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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(a 2156-os számú TARTÁSI HELY ÖSSZEVONÓ BIZONYLAT és 2157-es számú
TARTÁSI HELY ÖSSZEVONÓ BIZONYLAT PÓTLAP kitöltéséhez)
A Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 2156-os Tartási hely összevonó bizonylat és 2157-es Tartási hely összevonó bizonylat
pótlap azoknak a tartási helyeknek az összevonására szolgál, amelyek földrajzilag azonos területen helyezkednek el, de a
rendszerben több azonosítóval rendelkeznek. Az összevonás után a különböző tartási helyeken tartással rendelkező tenyészetek
egy tartási helyre kerülnek. A korábban bejelentett kapacitás adatok törlésre kerülnek, és a bizonylaton bejelentettek lesznek
érvényben.
2157 Tartási hely összevonó bizonylat pótlap önállóan nem tölthető ki, az minden esetben csak 2156 Tartási hely összevonó
bizonylattal együtt érvényes.
A bejelentés az állattartók feladata, de ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell az illetékes hatósági állatorvos
vagy a koordinátor ellenjegyzését.
A kitöltött és aláírt űrlapok a megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági kérdésekben illetékes főosztályának címére
küldendők, hacsak a Főosztály másként nem rendelkezett.
A Tartási hely összevonó bizonylat 1 példányos. Szükség esetén, akár több pótlap hozzáadása is lehetséges szintén egy
példányban.
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.
2156 Tartási hely összevonó bizonylat kitöltése
Az Érkeztető hatóság tölti ki! részt üresen kell hagyni!
1.

Megmaradó tartási helyadatai:
Itt kell megadni az előzőleg kiosztott tartási hely azonosító
számot, azt amelyik azonosítót szeretnék használni a
továbbiakban is. Kitöltése kötelező. Az adatok pontos
azonosítása érdekében meg kell adni a tartási hely korábban
regisztrált címét is.

2.

Megszűnő tartási hely adatai:
Itt kell megadni az előzőleg kiosztott tartási hely azonosító
számot, azt amelyik azonosítót meg szeretnék szüntetni.
Kitöltése kötelező. Az adatok pontos azonosítása érdekében
meg kell adni a tartási hely korábban regisztrált címét is.
Az itt kitöltött tartási helyen tartással rendelkező tenyészetek
átkerülnek az 1-es blokkban megadott tartási helyre.
Különböző településeken lévő tartási helyek nem vonhatóak
össze.

3.

Kapacitások:
Kapacitás adatok megadása akkor kötelező, ha a megszűnő
vagy a megmaradó tartási helyen korábban már volt bejelentve
kapacitás. A korábban bejelentett kapacitás típusok
mindegyikéhez kötelező az aktuális adatokat kitölteni. A
korábban bejelentett kapacitás adatok törlésre kerülnek,
mindkét tartási helyen.
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. a tartási hely teljes kapacitását kell
megadni, az adott kapacitástípusra.
6-13. Tenyészet azonosítása:
A tenyészet kódja megadása kötelező, itt a Tenyészet
Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkódot kell
megadni és ki kell tölteni 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.)
A dátum rovatot ki kell tölteni, valamint az Állattartók
aláírása rovatban a tenyészet tartójának alá kell írni a
bizonylatot.
Blokkonként egy tenyészet adatainak megadására van
lehetőség. Amennyiben a rendelkezésre álló nyolc blokk nem
elegendő, 2157 Tartási hely összevonó pótlap kitöltése is
szükséges a bizonylat sikeres beadásához. A 6-13-ik blokkban
és az esetleges 2157-es pótlapok megfelelő blokkjaiban az
összes tenyészetnek szerepelni kell, amelyek aktív állattartással
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rendelkeznek a megszűnő vagy a megmaradó tartási helyek
bármelyikén.
Az összevonás nem lehetséges, ha egy állattartónak mind a két
tartási helyen van élő tenyészete. Ebben az esetben az egyik
tenyészet felszámolása szükséges a bizonylat feldolgozása
előtt.
Az összevonás akkor sem lehetséges, ha bármelyik
tenyészetnek mind a két tartási helyen van élő állattartása.
Ilyenkor az egyik állattartást meg kell szüntetni a bizonylat
sikeres feldolgozásához.

A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti
ki:
4.

Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai
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.

5.

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.

2157 Tartási hely összevonó bizonylat pótlap kitöltése
Az Érkeztető hatóság tölti ki! részt üresen kell hagyni!
1.

Megmaradó tartási helyadatai:
Kitöltése megegyezik 2156 Tartási hely összevonó bizonylat
azonos nevű blokkjának kitöltésével.

2.

Megszűnő tartási hely adatai:
Kitöltése megegyezik 2156 Tartási hely összevonó bizonylat
azonos nevű blokkjának kitöltésével.

5-15. Tenyészet azonosítása:
Kitöltése megegyezik 2156 Tartási hely összevonó bizonylat
azonos nevű blokkjának kitöltésével.
Azokat a tenyészeteket szükséges felsorolni a pótlap ezen
részén, amelyek élő állattartással rendelkeznek a megszűnő
vagy a megmaradó tartási helyeken, de a blokkok korlátozott
száma miatt, nem férnek el a 2156 Tartási hely összevonó
bizonylaton.
Ha egy tenyészet már felvitelre került a főlapon, annak
szerepeltetése nem szükséges a pótlapon.
Több pótlap hozzáadása is lehetséges, ha szükséges.

A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti
ki:
3.

Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai
Kitöltése megegyezik 2156 Tartási hely összevonó bizonylat
azonos nevű blokkjának kitöltésével.

4.

Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása
Kitöltése megegyezik 2156 Tartási hely összevonó bizonylat
azonos nevű blokkjának kitöltésével.
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