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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
(a 2151-es számú TENYÉSZET MÓDOSÍTÓ LAP kitöltéséhez) 

 

A Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 2151-es Tenyészet módosító lapja már nyilvántartott tenyészet adatainak 

módosítására, a tenyészet átsorolására és tartóváltás bejelentésére szolgál. Ezen a bizonylaton jelentendő be továbbá az 

állattartó/üzemeltető ügyfél-regisztrációs száma, amennyiben ezt a TIR még nem tartja nyilván. Ez a bizonyítvány 

használandó abban az esetben is, ha a tenyészet részére készülő számlákhoz másik címzettet vagy a számlázási címet 

kívánnak bejelentetni. 

A változások bejelentése az állattartók/üzemeltetők feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell:  

 Önálló besorolású állattartó típusú, valamint bármely más típusú tenyészet adatainak módosítása, vagy a 

tenyészet besorolásának megváltoztatása (önállósítás vagy önálló tenyészet megyei körzetbe sorolása), 

vagy másik körzetbe történő átsorolás esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését.  

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

adatainak módosítása esetén az illetékes hatósági állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését.  

Az ellenjegyzés abban az egyetlen esetben nem szükséges, ha a bizonylatot csak az ügyfél-regisztrációs szám bejelentésére 

használják. 

A tenyészet állattartójának rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Ügyfélregisztrációs 

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

Ügyfélregisztrációs 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 a tartási hely adatokat 

viszont továbbra is a TIR bizonylatokon kell szükség esetén módosítani. 

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

biztonsági kérdésekben illetékes főosztályának címére küldendők, vagy adandók át feldolgozásra, 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. 

Amennyiben a koordinátor egy tenyészet besorolásának megváltozását jelenti az űrlapon (önállósítás, körzetbe sorolás, 

átsorolás egyik körzetből egy másikba), akkor feltétlenül figyelembe kell vennie a következőket. A változás mindig csak egy 

hónap első napjával jelenthető be, és a bejelentés csak visszamenőleges lehet, tehát legkorábban az érintett hónap első 

napján történhet. Ajánlatos azonban ezt minél előbb, lehetőleg már a hónap első napjaiban megtenni, mert így kisebb eséllyel 

lesz szükség utólagos elszámolásokra. 

 

A Tenyészet módosító lap 1 példányos. 

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

az „ly” két betűhelyet foglal el). Megadott betűhely esetén, az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen 

hosszabb, mint ahány betűhely van, és 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! 

 

 
Adatváltozás esetén jelölnie kell az adatlapon az egyes módosítási 
igénye(i)nek típusát, ez a rovatok kódkockái előtt szereplő betűk 

használatával 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.  Tenyészet azonosítása 

 

Itt kell megadnia az előzőleg kiosztott tenyészetkódot és a 
pontozott vonalon az állattartó nevét. A tenyészet levelezési 

cím megadása nem kötelező. Tartóváltás esetén a pontozott 

vonalra a jelenleg nyilvántartott (régi) állattartó nevé kérjük 
megadni. 

  

2.  Állattartó adatai 

Itt jelenthető a tartóváltás, a korábban tévesen illetve hibásan 

bejelentett tartóváltás törlése ill. adatainak módosítása, valamint 
az állattartó ügyfél-regisztrációs száma, ha azt még nem tartja 

nyilván a TIR (ennek hiányában semmiféle módosítás sem 

fogadható el). Minden más esetben hagyja üresen ezt az 
adatcsoportot! 

Be kell jelölni a bejelentés célját. Csak egyféle jelölés 

megengedett. 
(1) Új állattartó (Állattartóváltás) bejelentése. Ebben az 

esetben meg kell adni az új állattartó ügyfél-regisztrációs számát, 

továbbá a nevét is a pontozott vonalra, valamint a tartóváltás 
dátumát. 

(2) Állattartóváltás dátumának módosítása. Ebben az esetben 

csak a tartóváltás dátumát kell kitölteni, a nyilvántartásban 
szereplő hibás dátum kijavítása céljából. A tenyészet utolsó 

tartója tartói viszonyának kezdete fog módosulni az itt megadott 

új dátumra. 
(3) Utolsó állattartó módosítása. Akkor szükséges, ha az előző 

tartóváltásnál nem a tényleges új tartó ügyfél-regisztrációs 

számát adták meg, ezért ezt most javítani szeretnék. Meg kell 
adni a helyes ügyfélregisztrációs-számot, és az állattartó nevét. 

(4) Utolsó állattartó (állattartóváltás) törlése Akkor szükséges, 

ha előzőleg tévesen jelentették be a tartóváltást. A tevékenység 
megadásán kívül ebben a blokkban nem kell más adatot megadni. 

A módosítást követően ismét a tartóváltást megelőzően 
regisztrált tartót fogja a tenyészet tartójaként nyilvántartani a 

rendszer. 

 

3.  Tenyészet adatai 

Amennyiben a tenyészet adataiban nem következett be változás, 

akkor ezt az adatcsoportot hagyja üresen! 

Tenyészet nevének bejelentése (’U’ és a tenyészet neve) akkor 

szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, de meg 

kívánja adni a tenyészet nevét, vagy új tenyészetnevet szeretne 
megadni. 
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Tenyészet nevének módosítása (’M’ és a tenyészet neve) akkor 
szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibás, 

téves, ezért módosítani kívánja. 

Tenyészet nevének törlése (’T’) akkor szükséges, ha a 

nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban nem 

kívánja a tenyészet a nevét használni. 

 

Levelezési cím bejelentése (’M’ és valamennyi levelezési cím 

adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szereplő levelezési 

címet szeretné módosítani. 
A levelezési cím postafiók címe is lehet. Ebben az 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. 

 

Minősítés megadása (’M’ és a megfelelő minősítés bejelölése), 
vagy törlése (’T’). Csak Rakodóhely és Vágóhíd/halfeldolgozó, 

valamint Állattartó típus (6) vagy (7) minősítése adható meg, 

vagy törölhető! Akkor kell megadni, ha a minősítés nem szerepel 
a nyilvántartásban, törölni pedig akkor, ha a minősítés már nem 

érvényes. 

Állattartó tenyészet minősítésének módosítása, a fenti két 
kivételtől eltekintve, nem lehetséges. Változás vagy korábbi 

hibás bejelentés esetén a tartási hely(ek)et egy új, vagy esetleg a 

tartó egy másik már regisztrált tenyészetéhez kell sorolni 
(szükség szerint a tartott állatokat is), majd a tartási hely(ek)en 

fel kell számolni az eredeti tenyészet tartási viszonyát minden 
tartott állatfajra.. 

 

4.  ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó adatai 

 

ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó (nevének) 

bejelentése (’U’ és a név) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban 
nem szerepel ez az adat, de meg kívánja adni, vagy szerepel az 

adat, de megváltozott, és az új nevet szeretné bejelenteni. Ha a 

tenyészetet önálló kategóriába sorolják, akkor kötelezően 
kitöltendő. Ugyancsak kötelező megadni, ha besorolás nélküli 

tenyészetben tartóváltás történt, és az új tartó nem természetes 

személy. 
Név módosítása (’M’ és a név) akkor szükséges, ha a 

nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibás, téves. 

Név törlése (’T’) akkor szükséges, ha a tenyészet 
nyilvántartásában szerepel ez az adat, de a továbbiakban nincs 

ENAR felelős vagy kapcsolattartó a tenyészetben, mert például a 

tenyészet besorolása megváltozott önállóból megyei körzetbe 
soroltra. 

Telefonszám, mobiltelefonszám, fax, e-mail cím bejelentése 

(’U’ és az adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem 
szerepel valamelyik adat, de be akarja jelenteni, vagy szerepel 

adat, de megváltozott, és az újat szeretné bejelenteni.  

Telefonszám, mobiltelefonszám, fax, e-mail cím törlése (’T’ és 
a törlendő adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel 

ez az adat, de a továbbiakban nem kívánja szerepeltetni.  

 

5.  Számlázási adatok (csak önálló tenyészet esetén): 

A számla vevőjének ügyfél-regisztrációs száma vagy partner 

azonosítója. Új címzett megadása: (’U’) és a rovatban a számla 
új 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. 

Címzett törlése: (’T’) új adat megadása nélkül, a címzett a tartó 

lesz. 
A számlázási név rovatba, új címzett megadása esetén a címzett 

teljes neve írandó. 

Számlázási cím. Új cím megadása: (’U’) és a tenyészet 
címéhez hasonló módon kell minden egyes rovatot kitölteni. Cím 

törlése: (’T’) adatok megadása nélkül. Az új cím a címzettnek (a 

számla vevőjének) székhely/lakhely címe lesz.  

6.  Állattartó aláírása 

A dátum rovatot ki kell tölteni, valamint az Állattartó aláírása 

rovatban a tenyészet tartójának/üzemeltetőjének alá kell írnia a 
bizonylatot. Aláírás nélkül a módosítások nyilvántartásba vétele 

nem történik meg. 

A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti 

ki: 

7.  Állat-egészségügyi adatok 

 

Átsorolás dátuma akkor szükséges, ha a tenyészet besorolását 

akarják megváltoztatni (önállóról megyei körzetbe soroltra vagy 

fordítva), vagy a tenyészetet másik megyei körzetbe kívánják 
átsorolni. Ezekben az esetekben a rovatba a változás dátumát kell 

beírni. Az új besorolás minden esetben csak a hónap első 

napjával regisztrálható, a nap rovatba mindig 01-et kell írni! 
Besorolás kitöltése akkor szükséges, ha az eddigi besorolás 

megváltozott (önállóról megyei körzetbe soroltra vagy fordítva). 

A körzet kódja megadása akkor szükséges, ha önálló tenyészetet 
megyei körzetbe sorolnak, vagy a tenyészetet másik megyei 

körzetbe kívánják átsorolni. 

A kapcsolattartó állatorvos neve rovatban a körzetkód 
megadása esetén a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának 

teljes nevét kell beírni. 

Állategészségügyi azonosító bejelentése (’U’ és az 
állategészségügyi azonosító értéke) akkor szükséges, ha az 

azonosító nem szerepel a nyilvántartásban, de a tenyészetnek van 

ilyen azonosítója. 
Állategészségügyi azonosító módosítása (’M’ és az 

állategészségügyi azonosító) akkor szükséges, ha az azonosító 

megváltozott. 
Állategészségügyi azonosító törlése (’T’) akkor szükséges, ha a 

nyilvántartásban olyan azonosító szerepel, mely nem az adott 

tenyészet azonosítója. 
 

8.  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 ill. a hatóság állatorvos teljes nevét. 
 

9.  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 tenyészet adatmódosításának 

nyilvántartásba vétele nem lehetséges. 


