Tájékoztatás a lóféle egyedek tartás bejelentéséről
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) c) pontja
értelmében az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván
kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle
állatot tartanak.
1.

Ügyfél azonosító kérése

Állattartó telep létesítéséhez az állattartónak rendelkeznie kell korábban az MVH-tól,
2017. január 1-től a Magyar Államkincstártól kapott ügyfél azonosító számmal.
A regisztrációs kérelmet
- természetes személyek számára jelenleg a G1010-04 jelű
(G1010-04 jelű „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek
számára” ) vagy
- nem természetes személyek számára jelenleg a G1020-04 jelű

(G1020-04 jelű „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem természetes személyek
számára”)

nyomtatványon kell benyújtani.
A nyomtatványt 2 módon lehet beadni
- e-papír formában az ügyfélkapun keresztül (részletek a tájékoztató 23.oldalán)
58_2021. (VII.21.) Kincstár Közlemény5.pdf
- személyesen vagy postai úton az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint
illetékes kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályainak
ügyfélszolgálatain vagy címére kell benyújtani. Elérhetőségek:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai

2.

Tenyészetkód, állatfaj bejelentése
a.

Nem rendelkezik tenyészetkóddal:

A tenyészet bejelentéséhez a 2150-es Tenyészet bejelentő lap nyomtatványt kell
kitölteni, melyben a levelezési címéről, az állattartás típusáról és a tenyészet
besorolásáról kell nyilatkozni.
A bejelentéshez minden esetben csatolni kell legalább egy 2152-es Tartási hely
bejelentő lapot is, melyben az állatfajról, a tartási helyről - ha külterület vagy tanya,
akkor a földhivatalban regisztrált helyrajzi számot kell megadni - és a kapacitásról
(istálló, karám, legelő vagy ketrec) kell nyilatkozni.
Az adatok adatbázisban történő regisztrálásához mindkét formanyomtatvány
esetében a területileg illetékes hatósági állatorvos ellenjegyzése szükséges. Ha a
besorolás önálló, akkor a formanyomtatványt a megyei ENAR koordinátorral kell
ellenjegyeztetni.
Kitöltés után a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal ENAR Ügyfélszolgálat
címére vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ENAR Központ címére
(NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.) - ENAR megjelöléssel - lehet postázni.
Elektronikus formában a nyomtatványok a portal.nebih.gov.hu/enar weboldalról letölthetők.
b.

Rendelkezik tenyészetkóddal, de ló állatfaj nincs bejelentve:
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A ló állatfaj bejelentését, a 2153-as Tartási hely és tartás módosító lap nyomtatvány
kitöltésével kell megtenni. Felhívom figyelmét, hogy a hatósági állatorvos aláírása
nélküli bejelentés nem fogadható el.
Kitöltés után a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal ENAR Ügyfélszolgálat
címére vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ENAR Központ címére
NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.) - ENAR megjelöléssel - lehet postázni.
Elektronikus formában a nyomtatvány a portal.nebih.gov.hu/enar weboldalról letölthető.
3.

Egyedek bejelentése

Amennyiben a ló állatfaj bejelentése rögzítésre került a TIR adatbázisba és
megérkezett az Ön levelezési címére a Tenyészet igazoló lap, a lóféle egyedek
bejelentését a „Lófélék egyed bejelentő lap” - Tartás kezdete bejelentő
nyomtatványon kell megtenni. Amennyiben a ló a tartótól kikerül, annak
dokumentálását a „Lófélék egyed bejelentő lap” - Tartás vége bejelentő lapon lehet
megtenni.
Kitöltés után a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Lóútlevél Iroda 1536
Budapest, Pf.: 229. címre kell postázni.
A lóféle egyedek tartás bejelentésére vonatkozó nyomtatványok az alábbi oldalról
letölthetők:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
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