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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
(a 2150-es számú TENYÉSZETBEJELENTŐ LAP kitöltéséhez) 

 

A Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 2150-es Tenyészetbejelentő lapja új tenyészet bejelentésére szolgál. 

A tenyészetek bejelentése az állattartók feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell:  

 Önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, valamint bármely más típusú tenyészet 

bejelentése esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését.  

 Nem önálló besorolású (besorolás nélküli, vagy megyei körzetbe tartozó árutermelő/kereskedő vagy 

karantén típusú) tenyészet esetén az illetékes hatósági állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. 

 Ha egy árutermelő/kereskedő típusú tenyészethez, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság előzetes 

hozzájárulásával több tartási helyet kívánnak bejelenteni, akkor a tenyészet bejelentéséhez mindig 

szükséges a koordinátor ellenjegyzése. Ilyen bejelentés azonban csak akkor fogadható el, ha mindegyik 

tartási hely azonos közigazgatási megyében található.  

A tenyészet állattartójának rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Ügyfél-regisztrációs 

Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. Az állattartó adatainak átvétele automatikusan történik az MVH 

Ügyfél-regisztrációs Rendszeréből, ezért. az állattartó adataiban (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési címe, 

elérhetősége) bekövetkezett változást nem kell külön a TIR rendszernek bejelentenie. A tenyészet és tartási hely adatokat 

viszont továbbra is a TIR bizonylatokon kell bejelenteni. 

A bejelentéshez minden esetben csatolni kell legalább egy 2152-es Tartási hely bejelentő lapot is! Ha ezt elmulasztják, vagy a 

tartási hely bejelentő lapja bármilyen hiba vagy hiányosság miatt nem regisztrálható, akkor a rendszer a tenyészetet sem 

regisztrálja. Egy tenyészet bejelentéséhez több tartási hely bejelentő lap is csatolható, ha a tenyészethez több tartási helyet 

kívánnak bejelenteni. Egy tartási hely azonban mindig egy lapon jelentendő, akkor is, ha e helyen több állatfaj tartását 

jelentik be. Általában egy tartási helyhez csak egyféle típusú tenyészet regisztrálható, és egy tartási hely egy tartónak csak 

egy tenyészetéhez tartozhat. Kivételek:  

o egy tartási helyen állattartó tenyészet és keltető,  

o vagy piac és rakodóhely,  

o vagy etető-/itatóhely és pihentető hely. 

Ezek a tenyészettípusok külön-külön tenyészetként bejelenthetőek és regisztrálhatóak, akár egy tartóhoz, akár különböző 

tartókhoz. 

A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának címére küldendők. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság 

címére küldjék az űrlapokat: NÉBIH, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.   

 

A tenyészet-bejelentőlap 1 példányos. 

Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki. 

(pl.: az „ly” két betűhelyet foglaljon el). Megadott betűhely esetén az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne 

legyen hosszabb, mint ahány betűhely van, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni! 

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

 
Az Érkeztető hatóság tölti ki! részt üresen kell hagyni! 

 

A megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságainak (az illetékes ÁEÜ hatóságok) 

azonosítói: 

 

Baranya 02 Hajdú-Bihar 09 Jász-Nagykun-Szolnok 16 

Bács-Kiskun 03 Heves 10 Tolna 17 

Békés 04 Komárom-Esztergom 11 Vas 18 

Borsod-Abaúj-Zemplén 05 Nógrád 12 Veszprém 19 

Csongrád 06 Főváros és Pest megye 13 Zala 20 

Fejér 07 Somogy 14  

Győr-Moson-Sopron 08 Szabolcs-Szatmár-Bereg 15  

 

 
1.  Állattartó adatai: 

 

Az adatcsoport kitöltése kötelező. A Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszere 
által kiadott ügyfél-regisztrációs számot kell itt megadni. A 

pontozott vonalra meg kell adni továbbá az állattartó nevét. 

 

2. Tenyészet adatai: 

 

A tenyészet neve mező kitöltése nem kötelező, ha a tenyészetnek van 

neve (például vágóhíd neve), itt lehet megadni.  
Az illetékes áeü. hat. azonosítója a kitöltési utasítás első oldalán 

található táblázat alapján kell megadni. A tenyészetet felügyelő 

megyei állategészségügyi hatóság azonosítója írandó ide. 
Az illetékes áeü. hat. neve rovatba a hatóság neve adandó meg. 
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A tenyészet címének megadása kötelező. Ha a tenyészethez egy 

tartási hely tartozik, akkor ennek címét kell beírni. Ellenkező 

esetben a központi telep címét, ha van ilyen. Ennek hiányában egy 
központi iroda címe is megadható. 

Az irányítószám rovatba a postai irányítószámot kell beírni. Az 

irányítószám a megadott helységnévhez egyértelműen hozzá-
rendelt, szabályos irányítószám kell hogy legyen. 

A helység rovatba a helység nevét kell beírni. Csak olyan 

helységnév és irányítószám írható be, amely szerepel a Magyar 
Posta irányítószám jegyzékében, vagy a rendszer központi 

helységnévtárában. (Ez utóbbi az ügyfélszolgálatokon 

rendelkezésre áll.)  
A közterület neve rovatba a cím közterületének teljes nevét kell 

beírni (utca, tér, út, stb. nélkül), ha van ilyen.  
A közterület jellege rovatba a cím közterületének jellegét kell 

beírni (utca, út, tér, helyrajzi szám, stb.). Kitöltése kötelező. 

A házszám, helyrajzi szám (hsz./hrsz.) rovatba a cím házszámát, 
helyrajzi számát, vagy egyéb azonosító számát kell beírni. 

. 

Levelezési címet akkor célszerű megadni, ha az eltér a tenyészet 
címétől. A rovatokat tehát csak akkor töltse ki, ha a tenyészet 

postai/értesítési címe eltér a „Tenyészet cím adatokban” 

megadottaktól (vagyis ha a tenyészet címe egyben a levelezési 
címe is, akkor az adatcsoportot hagyja üresen). A levelezési címet a 

tenyészet címéhez hasonló módon kell megadni, de ebben az 

esetben szükség szerint emelet- és ajtószám is megadható, ill. a cím 

postafiók címe is lehet. Utóbbi esetben az irányítószám és a 

helység mellett csak a postafiók számát kell beírni. A címzett 

rovatot akkor kell kitölteni, ha ön nem a tenyészet tartójának 
nevére szeretné a küldeményeit címeztetni. 

A típus rovatban a megfelelő karikát kell megjelölni, egy típust 

kötelezően meg kell jelölni. Az EU által elismert gyűjtőállomás 
mint rakodóhely (J) jelentendő be. Állattartóként (A) jelentendő be 

minden olyan tenyészet, ahol állatot tenyésztési, végtermék 

előállítási, kereskedői, vagy nem gazdasági céllal tartanak. Azokat 
a vágópontokat, ahol más állattartó állatait is vágják 

Vágóhíd/halfeldolgozóként kell bejelenteni. 

A minősítés sorban rakodóhely bejelentése esetén jelezni kell, ha 
EU által elismert gyűjtő állomást jelentenek be. Az (A) Állattartó 

(árutermelő/kereskedő) típus megjelölése esetén itt kell jelezni, ha 

kereskedőtelepről van szó. Baromfi, nyúl és/vagy prémes állatot 
tartó tenyészetek kistermelői vágási engedélyét, valamint a 

méhészetek méhanyanevelő minősítését is itt kell megjelölni. Itt 

kell megjelölni azokat a vágóhíd/halfeldolgozó típusú 
tenyészeteket, melyek tartója állattartó/kereskedő tenyészettel is 

rendelkezik, és a vágópontján saját állatokat, valamint 50 km-es 

körzeten belülről más állattartók által hozott állatokat is vág. 
 

3.  ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó adatai  

 
ENAR-felelős megadása az alábbi esetekben mindig kötelező: 

- önálló besorolású, szarvasmarha- és/vagy sertéstartó állattartó 

(A) vagy karantén (C) típusú tenyészethez; 
- juhot és/vagy kecskét tartó állattartó (A) vagy karantén (C) 

típusú tenyészethez, ha az állattartó nem természetes személy 

(de utóbbi esetben is bejelenthető, ha a tartó nem maga látja 
el az ENAR feladatait); 

- minden olyan nem állattartó (A) vagy karantén (C) típusú 

tenyészethez, amely jogszabályban ENAR feladatok 
ellátására kötelezett (a szarvasmarha, sertés, juh és kecske 

fajok bármelyikének egyedeit tartja, vágja, vagy fogadja).  

Keltetésvezető megadása keltető bejelentése esetén kötelező. 
Kapcsolattartó megadása minden olyan esetben kötelező, amikor a 

tenyészet nem lát el ENAR feladatokat (sem szarvasmarha, sem 
sertés, sem juh vagy kecske fajú állatokkal nem foglalkozik), és az 

állattartó nem természetes személy. Abban az esetben is 

bejelenthető, ha a tartó nem maga kíván kapcsolatot tartani az 

adatbázis üzemeltetőivel. 

A Név rovatban kell megadni az ENAR-felelős, keltetésvezető, 

kapcsolattartó vezetéknevét előtaggal (id., ifj., özv., dr. stb.) és 
keresztnevét, keresztneveit. 

A telefonszám rovatba kell beírni az ENAR-felelős, 

keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális telefonszámát 
(körzetszám/telefonszám formában). 

A mobiltelefonszám rovatba kell beírni az ENAR-felelős, 

keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális mobiltelefonszámát 
(körzetszám/telefonszám formában). 

A telefonszám és a mobiltelefonszám közül legalább az egyik 

elérhetőség megadása kötelező. 

A fax rovatban adhatja meg az ENAR-felelős, keltetésvezető, 
kapcsolattartó aktuális fax-számát (körzetszám/telefonszám 

formában). 

Az e-mail rovatba írhatja be az ENAR-felelős, keltetésvezető, 
kapcsolattartó elektronikus levelezési címét. 

A fax és az e-mail rovatok kitöltése nem kötelező, de amennyiben 

van ilyen adata, akkor ajánlatos, mert a további ügyintézést meg–
könnyítheti mind az Ön, mind pedig az ügyfélszolgálat munkatársai 

számára.  

 

4-.  Számlázási adatok (csak önálló tenyészet esetén): 

 
Ezekbe a rovatokba csak akkor kell írni, ha a tenyészet részére, (pl. a 

leszállított füljelzőkért készülő) számlákat nem az állattartó nevére 

vagy nem székhelyének/lakhelyének címére kérik kiállítani. 
A számla vevőjének ügyfél-regisztrációs száma vagy partner 

azonosítója. Ha a tartó nem saját nevére kéri a számlákat, akkor e 

rovatba a számla címzettjének a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-

regisztrációs számát, vagy ha nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs 

számmal, akkor a TIR által kiosztott partnerazonosítóját kell 
megadni. Ha még egyikkel sem rendelkezik, és ezért a bizonylathoz 

egy 2166 Partner–bejelentőlapot csatolnak, akkor a rovatot üresen 

lehet hagyni. 

A számlázási név rovatba a címzett teljes neve írandó, ha a tartó 

helyett más címzettet kívánnak megadni. 

Számlázási cím. Ezeket a rovatokat akkor kell kitölteni, ha a számlát 
nem a tartó, ill. más címzett megadása esetén nem a címzett 

székhelyének/lakhelyének címére kívánják kiállíttatni. A tenyészet 

címéhez hasonló módon kell megadni.  
 

5.  Állattartó aláírása 

 

A dátum rovatot ki kell töltenie, valamint az állattartó aláírása 

rovatban alá kell írnia a bizonylatot. Az állattartó aláírása nélkül a 

tenyészet nyilvántartásba vétele nem történik meg. 

A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti ki: 

 
6.  Állategészségügyi adatok 

 

Besorolás: Szarvasmarhát vagy sertést tartó állattartó (A) vagy 

karantén (C) típusú tenyészetekhez mindig meg kell jelölni, hogy az 

adott tenyészet önálló, vagy megyei körzetbe sorolt tenyészet-e. 

Egyébként a rovat üresen hagyandó.  

A körzet kódja rovatban meg kell adni megyei körzetbe sorolt 
tenyészet esetében a körzetkódot. 

A kapcsolattartó állatorvos neve rovatba a megyei körzet 

kapcsolattartó állatorvosának teljes nevét kell beírni. 
Állategészségügyi azonosító: Amennyiben a tenyészetnek van a 

megyei állategészségügyi hatóság által kiadott más azonosítója 

(vágóhidak, gyűjtő telepek, baromfi tenyészetek stb. esetén) akkor azt 
itt kötelező megadni. 

 

7.  Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai 

 

A rovatok kitöltése kötelező. A bevezetőben meghatározott esetekben 

a bejelentés kizárólag a koordinátor ellenjegyzésével fogadható el! 
A koordinátor/hatósági állatorvos azonosítója rovatban meg kell 

adni az ellenjegyző megyei koordinátor illetve hatósági állatorvos 

azonosítóját, melyet a NÉBIH Országos adatbázisa (ALI rendszer) ad 
ki. 

A koordinátor/hatósági állatorvos neve sorba kell írni a megyei 

koordinátor, illetve a hatósági állatorvos teljes nevét. 

 

8.  Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása 

 

A dátum rovatot a kiállítás pontos dátumával (év, hónap, nap) kell 

kitölteni, valamint a koordinátor/hatósági állatorvos aláírása 

rovatban alá kell írni az űrlapot. A koordinátor illetve a hatósági 
állatorvos aláírása nélkül a tenyészet nyilvántartásba vétele nem 

lehetséges. 


