
ENAR tenyészet módosító hatósági igazolás 

Ügyintézés helye: 

SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
7400 Kaposvár, Cseri major (Tinódi u. 2.) 
Tel.: 82/311-311 
e-mail: elelmiszer@somogy.gov.hu 
Hivatali kapu: SMKHENTF  
KRID: 428684958 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 12:30 – 16:30 

Szerda: 8:00 – 16:30 

Péntek: 8:00 – 12:00 

Ügyintézéshez kapcsolódó letölthető 
nyomtatványok 

Nincs. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Becsatolandó irat: 2151. sz. tenyészet módosító 
lap, ami a www.enar.hu oldalról letölthető. 

Ügyintézés illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díja 

Az eljárás illeték-és igazgatási szolgáltatási 
díjmentes. 

Ügyintézési határidő 8 nap 

Kérelem benyújtásának módja 

A megyei ÉFF Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán, postai úton, 
személyesen vagy meghatalmazott képviselő 
által. 

Ügyintézési tájékoztató 

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. 

Megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében az 
ENAR kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészet 
esetében az ENAR felelős feladata a bejelentés. 

http://www.enar.hu/


Útmutató letölthető az alábbi helyről: 
http://www.enar.hu/UT2151.pdf 

 
Időpontfoglalás Nincs rá lehetőség. 
Elektronikus ügyintézés Nincs rá lehetőség. 

 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  
 
- Az ENAR ügyek intézésével kapcsolatban fontos tudni, hogy megyei körzetbe sorolt tenyészet 
esetében az ENAR kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészet esetében az ENAR felelős feladata a 
bejelentés. 
- Jellemzően a megyei körzetbe sorolt tenyészetek ENAR ügyeinek intézése történik a megyében, az 
önálló tenyészetek ügyei az ENAR központban, Budapesten intéződnek. 
- Az ügyek egy része az ú.n. WebENAR szolgáltatás igénybevételével, megfelelő jogosultságok 
birtokában elektronikus úton is intézhető. 
- A papír alapú ügyintézés esetében – ügytípustól függően – az ENAR rendszerben rendelkezésre álló 
formanyomtatványok állattartó általi kitöltését követően azt a járási főállatorvosnak/megyei ENAR 
koordinátornak is alá kell írnia, hogy az feldolgozhatóvá/rögzíthetővé váljon. 
- Ennek megfelelően az ügy intézésére jogosult személy a megfelelően kitöltött formanyomtatványt 
eljuttathatja az állattartás helye szerint illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályához, ahonnan aláírást követően továbbítják a nyomtatványt feldolgozásra, 
vagy a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztályához, ahol a bizonylat feldolgozása történik. 
 

http://www.enar.hu/UT2151.pdf
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