
Tartási hely bejelentő lap hatósági igazolása 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A tartási hely szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: tartási hely adatai 

 

Becsatolandó irat: 2152. sz. tartási helymódosító lap (www.enar.hu) 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok: Az állattartó a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, 

írásban benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és 

tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely adatában 

bekövetkezett változást annak megtörténtét követő 14 napon belül. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését 

különösen az alábbi esetekben: 

-         tenyészet bejelentésekor, 

-         egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentésekor, 

-         tenyészet adatainak módosításakor, kivéve ügyfél-regisztrációs szám 

bejelentésekor, 

-         tartási hely adatainak módosításakor, kivéve kocalétszám, méhcsaládszám, 

vagy baromfi esetén hasznosítás módosításakor. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 

3. Igazolás kiadása. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 

kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről. 

 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

http://www.enar.hu/
https://epapir.gov.hu/


 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, 

valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról. 

 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer 

létrehozásáról és működtetésének rendjéről. 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 

 Ákr. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: 2152. sz. tartási helymódosító 

lap (www.enar.hu) 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 

 

http://www.enar.hu/

