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Jogosultsági feltételek
• Nem automatikusan ingyenes, azt kérelmezni kell külön egy formanyomtatványon az 

ETSZ-nél. Aki nem kéri, az értelemszerűen fizeti a díjakat a jövőben is. Viszont 
kérelmezni csak egyszer kell, és a jóváhagyás 7 évre szól.

• A kérelmet a NÉBIH ellenőrzi, nem az ETSZ, és csak a NÉBIH által leigazolt kérelmek 
hagyhatóak jóvá. Vagyis akire a NÉBIH azt mondja, hogy nem felel meg, az 
értelemszerűen fizeti a díjakat a jövőben is.

• Nem kérheti bárki, csak olyan, aki legalább mikrovállalkozó, vagyis valamilyen 
vállalkozási formában végzi a magyar kutyafajta tenyésztését. Vagyis aki csak 
magánszemélyként számla vagy nyugta nélkül ad el kiskutyát, az értelemszerűen fizeti 
a díjakat a jövőben is.

• Nem vonatkozik az ingyenesség a regisztrációs lapos kiskutyák törzskönyvezésére. 
Vagyis akinél ilyen születik, az hiába vállalkozó, és hiába van NÉBIH által jóváhagyott 
kérelme korábbról, az értelemszerűen fizeti a díjakat az alom után. A jóváhagyást 
nem veszíti el, vagyis ha legközelebb már származási igazolást kapnak a kölykök, akkor 
arra ismét vonatkozik az ingyenesség.

• Fentieken túl további kötelezettség, hogy regisztrálni kell az élelmiszerlánc-
felügyeleti információs rendszerben (FELIR) a kiskutyát eladó tenyésztőknek. Ez 
nemcsak a magyar kutyafajtás tenyésztőkre vonatkozik, hanem minden kedvtelésből 
tartott állatot értékesítő vállalkozásra. 



Kiveheti igénybe?
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

4.§.  A kedvezményezett az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely, (…) mikro-, kis-
és középvállalkozásnak minősül, továbbá

• a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 
továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget 
tett,

• b) tenyésztőszervezet tagja vagy az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának 
végrehajtásához adatot szolgáltat,

• …
• d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy 

esetén végrehajtási eljárás alatt,
• e) nincs lejárt köztartozása,
• f) nem minősül (…) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
• …



Mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
minősül

Vállalkozás 
Vállalkozásnak tekintendők azok a jogalanyok, amelyek gazdasági 
tevékenységet végeznek, tekintet nélkül jogi formájukra. Ide 
tartoznak különösen a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet 
folytató önálló vállalkozók és családi vállalkozások, valamint a 
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesülések 
vagy szövetkezetek.

A 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú melléklet



Mikrovállalkozás vs. magánszemély

• Őstermelő (főállású vagy másodállású)
• Egyéni vállalkozó (főállású vagy másodállású)
• Adószámos magánszemély

Gazdasági tevékenységet végez vagyis adószámmal rendelkezik.
Bejelentett tevékenység: ÖVTJ 014903 Hobbiállat tenyésztés

Nyomtatványok (ÁNYK)
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto-programok-kereso

22T101 (jövőre 23T101, mert első 2 szám az évet jelöli)
22T101E az egyéni vállalkozók részére

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto-programok-kereso


A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
(eljárási vagy támogatási vagy MVH törvény)

Nyilvántartásba vételi kötelezettségének 
eleget tett

• nyilvántartásba vett ügyfél: az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-
nyilvántartási Rendszerben beazonosított és ügyfél-azonosítóval 
rendelkező ügyfél, aki vagy amely a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szervnél (Magyar Államkincstár – AVTEH) kérte a nyilvántartásba 
vételét;

Nyomtatványok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/hatalyos-ugyfel-
nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok

G1010-02 természetes személyek
G1020-02 nem természetes személyek (ETSZ is!!!)
+ G1001-03 Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok


Nyilvántartásba vétel

• A nyomtatványt személyesen vagy postai úton az ügyfél 
lakóhelye/székhelye szerint illetékes kormányhivatal címére kell 
benyújtani. 

• Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály (régi MVH kirendeltségek) 
ügyfélszolgálati elérhetőségek:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai


Őstermelővé válás
• Az őstermelői tevékenység nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, 

azaz nyilvántartásba vételt, ezen adatok módosítását vagy a 
nyilvántartásból törlést a közzétett formanyomtatványokon postai úton a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei ügyintéző szervének 
címezve vagy az érvényes lakcímkártyáján szereplő, bejelentett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyében található 
bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodában kérelmezheti.

Nyomtatványok
Őstermelő nyilvántartásba vételi kérelem
https://www.nak.hu/kiadvanyok/hatosagi-ugyek/ostermelo/letoltheto-nyomtatvanyok/3611-01-ostermelo-
nyilvantartasba-vetel-iranti-kerelem-alap-es-szemelyes-adat-1-2

https://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok
https://www.nak.hu/kamara/ugyfelszolgalat-es-falugazdaszok
https://www.nak.hu/kiadvanyok/hatosagi-ugyek/ostermelo/letoltheto-nyomtatvanyok/3611-01-ostermelo-nyilvantartasba-vetel-iranti-kerelem-alap-es-szemelyes-adat-1-2


43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
5. § (1) A kedvezményezett a (…) támogatási programban történő részvétel 
érdekében támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a 
tenyésztőszervezethez

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

Nyomtatványok
Támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/48840/43_2014+FM+rendelet+tamogatasi+kerelem+nyomtatvany+20
21_urlap_v1.pdf/aea12400-03c5-9a5d-52ed-ca7666e19839?t=1607347708442

Ezt a kérelmet 2021.01.01-2027.12.31 közötti időszakban elég csak egyszer 
beadni. Csak akkor kell újabbat beadni, ha valamilyen változás követezik be 
az adatokban.
A nyomtatványon kizárólag a törzskönyvezés jelölhető meg igényként.

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/48840/43_2014+FM+rendelet+tamogatasi+kerelem+nyomtatvany+2021_urlap_v1.pdf/aea12400-03c5-9a5d-52ed-ca7666e19839?t=1607347708442


A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek eredeti kérelmét legkésőbb a 
támogatott szolgáltatás (vagyis a törzskönyvbe vétel) megkezdése előtt benyújtja a 
NÉBIH-hez.
A kérelemhez csatolni kell egy excel táblázatban vezetett nyilvántartást az összes  
beérkezett kérelemről.

Utolsó lépés

A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás 
igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az előírásoknak, és 
megállapítását hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba 
vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati 
példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére. 

A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a 
kedvezményezettet.



A tenyésztőszervezet a - kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó -
kifizetési kérelmét először a NÉBIH-nak küldi meg, aki az adott tevékenység 
elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátva visszaküldi azt. 
A kérelemhez csatolni kell egy excel táblázatban vezetett nyilvántartást az összes  
kiadott származási igazolásról.
A tenyésztőszervezet a NÉBIH által záradékolt kifizetési kérelmét a Magyar 
Államkincstárhoz az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az 
adott naptári évet követő március 10-éig nyújtja be elektronikusan.

A tenyésztőszervezet feladatai

A Kincstár a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 
napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről a tenyésztőszervezet 
részére.

A tenyésztőszervezet az általa nyújtott szolgáltatásról évente egyszer a 
kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza az elvégzett 
tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét.



A portal.nebih.gov.hu honlapon az ügyfélprofil / e-ügyintézés részen 
kell belépni a saját ügyfélkapus jelszóval. 

Válassza a „Tevékenységek” csempét és a „FELIR azonosítót kérek”. 
Utána válassza az „Állatvédelem” szakterületet, majd  a „Kutya, 
macska, vadászgörény tenyésztése” tevékenységet, majd ez után 
generál a rendszer FELIR azonosítót.

Akinek másik tevékenységből van FELIR azonosítója a plusz 
tevékenységet ugyanitt kell hozzá regisztrálnia.

FELIR szám igénylés (on-line)

http://www.portal.nebih.gov.hu/


A tartási helyet, ahol a tenyésztői tevékenység folyik, 
nyilvántartásba kell vetetni a helyileg illetékes Járási 
Kormányhivatalnál (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálynál).

A nyilvántartásba vétel a FELIR azonosítóval együtt elengedhetetlen 
feltétele a kiskutyák legális értékesítésének! A nyilvántartásba vétel 
kötelező, a FELIR azonosító megléte nem helyettesíti. 

2021.06.01-től a kereskedők csak nyilvántartásba vett születési 
létesítményből vásárolhatnak kutyát, viszont az, ha nem adunk el 
kutyát kereskedőnek még nem mentesít a kötelezettség alól!

Tartási hely / tenyészet 
nyilvántartásba vétele



Az illetékes mindig a helyi "Járási Kormányhivatal". Nem minden 
járásban van Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály. 

A Budapest kerületeiben élők két járáshoz tartoznak:
Érdi Járási Hivatalhoz tartozó kerületek: I., V., VI., VII., VIII., IX., 
XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII.
Gödöllői Járási Hivatalhoz tartozó kerülete: II., III., IV., X., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII. 

Magánszemély személyesen, vagy postán ajánlott levélben, vagy az 
"e-papír" rendszeren keresztül nyújthatja be. 
A vállalkozók, cégek csak elektronikusan az "e-papír" rendszeren 
keresztül. 

Tartási hely / tenyészet 
nyilvántartásba vétele



A kitöltéshez segítség:

A felelős személy az, aki az állatok tartásáért felel, neki a helyszíni szemlénél jelen kell lennie.

Az építmények a kennelek, fiaztatók, futtató stb. amiket a tevékenységhez használtok. A 
méreteket, használt anyagokat kell megadni egy rövid leírásban. A részleteket majd látják a 
helyszínen. Érdemes beleírni olyanokat például, hogy be van kerítve, a kutyák más állatokkal nem 
érintkeznek, a rágcsálóirtás megoldott, jól takarítható, stb.

A tartandó kutyák száma, amennyit reálisan lehet tartani egyszerre. Ezt a hatóság majd 
mérlegeli.

Tartási hely / tenyészet 
nyilvántartásba vétele

Nyomtatványok
Nyilvántartásba vételi kérelem kutya, macska, görény tenyésztő
tevékenység végzéséhez használt létesítményhez 
(nincs elfogadott forma)
https://drive.google.com/file/d/1bgvNTBnQW1wQOqXyzVe46oBcEcP4KVcq/view

https://drive.google.com/file/d/1bgvNTBnQW1wQOqXyzVe46oBcEcP4KVcq/view


A nyilvántartásba vételt helyszíni szemle előzi meg! 
A kérelem beadása előtt mérlegelni kell, hogy megfelelőek-e a 
tartási körülmények. Ha nem, akkor tenni kell a dolog érdekében, 
mivel mindenkit ellenőrizni fog a hatóság.

A 41/2010 (II. 26.) kormányrendeletben leírt minimális tartási 
körülményeket fogják ellenőrizni

A hatóság a tartási hely méretét szigorúan veszi, viszont amennyiben a 
körülmények jók, csak a méretekkel van nem eltúlzott gond, akkor elvileg 
beszámítható a tartási hely méretébe egy kutyafuttató, udvar, bekerített 
rész, amit a kutyák használnak, oda ki vannak engedve, valósan, 
életszerűen. A helyszíni szelekor erre hivatkozni kell, mindenképp írassátok 
bele a jegyzőkönyvbe.

Tartási hely / tenyészet 
nyilvántartásba vétele
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