Hasznos tanácsok a lótartás bejelentéséről
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) c) pontja értelmében az
állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden
olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.
Az állattartónak rendelkeznie kell ügyfél azonosító számmal (Magyar Államkincstártól
kapott) és olyan tenyészetkóddal, amelyhez ló és/vagy szamár/öszvér állatfaj be van jelentve.
Ezt követően a lóféle egyedek be-illetve kijelentését a „Lófélék egyedbejelentő lap” -okon
lehet megtenni.
Az egyedek bejelentésére/nyomtatvány kitöltésére vonatkozó fontos információk:
Általánosan:
-a tartás kezdetének bejelentését a „Tartás KEZDETE bejelentő”-n kell megtenni;
-a tartás végének bejelentését a „Tartás VÉGE bejelentő”-n kell megtenni;
-folyamatos tartás esetén a már bejelentett lovat csak egyszer kell bejelenteni (nem kell évente
megismételni)
-a 2021 óta lehetőség van az MLOSZ „Csikójelölési jegyzőkönyv”-én a tartás adatainak
megadására. Kérem ellenőrizze az Önnél lévő példányt. Amennyiben az hiánytalanul
kitöltött (tartói ügyfél-azonosító szám, tenyészetkód, tartás kezdete dátum), akkor Önnek
nem kell külön bejelentenie a „Tartás kezdete bejelentő” -n a tartást

-*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező;
-nyomtatott betűvel kell kitölteni;
-hiányos kitöltés esetén az űrlap nem kerül rögzítésre!
-pótlapot(okat) csak akkor kell kitölteni, ha egyszerre több mint 10 lófélét szeretne bevagy kijelenteni
-a pótlap önmagában nem nyújtható be.
Tartóra vonatkozóan:
-egy nyomtatványon a bejelentést vagy magánszemélyként vagy gazdálkodó
szervezetként lehet benyújtani;
-a névnek, ügyfél-azonosítónak és tenyészetkódnak ugyanazon tartóra kell
vonatkoznia;
-a tenyészetkódhoz ló és/vagy szamár/öszvér állatfajnak kell tartoznia.
Lófélékre vonatkozóan:
-csak lóúlevéllel és magyar lóazonosítóval (HUN-nal kezdődő) rendelkező lófélé
bejelentése kerül rögzítésre;
-import lófélék esetében is szükséges a magyar lóazonosító megléte (honosítás);
-a lóféle azonosítójának kitöltése:

-a lóútlevélen szerepel, HUN-nal kezdődik
-a szóközök is részei az azonosítónak (azt is „be kell írni”)
-a kis és nagybetűt pontosan kell beírni;
-a tartónál született csikó esetén a tartás kezdete a születési dátuma, de a tartás kezdet
dátum rögzítése a lóútlevél elkészülése után lehetséges;
Dátumra vonatkozóan:
-a tartás kezdetének és végének dátumát év-hónap-nap sorrendben kell megadni;
-tartóváltás esetén a kezdete és a vége dátum nem lehet ugyanaz a nap.
Beküldés:
-

elektronikus beküldés esetén:
o aláírva és szkennelve csatolmányként kell csatolni;
o pdf vagy jpg formátumban;
o e-mailcím: lotartas@nebih.gov.hu ;

VAGY
-

postai úton: Nébih Lóútlevél Iroda (Budapest 1536 Pf. 229.).

A lóféle egyedek tartás bejelentésére vonatkozó aktuális nyomtatványok az alábbi oldalról
letölthetők:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
További kérdés esetén a +36-30/296-7797-es telefonszámon kaphat tájékoztatást.

