KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A „Lófélék egyedbejelentő lapja” –Tartás kezdete/Tartás vége bejelentő lapjainak kitöltéséhez
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 7 § (2) pontjának g)
bekezdése szerint a lóféle új tartási helyre érkezését a megérkezést követő tíz napon belül a NÉBIHnek (mint kibocsátó szervnek) be kell jelenteni a „Lófélék egyedbejelentő lapja - Tartás kezdete
bejelentő” lapon a központi adatbázisba (Országos Lótenyésztési Információs Rendszerbe
továbbiakban OLIR-ba) való rögzítés céljából.
A lótartás kezdetét a „Lófélék egyedbejelentő lapja” - Tartás kezdete bejelentő nyomtatványon k ell
megtenni.
Amennyiben a ló a tartótól kikerül, annak dokumentálását a „Lófélék egyedbejelentő lapja” - Tartás
vége bejelentő lapon lehet megtenni.
A lótartó illetve tartó-változás ló OLIR-ba történő bejelentésére a „Lófélék egyedbejelentő lapja Tartás kezdete bejelentő” nyomtatvány szolgál.
A „Lófélék egyedbejelentő lapja - Tartás kezdete/Tartás vége bejelentő” valamint egyéb lótartással
kapcsolatos nyomtatványok beszerezhetők a NÉBIH Lóútlevél Irodájában (1144 Budapest Remény
utca 42/b.), vagy NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságán 1024 Budapest Keleti
Károly u. 24.
valamint letölthetők a https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
https://portal.nebih.gov.hu/allattartas-es-allattenyesztes-ugyintezes internetcímekről.
Lófélék egyedbejelentő lapján csak lóúlevéllel rendlekező lófélére/lófélékre vonatkozón tehet
bejelentést a lóféle/lófélék tartója az OLIR-ba.
A bejelentő lapot írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, jól olvashatóan kell kitölteni, de a
fentiekben megadott címről letöltve a kitöltés megkönnyítése érdekében elektronikusan is kitölthető.
Hiányosan vagy nem egyértelműen kitöltött bejelentés esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel a
NÉBIH.
LÓTARTÓ ADATAI:
Magánszemély esetén kötelezően kitöltendő mezők:
A ló tartójának neve, neme, születési idő, születési hely, anyja neve, állandó lakcíme, telefonszám.
Gazdálkodó szervezet esetén kötelezően kitöltendő mezők:
A lótartó gazdálkodó szervezet neve, adószáma, székhely címe, telefonszám.
Magánszemély/Gazdálkodó szervezet esetén nem kötelezően kitöltendő mezők:
Az ügyfél megadhatja hivatalos célokra használható E-mail címét vagy Fax számát.
Mindkét esetben gazdálkodó szervezet illetve magánszemély esetén a nyomtatványon *-gal jelölt
mezők kitöltése kötelező!
Kérjük, hogy csak egy mezőt töltsön ki a tartó adatai közül! Amennyiben Magánszemélyként és
Gazdálkodó szervezetként is kíván lótartást bejelenteni azt külön nyomtatványokon teheti meg.
LÓFÉLÉKRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ADATOK:
A Lóazonosító rovatban a lóútevélben feltüntetett HUN országkóddal kezdődő 17 jegyű ló
azonosítót kell megadni.
A Ló neve rovatba a ló útlevélben szereplő nevet kell beírni.
A Neme rovatot Mén/Kanca/Herélt-nek megfelelően kell beírni ill. elektronikus kitöltésnél a
választógombbal a listából kiválasztani a megfelelőt.

A Tartás kezdete, ill. Tartás vége rovatokat a megfelelő nyomtatvány esetén év-hónap-nap (ÉÉÉÉHH-NN) formában kérjük beírni, ill. elektronikus kitöltés során kitölteni.
Ha a lótartó több lovat kíván bejelenteni ill. kijelenteni, mint amennyi a „Lófélék egyedbejelentő
lapja - Tartás kezdete/Tartás vége bejelentő” nyomtatvány 1. oldalár ráfér, úgy azt a „Lófélék
egyedbejelentő lapja" pótlapo(ko)n teheti meg. Kérjük, ne felejtse el minden oldalon megadni a
10 jegyű ügyfél regisztrációs számát, tenyészet kódját és a nyomtatványt aláírni!
„Lófélék egyedbejelentő lapja” nyomtatványt gazdálkodó szervezet esetében cégszerű aláírással kell
ellátni. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes állattartó nyilatkozatára a Ptk. szabályai
irányadóak.
A lófélék tartásával kapcsolatos kijelentés adminisztrálására a „Lófélék egyedbejelentő lapja – Tartás
vége " nyomtatvány szolgál.
A kérelmező/lótartó - magánszemély esetén sajátkezű aláírása, ill. kiskorú esetén törvényes
képviselőjének, - gazdálkodó szervezet esetén cégszerű aláírás és dátum nélküli nyomtatvány az OLIR
rendszerbe nem kerül rögzítésre, az hibajavító levél kíséretében a lóféle állat tartójának részére
visszaküldésre kerül.
Ügyfél regisztrációs szám, tenyészet kód, tenyészet címe kérelmező/lótartó saját kezű aláírás
mezők helyes kitöltése kötelező, ezek hiányában az adatszolgáltatás során megadott adatok nem
kerülnek be az adatbázisba és a NÉBIH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel!
A „Lófélék egyedbejelentő lapja - Tartás kezdete/Tartás vége bejelentő” benyújtása díjmentes,
viszont a törvény által előírt határidőre történő adatszolgáltatás elmulasztása állattenyésztési birság
kiszabását vonhatja maga után az 1993. évi CXIV. tv. 45/A § h. bekezdése értelmében!

Több tenyészettel rendelkező lótartónak, tartási helyenként külön bejelentő lapot kell kitölteni.
Aláírás és keltezés nélküli nyomtatvány a OLIR rendszerbe nem kerül rögzítésre, az az
állattartó részére viszaküldésre kerül.
A „Lófélék egyedbejelentő lapja -Tartás kezdete/Tartás vége” adatbejelentő lapokat kitöltés után
az alábbi címre kérjük beküldeni:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság 1537
Budapest Pf. 407.

Ügyfélfogadás:
kedd-csütörtök: 9-12 és 13-15 óra
péntek:
9-12 óra

Tel: 06-1-336-9481 vagy 06-1-336-9392; Fax: 06-1-336-9083;
E-mail: mgei@nebih.gov.hu

