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Kitöltési útmutató a 2155-ös „Magyar szürkemarha hús” OFJ használatát
bejelentő lap”-hoz

A 2155 jelű űrlap a „Magyar szürkemarha hús” oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ)
használatának bejelentésére, megszűntetésére illetve a bejelentés törlésére szolgál. A
bizonylatot függetlenül a tenyészet besorolásától (önálló vagy megyei körzetbe sorolt) minden
esetben a tenyészet tartója tölti ki egy példányban. A bizonylatot kitöltés után az alábbi címre
kell megküldeni:
NÉBIH ENAR, 1537. Budapest, Pf. 397.
A bizonylatot személyesen is be lehet nyújtani az alábbi címen:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban NÉBIH), Állattenyésztési
Igazgatóság, 1024. Budapest, Keleti Károly u. 24.
Az űrlap csak a NÉBIH-nél ügyintézhető, Kormányhivataloknál nem.
Az „Érkeztető hatóság tölti ki!” blokkot az űrlapon adatrögzítéskor töltik ki, a bejelentőnek ide
nem szabad írnia. A bizonylat többi részét kötelező kitölteni, dátummal, aláírással ellátni.
1. Tevékenység
A választható tevékenységek közül egyet kötelező bejelölni. Elmulasztása esetén a
bejelentés elutasításra kerül.
Az ’(1) Új bejelentés’ rovatot kell megjelölni abban az esetben, ha a tartó be kívánja
jelenteni, hogy a tenyészetében „Magyar szürkemarha hús” oltalom alatt álló földrajzi jelzés
(továbbiakban OFJ) használatára jogosult tevékenységet folytat. A tevékenységet a rendszer
a postai feladás dátumával, személyes átvétel esetén a bizonylat beérkezési dátumával
regisztrálja.
A ’(2) Megszüntetés’ rovatot kell megjelölni abban az esetben, ha a tartó tett bejelentést a
NÉBIH felé arról, hogy a tenyészetében „Magyar szürkemarha hús” OFJ használatára
jogosult tevékenységet folytat, azt a NÉBIH el is fogadta, de a tevékenységet meg kívánja
szűntetni. A megszűntetés dátuma a bizonylat postai feladásának dátuma, személyes átvétel
esetén a bizonylat beérkezési dátuma.
A ’(3) Törlés’ rovatot kell megjelölni abban az esetben, ha az eredeti bejelentést törölni
kívánja a tartó, mert az ügyfél-regisztrációs szám, tartó neve, tenyészet kódja vagy a
tenyészet címe rovatban téves adatot adott meg.
2. Tartó adatai
Az Ügyfél-regisztrációs szám rovatba az állattartónak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal ügyfél-regisztrációs rendszere által kiadott, 10 számjegyű ügyfél-regisztrációs
számát kell beírni.
A Tartó neve rovatban a pontozott részre, ellenőrzés céljából, a tartó teljes nevét kell
megadni.
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3. Tenyészet azonosítása
A Tenyészet kódja rovatba a tenyészetnek a Tenyészet Informatikai Rendszerben
(továbbiakban TIR) nyilvántartott hat vagy hét számjegyű azonosítóját kell beírni.
A Tenyészet címe rovatban, ellenőrzés céljából a tenyészetnek a TIR-ben nyilvántartott
címét kell megadni.

4. Nyilatkozat (új bejelentés esetén)
Új bejelentés esetén a tartó aláírásával tudomásul veszi a rovatban leírtak tartalmát, azt
magára véve kötelezőnek tekinti.
5. Tartó aláírása
A Dátum rovatba a bizonylat kitöltésének dátumát kell beírni.
A kitöltött bizonylatot alá kell írni, a Tartó aláírása rovatban az aláírás megléte kötelező,
hiányában a bizonylat nem fogadható el.

