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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(a 2153-es számú TARTÁSI HELY ÉS TARTÁS MÓDOSÍTÓ LAP kitöltéséhez)
A Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 2153-es Tartási hely és tartás módosító lapja már bejelentett tartási hely (vágási
hely, rakodóhely) adatainak módosítására, valamint állatfajonként a tartás (vágás, stb.) indításának, újraindításának,
felszámolásának, bejelentésére szolgál.
A bejelentés az állattartók feladata, de az alább felsorolt kivételektől eltekintve, ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek
tartalmaznia kell:

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

Nem önálló besorolású (besorolás nélkül, vagy megyei körzetbe tartozó, állattató típusú) tenyészet tartási
helye esetén az illetékes hatósági állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését.

Ha az állattartó típusú tenyészetnek már van másik működő tartási helye nyilvántartva, és most olyan
tartási helyen jelentik be az állattartást, ahol a bejelentés idején a tenyészetnek nem volt működő tartása,
akkor a módosításhoz mindig szükséges a koordinátor ellenjegyzése. Ilyen bejelentés azonban csak akkor
fogadható el, ha a tartási helyek azonos közigazgatási megyében találhatók.
Az állattartó ellenjegyzés nélkül jelentheti be: a kocalétszámban, a méhcsaládok számában, valamint a baromfifélék
hasznosításában bekövetkezett változásokat. (Az eddig érvényes jogszabály módosítása miatt viszont, egy állatfaj tartásának
megszüntetését már csak ellenjegyzéssel jelentheti be!)
Olyan tartási helyen, ahol az állattartás megszűnt, ezt a tényt önálló besorolású tenyészet tartási helyén az ENAR
koordinátor, nem önálló tenyészet esetén a hatósági állatorvos is bejelentheti a tartó aláírása nélkül. (Ezt a bejelentést a
körzeti kapcsolattartó állatorvos (megyei körzetbe sorolt tenyészet tartási helyén) és a hatósági állatorvos a 1410-es
bizonylaton is megtehetik.)
A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági 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 módosító lapja 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 üresen kell hagyni!
Adatváltozás esetén jelölnie kell az adatlapon az egyes módosítási
igénye(i)nek típusát, amely a rovatok kódkockái előtt szereplő betűk
használatának segítségével történhet. A betűk jelentése:
– ’U’ az új, megváltozott, továbbiakban érvényes adat,
– ’M’ helytelen adat helyesbítése miatt módosított adat,
– ’T’ a már nem érvényes adat törlése (új adat megadása nélkül).
1.

Tartási hely azonosítása:
Itt kell megadni az előzőleg kiosztott tartási hely azonosító
számot, valamint a tartási hely rövid címét. Kitöltése
kötelező, kivéve ha a bejelentő tenyészet csak az adott tartási
helyen tart állatot és nem akarja a tartási hely címét
módosítani.

2.

Tenyészet azonosítása:
A tenyészet kódja megadása kötelező, itt a Tenyészet
Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkódot kell
megadni és meg kell adni az állattartó nevét továbbá a
tenyészet levelezési címét egymástól vesszővel elválasztva.
(Ha a tenyészethez eredetileg nem jelentettek be levelezési
címet, akkor a tenyészet bejelentett címét kérjük ide írni, mert
a rendszer ezt tartja nyilván levelezési címként.) Annak a
tenyészetnek az adatait kell megadni, amelynek tartási adatait
kívánja a 3. tenyészet tevékenységei rovatban megadni ill.
módosítani. Ha csak a tartási hely adatait módosítják (a 4.
tartási/vágási hely adatai blokkban), és a tartási helyen több
tenyészet tart állatot, akkor ezek közül bármelyik megadható.

3.

1

Tenyészet tevékenységei:
Új állatfaj tartásának bejelentése, újraindítása (’U’ a tartás
kezdete rovat előtt és a tartás kezdetének dátuma a megfelelő
állatfajnál). A tartás/vágás/tevékenység kezdete rovatban meg
kell adni az indítás vagy újraindítás dátumát. A rovatba pontos
dátumot (év, hónap, nap) kell írni. Állattartó típusú tenyészet
tartási helye esetén a sertéstartáshoz a kocalétszámot,
méhészetek esetén a méhcsaládok számát is kötelező
bejelenteni. Állattartó
típusú, (1) vagy (3) minősítésű
(árutermelő) tenyészet esetén a juh-, kecske-, házityúk-,
kacsa-, illetve lúdtartáshoz a hasznosítást,is be kell jelenteni.
Tartás/vágás/tevékenység kezdete módosítása (’M’ a tartás
kezdete rovat előtt, és a tartás/vágás kezdetének dátuma a
megfelelő állatfajnál), akkor szükséges, ha a tartás kezdete
szerepel a nyilvántartásban, de tévesen, hibásan, ezért
módosítani kívánják. A rovatba pontos dátumot (év, hónap,
nap) kell írni.
Kocalétszám, hasznosítás, méhcsaládok számának
módosítása (’M’ a tartás kezdete rovat előtt, és a megfelelő
rovat a megfelelő állatfajnál), akkor szükséges, ha ezek az
adatok szerepelnek a nyilvántartásban, de tévesen, hibásan,
ezért módosítani kívánják valamelyiket.
Tartás/vágás/tevékenység törlése (’T’ a tartás kezdete rovat
előtt, a megfelelő állatfajnál), akkor szükséges, ha az állatfaj
tartását/vágását már nyilvántartásba vették, de a tartás/vágás
nem indult be (például mégsem érkeztek ilyen fajú állatok).
Tartás/vágás/tevékenység vége bejelentése (’U’ a tartás
vége rovat előtt, és a tartás/vágás vége a megfelelő
állatfajnál), akkor szükséges, ha az állatfaj tartását
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megszüntetik (felszámolják) a megadott tartási/vágási helyen.
A rovatba pontos dátumot (év, hónap, nap) kell írni.
Tartás/vágás/tevékenység vége módosítása (’M’ a tartás
vége rovat előtt és a tartás/vágás vége a megfelelő állatfajnál),
akkor szükséges, ha a tartás megszüntetését már bejelentették,
de téves dátummal, ezért azt módosítani kívánják. A rovatba
pontos dátumot (év, hónap, nap) kell írni.
Tartás/vágás/tevékenység vége törlése (’T’), akkor
szükséges, ha az előzőleg bejelentették az állatfaj tartásának
felszámolását (tartás vége dátumát), de az tévesen történt, a
tartás felszámolása nem történt meg. A dátum rovat kitöltése
nem szükséges.
4.

Tartási/vágási hely címe:
Tartási/vágási hely címének módosítása (’M’ és a
módosítani kívánt tartási/vágási hely cím adat megadása)
akkor lehetséges, ha a cím hibásan volt nyilvántartásba véve,
vagy a cím megváltozott, mert például átnevezték az utcát,
vagy átszámozták. Mindig a teljes címet kell megadni (tehát
ha átszámozták az utcát, akkor is meg kell adni az
irányítószámot, helységet, közterület megnevezést, közterület
jelleget is).
Tartási/vágási hely címének bejelentése (’U’ és a
módosítani kívánt tartási/vágási hely cím adat megadása) csak
belterületi tartási hely esetén lehetséges, ha az eddig helyrajzi
számmal bejelentett tartási helyhez szeretnének címet is
bejelenteni.
Tartási/vágási hely címének törlés (’T’) csak belterületi
tartási hely esetén lehetséges, ha a tartási helyhez a helyrajzi
szám bejelentésre kerül(t).
Ha a tartó egy másik, még nem nyilvántartott tartási helyre
szállítja az állatait, akkor először az új tartási helyet és a
tartást kell bejelenteni egy 2152-es bizonylaton. Majd egy
2153-s bizonylaton be kell jelenteni a tartás megszüntetését
ezen a tartási helyen minden tartott állatfajra.
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.
Ha a tartási hely címe külterületi cím, akkor helyrajzi számot
kell megadni. Ebben az esetben a Tartási hely helyrajzi
száma(i) blokkot kell megfelelően kitölteni.
Ha a tartási hely külterületi és eddig nem helyrajzi számmal
volt megadva, hanem hiányos adatokkal rendelkező belterületi
címként, akkor a régi rossz címet itt (’T’) törléssel törölni kell
és a külterületi címet helyesen helyrajzi számmal a Tartási
hely helyrajzi száma(i) blokkban (’U’) újként kell megadni.

5.

Tartási hely helyrajzi száma(i):

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.

A Tartási hely helyrajzi száma(i) adatcsoportot csak akkor
kell kitölteni, ha a címhez tartozó helyrajzi számok eddig nem
voltak regisztrálva az adatbázisban vagy, ha a
nyilvántartásban szereplő adat hibás, téves vagy megváltozott.
A változást jelölő mezőben amennyiben a nyilvántartásban
még nem szereplő helyrajzi számot jelentenek be, akkor azt
újként (’U’ és a helyrajzi szám sor(ok) kitöltése) kell jelölni.
Amennyiben a helyrajzi szám változott vagy tévesen szerepel
a nyilvántartásban azt módosításként (’M’ és a helyrajzi szám
sor(ok) kitöltése) kell megadni. Fontos, hogy ha a tartási
helyhez több helyrajzi szám is tartozik, akkor mindegyiket
meg kell adni még akkor is, ha csak az egyik változott!
Amennyiben a belterületen fekvő tartási hely már nem
helyrajzi szám alapján kell, hogy szerepeljen a
nyilvántartásban (pl: kapott közterület nevet/házszámot) a
törlés (’T’) jelölést kell alkalmazni.
Bejelentés és módosítás esetén 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

6.

Kapacitások:
Csak akkor kell kapacitás adatot is megadni, ha ez egyben a
tartási helyen új kapacitások létesítésével, változásával 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 egy korábban
bejelentett kapacitás már nem áll rendelkezésre (például, mert
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 fajokhoz 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.
Ha egy hibás kapacitás bejelentést javítani szeretnének az
adatbázisban, akkor az eredetileg bejelentett létesítés/változás
dátumát kell megadni.

7.

Állattartók aláírása
A dátum rovatot ki kell tölteni, valamint az Állattartók
aláírása rovatban a tenyészet tartójának alá kell írni a
bizonylatot. Ha a tartási helyen több tartó tart állatot, akkor a
tartási hely adatainak általános módosításához az ott állatot
tartó más tenyészetek tartóinak aláírása is szükséges. Aláírás
nélkül a nyilvántartásba vétel nem történik meg.

A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti
ki:
8.

2

Besorolás
Besorolás: csak akkor kell kitölteni, ha a bizonylaton egy már
regisztrált, besorolás nélküli állattartó (árutermelő/kereskedő)
vagy karantén 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
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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 esetében 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 a hatósági állatorvos teljes nevét.

10. Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása
A dátum rovatot a kiállítás pontos dátumával (év, hónap, nap)
ki kell töltenie, 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.
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