vagy 50 szarvasmarha,
vagy 200 juh, kecske, vagy 100 sertés, vagy 2000 broiler baromfi, vagy 500 kifejlett
baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.), vagy 50 strucc, vagy 50 anyanyúl és
szaporulata.
A TIR a továbbiakban már nem tartja nyilván az állategészségügyi intézményeket
(állatkórházakat).

A tenyészetek adatainak bejelentése a „2150 - Tenyészet bejelentő lap”-on történik,
melyhez csatolni kell legalább egy „2152 - Tartási hely és tartás bejelentő lap”-ot, melyen
legalább egy állatfaj tartását és a kapacitást is bejelentik. Ha állattartó tenyészet tartója
több tartási helyét (telepét) szeretné a tenyészethez regisztráltatni, és ennek jogszabályban
meghatározott feltételei teljesülnek (rendelkezik a tartó a jogszabályban előírt
állategészségügyi hatósági engedéllyel, és ezt a bizonylatokon a koordinátor aláírásával
igazolja), akkor annyi tartási hely és tartás bejelentő lapot kell csatolni, ahány tartási hely
van. (Egy tartási helyhez azonban, több állatfaj tartása esetén is csak egy lapot kell
kitölteni.) A tenyészetekhez csak olyan tartási helyek jelenthetők be, amelyek a felügyelő
állategészségügyi hatóság illetékessége alá tartozó megyében találhatók. Ha a tartási hely
már regisztrált, akkor azon nem működhet olyan tenyészet, amelyik másik kapcsolattartó
körzetébe tartozik.
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A bejelentés csak akkor fogadható el, ha a tenyészet tartója/üzemeltetője rendelkezik az
MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal (ld. 3.1).
Amennyiben a bejelenteni kívánt tenyészet tartási helye már regisztrált, mert más
tenyészet tart vagy tartott ott állatot, akkor feltétlenül figyelembe kell venni a
következőket:


az alábbi három kivételtől eltekintve, egy tartási helyen egy tartónak csak egy
tenyészete lehet, és a tartási helyen több tartóhoz is csak azonos típusú tenyészetek
tartozhatnak;
o



kivételek: állattartó tenyészet és keltető, piac és rakodóhely, valamint
etető/itatóhely és pihentető hely egy tartási helyen bejelenthető, akár egy
akár több tartóval/üzemeltetővel, egy tartóhoz egy tartási helyen
bejelenthető
állattartó
tenyészet
és
vágópont
(olyan
vágóhíd/halfeldolgozó, amely csak e tartási helyről és ennek legfeljebb 50
km-es körzetéből fogadhat állatokat).;

ha a tartási helyen szarvasmarha és/vagy sertés tartását jelentik, és e helyen e két
állatfaj bármelyikét tartja egy megyei körzetbe sorolt tenyészet, akkor az új
tenyészetet ugyanebbe a körzetbe kell besorolni (egy tartási hely csak egy körzeti
kapcsolattartó állatorvoshoz tartozhat).

Több új tenyészet bejelentése egy még nem regisztrált közös tartási helyen, csak két
lépésben történhet. Első lépésben egy tenyészetet kell bejelenteni, csatolva a 2152-es
tartási hely bejelentőt. A bejelentés visszaigazolását követően jelenthetők be további
tenyészetek. Az ezekhez csatolt 2152-es bizonylatokon a már regisztrált tartási helynek a
visszaigazolásban megadott azonosítóját kell beírni.
A tenyészet bejelentéséhez a 2150-s űrlapon az állategészségügyi adatok rovatok és a
hatósági állatorvos adatainak kitöltése a hatósági állatorvos feladata.
A tenyészet bejelentéshez szükséges bizonylatokat tűzőgéppel összekapcsolva kell
beküldeni.
A nyilvántartásba vett tenyészetekről és tartási helyekről a rendszer kiállít egy
igazolólapot, melyet a tartónak postáz. A hibás bejelentésekre készülő hibaleveleket is a
tartó kapja, amennyiben a tenyészet bejelentő lapon az ügyfél-regisztrációs szám helyesen
kitöltött, és megállapítható a tartó címe az MVH Ügyfél-regisztrációs rendszeréből.
Ha az ügyfél-regisztrációs szám nincs kitöltve, vagy hibás, akkor a koordinátor, illetve a
hatósági állatorvos kap értesítést attól függően, hogy melyikük ellenjegyzése szerepel a
bizonylaton.

3.3. Tenyészet adatainak módosítása
Tenyészet adatainak módosítás a „2151 - Tenyészet módosító lap”-on történik. A bizonylat
kitöltésére és aláírására a tenyészet bejelentése fejezetben leírtak érvényesek. A bejelentés
csak akkor fogadható el, ha a tenyészet tartójának/üzemeltetőjének ügyfél-regisztrációs
számát már regisztrálták a TIR adatbázisában (ld. 3.1).
Változás 2015. július 1-től.
Állattartó típusú tenyészet minősítése csak két esetben módosítható. A Kistermelői
élelmiszer termelési engedély, valamint a Méhanyanevelő minősítés utólag megadható
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vagy törölhető. Más minősítés megváltozása vagy téves bejelentése esetén az alábbi két
vagy három lépést kell elvégezni:
1. Egy új tenyészet bejelentése a 3.2 pontban leírtaknak megfelelően. A régi
tenyészethez regisztrált tartási hely(ek)hez 2152-es vagy 2153-as lapon
bejelentendő minden olyan állatfaj tartása, amelyet e helyen a régi tenyészethez
regisztráltak.
2. Amennyiben nem téves bejelentés javításáról van szó, és a régi működő
tenyészethez élő szarvasmarha, sertés, juh vagy kecske egyedeket tart nyilván a
rendszer, akkor az ENAR előírásainak megfelelően be kell jelenteni ezek
átkötését/átszállítását az új tenyészetbe.
3. A régi tenyészett fel kell számolni (l. 3.5).

Amennyiben az állatok tartásával kapcsolatban kell módosítani (pl. tartás megszüntetése,
vagy indítása), akkor azt a 2153 Tartási hely és tartás módosító lapon lehet megtenni.

3.4. Tartóváltás, tartóváltás adatainak módosítása
Ha a tenyészet tartója megváltozott, vagy a tartóváltás korábban bejelentett adatait
módosítani kívánják, akkor ezt a „2151 - Tenyészet módosító lap”-on kell bejelenteni (2.
Állattartó adatai blokkban). Tartóváltást jelent az is, ha egy jogi személyiségű vagy nem
jogi személyiségű gazdasági társaság (cég) átalakul, és új adószámot kap.
A bejelentés csak akkor fogadható el, ha az új tartó/üzemeltető rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal.
Már regisztrált tartóváltás esetén módosítható a tartóváltás időpontja, valamint az utolsó
állattartó (ha az előző tartóváltásnál nem a tényleges új tartó ügyfél-regisztrációs számát
adták meg).
Ha előzőleg tévesen jelentették be a tartóváltást, akkor törölhető az utolsó állattartó.
Tartó váltás bejelentése, korábbi tartó váltás dátumának módosítása, utolsó állattartó
módosítása, vagy az utolsó állattartó törlése esetén az előző tartó aláírása is szükséges a
bizonylaton.
A „tartóváltás dátuma” rovatban tartóváltáskor azt a napot kell megjelölni, amely naptól az
új tartó felelős a tenyészetben tartott állatokért, tartóváltás dátumának módosításakor pedig
a tartóváltás helyes dátumát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tartóváltás dátumának megadása és a téves dátum javítása
minden esetben maximális körültekintéssel kezelendő (ajánlott a támogatási kérelmek
átvizsgálása is).

3.5. Tenyészetek működésének felszámolása, újraindítása
A tenyészet működését a TIR, akkor tekinti felszámoltnak, ha az adott tenyészet egyik
tartási helyén sincs egyetlen állatfajjal sem tartás nyilvántartva az adatbázisban. Ebben az
esetben a rendszer a tenyészetet nem működő (felszámolt) tenyészetként tartja nyilván.
A „2153 – Tartási hely és tartás módosító lap”-on lehet egy faj tartását megszüntetni vagy
újraindítani.
Szarvasmarhát, juhot vagy kecskét tartó tenyészet, csak akkor számolható fel, ha már nincs
a tenyészetben nyilvántartva élő állat.
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3.6. Tartások megszüntetésének és speciális adatainak
bejelentő listája
A hatósági állatorvos a megyéjébe tartozó nem önálló tenyészetek tartásainak
megszüntetését, állatlétszám illetve a hasznosítás módosítását a 1410-es lista alapján is
elvégezhetik.
A 1410-es lista a működő tenyészeteket tartalmazza, melyet az ALI rendszerből lehet
lekérni különböző feltételek megadásával (egység, faj, besorolás, tenyészet típus,
minősítés, besorolás, ENAR körzet, helység, irányítószám). A listát az ENAR központban,
és a megyei állategészségügyi hatóságoknál is elő lehet állítani.
Több oldalas lista esetén, a lapokat külön-külön is be lehet küldeni.
Minden beküldött lapot alá kell írnia a bejelentő hatósági állatorvosnak.
A hibás felszámolásokról, illetve módosításokról hibalevelet postáz a rendszer a 1410-es
listát aláíró hatósági állatorvosnak. A hibátlan módosításokról a tartó kap egy 1350
Tenyészet igazoló lapot, ha a tenyészetet felszámolták, akkor 1351 Tenyészet felszámolás
igazoló lapot
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helyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás

4.1. Még nem regisztrált tartási hely bejelentése egy
tenyészethez
Tartási hely adatainak bejelentése minden esetben a 2152 - Tartási hely és tartás bejelentő
lapon történik. A bizonylatot alá kell írnia a tartónak és a bejelentésnél megadottak szerint
a hatósági állatorvosnak vagy a koordinátornak.
Egy tenyészethez második illetve minden további tartási hely bejelentése esetén, a
bizonylatot a koordinátornak kell ellenjegyeznie.
Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet más tartó bejelentése
alapján még nem regisztráltak (még nem szerepel a TIR nyilvántartásában), akkor az
alábbiak szerint kell eljárni (ha a tartási hely már regisztrált, akkor a 4.3. alatt leírtak
érvényesek).
A bizonylaton a tartási hely azonosítót üresen kell hagyni, meg kell viszont adni a tartási
hely minden szükséges adatát, a kitöltési útmutatónak megfelelően. Ha a tenyészet már
regisztrált, akkor meg kell adni a tenyészet kódját a tartó nevét és a tenyészet levelezési
címét. Ha viszont a tenyészet is új, akkor a „3.2 Új tenyészet bejelentése” pontban leírtak
szerint kell eljárni (a 2150-es bizonylattal összetűzve kell beküldeni a bejelentést).
Amennyiben a tartó újabb tartási helyet szeretne a tenyészethez regisztráltatni, akkor
teljesülnie kell a jogszabályban meghatározott feltételeknek (rendelkeznie kell a
jogszabályban előírt állategészségügyi hatósági engedéllyel, melyet a bizonylatokon a
koordinátor aláírásával igazolt).
A bejelentés során azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ha a tartási helyen
egyidejűleg többen kezdik meg az állattartást, akkor első lépésben csak egy tartó
tenyészetéhez jelenthető be a tartási hely. Ennek nyilvántartásba vételét követően, a
regisztrálásról kapott visszaigazolás kézhezvétele után, a 4.3. pontban leírtak szerint kell
bejelenteni a tartási helyet a többi tenyészethez.

4.2. Tartási hely kapacitásának bejelentése
Tartási hely kapacitásának bejelentése a tartással együtt a 2152 - Tartási hely és tartás
bejelentő lapon vagy a 2153 - Tartási hely és tartás módosító lapon történik. A kapacitások
bejelentése a kitöltési útmutatóban megadott esetekben kötelező. Tartási hely
kapacitásának módosítása a 2153 - Tartási hely és tartás módosító lapon történik. Adott
kapacitás megszűnése esetén a kapacitás mértékeként nullát kell bejelenteni.
A tartási helyhez mindig be kell jelenteni és nyilván kell tartani a tartott fajoknak és a
tenyészet típusának megfelelő kapacitásokat. Az állattartó tenyészetek tartási helyeihez, az
ott tartott fajoknak megfelelő, bejelentendő kapacitásokat a következő táblázat tartalmazza.
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kapacitás
Istálló hasznos m2
Kifutó/karám hasznos m2
Legelő ha
Istálló hasznos m2
Kifutó/karám hasznos m2
Legelő ha
Istálló hasznos m2
Kifutó/karám hasznos m2
Ketrec hasznos m2
Istálló hasznos m2
Ketrec hasznos m2
Istálló hasznos m2
Ketrec hasznos m2
Tófelület ha

Prémesállat1
Hal
Méh
Egyéb vadászható
vadfajok
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Istálló hasznos m2
Kifutó/karám hasznos m2
Legelő ha

4.3. Már
regisztrált
tenyészethez

tartási

hely

bejelentése

egy

Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet már korábban bejelentettek
és regisztráltak, akkor a bejelentett tenyészet kódjának és a tartott fajok tartás kezdetének
megadásával, továbbá a tartási hely azonosító beírásával és a tartási hely adatainak üresen
hagyásával kell a 2152 - Tartási hely és tartás bejelentőlapot beküldeni. Ha már a tenyészet
is regisztrált, akkor a lapra rá kell írni a tenyészetkódot, a tartó nevét és a tenyészet
levelezési címét. Ha viszont a tenyészet új, akkor a „3.2 Új tenyészet bejelentése” pontban
leírtak szerint kell eljárni (a 2150-es bizonylattal összetűzve kell beküldeni a bejelentést).
Egy regisztrált tartási hely egy lépésben több, akár új, akár már regisztrált, tenyészethez is
bejelenthető, természetesen minden bejelentéshez külön-külön bizonylatokat kell kitölteni
és beküldeni.

4.4. Új állatfaj tartásának bejelentése
Egy bejelentett, a tenyészethez már hozzárendelt tartási helyen új állatfaj tartásának
kezdetét a 2153 tartási helymódosító lapon lehet bejelenteni. Amennyiben a kapacitások
még nincsenek nyilvántartva, vagy változás történt, akkor azokat is meg kell adni.

1

Értve alatta a nutria, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény fajokat.
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4.5. Állatfaj tartásának megszüntetése (felszámolása)
Bármelyik állatfaj tartásának felszámolását a 2153 - tartási hely és tartás módosító lapon
lehet bejelenteni.
Szarvasmarha, juh vagy kecske tartása csak akkor számolható fel a tenyészet minden
tartási helyén, ha már nincs a tenyészetben nyilvántartva ilyen fajú élő állat.
A felszámolás a 1410-es lista felhasználásával is bejelenthető (a 3.6 pontban leírtak
szerint). Több tenyészet felszámolása esetében, egyszerűsége miatt, mindenképpen ez a
megoldás a célszerű.

4.6. Tartási hely adatainak módosítása
Tartási hely adatainak módosítása a 2153 - Tartási hely és tartás módosító lapon történik.
A tartási hely címe csak abban az esetben módosítható, ha a cím hibásan volt
nyilvántartásba véve, vagy a cím megváltozott, mert például átnevezték az utcát, vagy
átszámozták. Ha a tartó más tartási helyre szállítja az állatait, akkor ezt be kell jelenteni
2152 - Tartási hely és tartás bejelentő lapon. (Ha e hely még nincs nyilvántartva, akkor új
tartási hely azonosító számon kerül a nyilvántartásba.) Ezt megelőzően a régi tartási
helyhez pedig egy tartási hely és tartás módosító (2153) lapot kell kitölteni, melyen
minden tartott állatfajhoz a tartás végét kell megadni.
Amennyiben, több tartási helyet szeretnének egyszerre módosítani (állatlétszámot vagy
hasznosítást), ez a 1410-es lista segítségével végezhető el (a 3.6 pontban leírtak szerint).
Az új jogszabály szerint a kocalétszámban, a méhcsaládok számában, valamint a
baromfifélék hasznosításában bekövetkezett változásokat a tartó már az illetékes hatósági
állatorvos ellenjegyzése nélkül, maga is bejelentheti.
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5. A hatósági állatorvos adatainak bejelentése, módosítása
Új hatósági állatorvos adatainak bejelentése, vagy már regisztrált adatainak módosítása a
megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági kérdésekben illetékes főosztályának
hatáskörében történik az ALI rendszerben, a rendszer Felhasználói Kézikönyvében
megadott módon.
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