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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
(a 2152-es számú TARTÁSI HELY ÉS TARTÁS BEJELENTŐ LAP kitöltéséhez) 

 

A Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 2152-es Tartási hely és tartás bejelentő lapján kell bejelenteni, ha egy állattartó egy 

adott helyen megkezdi állatok tartását (vágását, rakodását, stb.). Amennyiben ez egyúttal új tenyészet létesítésével jár együtt, 

vagyis a tartási helyet a tartó nem egy már regisztrált tenyészetéhez kívánja csatolni, úgy a lapot mindig a 2150-es Tenyészet 

bejelentő lappal összetűzve kell beküldeni. Egy új tenyészet bejelentéséhez több tartási hely bejelentő lapja is csatolható.  

Ezen a lapon, vagy a 2153-as bizonylaton jelentendő be továbbá, ha a tartó e helyhez általa korábban már bejelentett 

állatfaj(ok) mellett, újabb faj(ok) tartását indította be, illetve a még be nem jelentett kapacitásokat és ezek megváltozását is.  

Amennyiben egy még nem regisztrált tartási helyhez több új tenyészetet kell bejelenteni, akkor ez csak két lépésben végezhető 

el. Először beküldendő az egyik tenyészet bejelentése a csatolt 2152-es lappal, majd a tartási hely regisztrálását követően a 

többi tenyészet bejelentő lapja, mindegyikhez csatolva egy-egy 2152-es lapot, amelyre be kell írni a tartási hely első 

bejelentéskor kiosztott azonosítóját.  

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

 Önálló besorolású állattartó, valamint bármely más típusú tenyészet tartási helye esetén az ENAR 

koordinátor ellenjegyzését. 

 Nem önálló besorolású (besorolás nélkül, vagy megyei körzetbe tartozó, állattartó típusú) tenyészet tartási 

helye esetén az illetékes hatóság állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. 

 Ha az állattartó típusú tenyészetnek már van másik tartási helye nyilvántartva, vagy egyidejűleg több új 

tartási helyét kívánják bejelenteni, akkor a koordinátor ellenjegyzését. Ilyen bejelentés azonban csak akkor 

fogadható el, ha az új tartási hely azonos közigazgatási megyében található. 

 

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

biztonsági kérdésekben illetékes főosztályának címére küldendők, hacsak a Főosztály másként nem rendelkezett. 

Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: NÉBIH, Állattenyésztési Igazgatóság, 

1024 Budapest, Keleti K. u. 24. 

 

A Tartási hely bejelentő lap 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)! 

E rovatokban a kitöltést mindig az első osztásközben kell kezdeni. 

 
Az Érkeztető hatóság tölti ki! részt hagyja üresen! 

 
1.      Tartási hely azonosítása: 

 

Ha a tartási helyet a bejelentő, vagy más állattartó bejelentése 

alapján még nem regisztrálták, akkor az adatcsoportot üresen kell 
hagyni!  

Már regisztrált tartási helyhez történő tartás bejelentés esetén a 

tartási hely azonosítója, valamint a tartási hely rövid címe rovatok 
kitöltése kötelező 

 

2.  Tenyészet azonosítása: 

 

Ha a lapot új tenyészet bejelentő lapjához csatolják, akkor e 

rovatokat üresen kell hagyni, minden más esetben kötelezően 
kitöltendők  

Tenyészet kódja: a Tenyészet Információs Rendszerben 

nyilvántartott tenyészetkódot kell megadni. 
Meg kell adni továbbá az állattartó nevét. A tenyészet levelezési 

címét nem kötelező megadni. 

 

3.  Tenyészet tevékenységei: 

 

Tartás/vágás/tevékenység kezdeténél a tartási helyen tartott 
állatfajokhoz kell beírni azt a dátumot, amikor az állatfaj tartását, 

vágását, vagy forgalmazását megkezdték. A rovatba pontos 

dátumot (év, hónap, nap) kell írni.  
Ha minősítés nélküli, vagy (3) minősítésű állattartó típusú 

tenyészet tartási helyén sertéstartást jelentenek be, akkor a 

kocalétszám megadása kötelező. Ebben az esetben a rovat nem 
maradhat üresen, ha nincs koca a tenyészetben, akkor 0-t kell 

beírni! 

Juh, kecske, házityúk illetve kacsa és lúd állatfajokat tartó, 
minősítés nélküli. vagy (3) minősítésű állattartó típusú tenyészet 

esetében kötelezően meg kell adni a hasznosítás módját is. Csak 
egyféle hasznosítás jelölhető. 

Méhészetek esetén a méhcsaládok számának megadás kötelező.  

 

4.  Tartási/vágási hely címe: 

 

Az adatcsoport csak akkor tölthető ki, ha új tartási helyet jelentenek 
be, vagyis ha a „1. Tartási hely azonosítása” adatcsoport üres!  

A tartási/vágási hely címét új tartási hely bejelentése esetén akkor 

lehet megadni, ha a tartási hely belterületen fekszik. Ha a tartási hely 
külterületen fekszik, akkor helyrajzi számot kell megadni. Ebben az 

esetben a Tartási hely helyrajzi száma(i) blokkot kérjük kitölteni. 

 
 

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 stb.). Kitöltése kötelező. 

A házszám (hsz.) rovatba a cím házszámát vagy egyéb azonosító 

számát kell beírni. 
 

5.  Tartási hely helyrajzi száma(i): 

 

Az adatcsoport csak akkor tölthető ki, ha új tartási helyet jelentenek 

be, vagyis ha a „1. Tartási hely azonosítása” adatcsoport üres!  
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Amennyiben a tenyészet külterületen van a helyrajzi számok 

blokk kitöltése kötelező. Több sor megadása akkor lehetséges, ha a 

sorokban feltüntetett helyrajzi számok szomszédos területeket 
jelölnek, mivel a jogszabály szerint csak ezek kezelhetők egy 

tartási helyként. Ha a felsorolt helyrajzi számok nem összefüggő 

területet határoznak meg, akkor ezeket külön tartási helyként kell 
bejelenteni külön bizonylatokon. 

 

A helység rovatba a helyrajzi számhoz tartozó helység nevét kell 
beírni. 

A helyrajzi szám rovatba minden sorban egy helyrajzi számot kell 

feltüntetni a helyes tagolásnak megfelelően. Ha a helyrajzi szám 
kevesebb tagból áll, mint amennyi a bizonylaton található, akkor a 

maradék tagokat üresen kell hagyni. 
 

6.  Kapacitások: 

 

A kapacitás rovat megadása új tartási hely bejelentése esetén, 

méhészetek kivételével kötelező. A tartott állatok fajától függően 

meg kell adni legalább egy kapacitás adatot, de értelemszerűen 
több is kitölthető. Ha már regisztrált tartási helyet kapcsolnak új 

tenyészethez, csak akkor kell kapacitás adatot is megadni, ha ez 

egyben a tartási helyen új kapacitások létesítésével illetve 
megszüntetésével jár együtt, vagy ha a tartási hely adott kapacitása 

még nem volt bejelentve. 

Kapacitás Az adott kapacitás méretének megfelelő mennyiséget 
kell megadni. Amennyiben az adott kapacitás már nem áll 

rendelkezésre (például lebontották az istállót), akkor a kapacitás 

mennyisége rovatba 0-t kell írni. A baromfikeltetők kapacitásának 
megadásánál, az EU-s gyakorlatnak és előírásoknak megfelelően, 

csak az előkeltető gépek kapacitását kell feltüntetni. A tyúktojás 

egyenérték a különböző fajhoz tartozó baromfi félék tojásainak 
tyúktojáshoz viszonyító száma, mely a keltető üzemek 

kapacitásának egységes meghatározását szolgálja. Ennek 

megfelelően  
o egy darab gyöngytyúktojás egy tyúktojás egyenértéknek, 

o egy darab lúdtojás három tyúktojás egyenértéknek,  

o egy kacsa illetve pulykatojás két tyúktojás egyenértéknek,  
o egy darab srtucctojás huszonhárom tyúktojás 

egyenértéknek. 

o egy darab emutojás tíz tyúktojás egyenértéknek felel meg. 
Sertés tenyészetek esetében a kapacitás adatként az istálló és karám 

m2 adatok mellett a koca férőhely és hízó férőhely adatokat is meg 

kell adni. 
Létesítés/változás dátuma Az adott kapacitás létesítésének 

(például istálló építésének) dátumát kell megadni. Amennyiben ez 

az adat nem ismert, úgy új kapacitás bejelentése esetén a 
létesítés/változás dátuma rovat üresen hagyható. Ebben az esetben 

a kapacitás létesítés dátumaként a bizonylat beérkezési dátumát 

vesszük nyilvántartásba. 
Kitöltése kötelező, ha az adott sorban előzőleg már bejelentett 

kapacitás módosítását vagy megszüntetését jelentik be. 

Amennyiben egy korábban bejelentett kapacitás már nem áll 
rendelkezésre (például lebontották az istállót), akkor a kapacitás 

megszűnésének dátumát kell ide írni. 

A különböző időpontban bejelentett azonos kapacitástípusok nem 
adódnak össze, mindig az utoljára bejelentett érték kerül az 

adatbázisba. Egy tartási helyen több tenyészet létesítése esetén csak 

akkor kell megadni a kapacitást, ha az módosul (pl: bővül). Ilyen 
esetben is a fentieknek megfelelően a tartási hely teljes kapacitását 

kell megadni, az adott kapacitástípusra.  

 

7.  Állattartó aláírása 

A dátum rovatot ki kell tölteni, valamint a Tartó aláírása 
rovatban a tenyészet tartójának alá kell írni a bizonylatot. Aláírás 

nélkül a nyilvántartásba vétel nem történik meg. 

A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti ki: 

8.  Besorolás 

 

Besorolás: csak akkor kell kitölteni, ha a bizonylaton egy már 

regisztrált, besorolás nélküli állattartó típusú tenyészethez sertés 

vagy marha tartását jelentik be Már korábban is besorolt tenyészet 

besorolása itt nem módosítható, ezt csak a 2151-es bizonylaton 

jelentheti a koordinátor. Megyei körzetbe sorolás esetén kötelezően 

ki kell tölteni a körzet kódja és a kapcsolattartó neve mezőket is. 
Önálló besorolás esetén üresen kell hagyni ezeket a rovatokat.  

A körzet kódja rovatban korábban besorolás nélküli tenyészet 

megyei körzetbe sorolása esetén kötelező megadni a körzetkódot. 

Korábban már megyei körzetbe sorolt tenyészet körzetkódja itt nem 
módosítható. Ha a tenyészetet másik körzetbe sorolták át, azt a 2151-

es ill. a 2162-es vagy 2163-as bizonylaton jelentheti a koordinátor. 

A kapcsolattartó állatorvos neve rovatba a körzetkód megadása 
esetén a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának teljes nevét kell 

beírni. 

 

9.  Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai 

 

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 vagy hatósági állatorvos teljes nevét. 

10.  Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása 

 

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

tölteni, valamint a koordinátor/hatósági állatorvos aláírása 
rovatban alá kell írnia az űrlapot. A koordinátor vagy a hatósági 

állatorvos aláírása nélkül a bejelentés nem fogadható el. 

 


