Tájékoztató
a „lóútlevéligénylő-lap” kitöltéséhez
A lóútlevéligénylő-lap, valamint egyéb nyomtatványok beszerezhetők a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége (MLOSZ) területi
kirendeltségeinél, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Lóútlevél Irodájában, illetve a Tenyésztés Szervezési és
Teljesítményvizsgálati Osztályán, valamint letölthetők a www.nebih.gov.hu internetcímről.
A lóútlevelet kizárólag a lótulajdonos igényelheti.
Az igénylőlapot írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, jól olvashatóan kell kitölteni. Hiányosan vagy nem egyértelműen kitöltött
igénylés esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel a Lóútlevél Iroda.
A lóútlevéligénylő-lapot kitöltés után az alábbi címre kérjük beküldeni.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Lóútlevél Iroda
1144 Budapest
Remény utca 42/b.

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

Tel: 06-1-316-0663 vagy 06-1-438-0619; Fax: 06-1-316-0664; E-mail: loutleveliroda@nebih.gov.hu
A lóútlevél kiadásának feltétele:
1. Tulajdonjog hitelt érdemlő módon történő igazolása (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, eredeti tulajdonosi
nyilatkozat vagy, ha a tulajdonos azonos az állat tenyésztőjével, az erről szóló eredeti tenyésztői nyilatkozat vagy a tulajdonos
nevére szóló, a 21/1996.(VII.9.) FM rendelet szerint kiváltott Marhalevél másolata).
2. A megyei lótenyésztési felügyelő által kiállított csikóbélyegzési jegyzőkönyv vagy lóazonosító lap vagy a hivatalos, hitelesített
származási lap másolatának csatolása. (Ennek hiányában az MLOSZ kirendeltségeihez tartozó megyei felügyelőt kell
megkeresni.)
Az igényléshez csatolt mellékletek sorszámát az igénylőlap megfelelő helyén kérjük bejelölni!
A tulajdonos azonosító adatait a lakcím, ill. a cégnyilvántartásban szereplő módon, értelemszerűen kell kitölteni. Az ügyfél
megadhatja hivatalos célokra használható elektronikus levélcímét vagy távközlési úton való elérhetőségét.
Az ügyintézéssel meghatalmazott személy adatait abban az esetben kell kitölteni, ha a lóútlevél-igénylés ügyében nem a tulajdonos
jár el. Elkészült lóútlevelet a tulajdonoson kívül személyesen kizárólag az általa meghatalmazott személynek áll módunkban ki adni. A
képviseleti jogot minden esetben igazolni kell!
A ló tartójának nevét és a tartási helyét és ha van ügyfél regisztrációs számát a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet 1 §. (1) pontja
alapján, minden esetben meg kell adni. Amennyiben a lótartó a TIR-be bejelentkezett úgy a tartási hely azonosítóját, valamint a
tenyészet kódját is meg kell adni. A kötelező adatok kitöltésének elmulasztása esetén az igénylőlapot a Lóútlevél Iroda hiánypótlás
céljából az igénylő részére visszaküldi!
A lóazonosító / bélyegzés rovatban a 2. sz. mellékletként csatolandó okmány (csikóbélyegzési jegyzőkönyv vagy lóazonosító lap
vagy származási lap) alapján a ló azonosítóját vagy bélyegzését kell feltüntetni. Lóazonosítóval nem rendelkező (jelöletlen) lóra
lóútlevél csak a 29/2000.(VI.9.) FVM. rendelet szerinti lóENAR rendszerben történő tartós megjelölés és egyedi azonosítás elvégzése
után adható ki. A megjelölés a megyei lótenyésztési felügyelőknél kérhető.
A ló neve a lóútlevélben nem változtatható. Amennyiben a ló tulajdonosa valamilyen okból az eredeti név megváltoztatását igényelné,
az csak az eredeti név kiegészítése lehet. Ebben az esetben a lóútlevelet a névváltoztatásra vonatkozó kérelemmel együtt vissza kell
küldeni a kiállító hatósághoz, ahol különeljárási díj ellenében történhet a névváltozásnak az útlevélben való regisztrálása.
Egyesületi típusú lóútlevél igénylése esetén a ló neve az adott fajta hivatalos elnevezési szabályai szerint kerül be a lóútlevélbe. A név
teljes hossza nem haladhatja meg a 30 karakteres hosszúságot.
A Bizottság 504/2008/EK rendelete alapján egy lófélét emberi fogyasztásra való vágásra szántnak kell tekinteni, hacsak nem
nyilvánítják az azonosító okmány IX. szakaszának II. részében az állatot visszavonhatatlanul nem a szóban forgó célra szántnak az
állattartó vagy tulajdonos saját mérlegelése alapján, vagy az állattartó és az illetékes állatorvos, a 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2)
bekezdésével összhangban eljárva.
Az alap lóútlevél, a négy ősi soros származási lappal is ellátott lóútlevél, illetve fajtába sorolt lovak egyesületi lóútlevelének
ára 2012. április 10-től egyaránt 4.000,- Ft, amennyiben a ló jelölésének és a lóútlevél igénylésének időpontja megfelel a
29/2000.(VI.9) FVM és az 504/2008/EK bizottsági rendeletekben foglaltaknak. Egyéb esetben a lóútlevél díja változatlan marad.
(Fajtamegjelölést csak az egyesületi lóútlevél tartalmaz!)
Az állat életében csak egyetlen lóútlevél váltható ki, amelynek mindig kísérnie kell a lovat. Amennyiben a lóútlevél bizonyíthatóan
elveszett vagy megsemmisült, másodlat lóútlevél kiállítása kérelmezhető. A másodlat lóútlevél ára: 13.000,- Ft.
A NÉBIH Lóútlevél Irodája a postán kézbesítendő lóútleveleket utánvéttel küldi el, a személyes átvételre kerülő lóútleveleket pedig az
Ügyfél az Iroda pénztárában fizetheti ki. Átutalással történő díjbefizetést csak kivételes esetben áll módunkban elfogadni, és az
átutalás minden esetben csak az Iroda által kiállított számla alapján történhet meg.
Sürgősségi eljárási kérelem csak abban az esetben teljesíthető, ha az adott ló adatai a központi lóENAR nyilvántartásban már
szerepelnek. Sürgősségi eljárást csak akkor indítunk, ha a kérelem hiánytalanul tartalmazza a csatolandó mellékleteket és a helyesen
kitöltött igénylőlapot. Az így beküldött kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belüli teljesítés esetén a sürgősségi pótdíj
lóútlevelenként 4.000,- illetve 6500,- Ft, amely átvételkor, utólagosan kerül kiegyenlítésre. Az 5 munkanapba a dokumentumok
postán töltött ideje nem számít bele! Két munkanapnál rövidebb elkészítési határidőt az Iroda sürgősséggel sem vállal.
A lóútlevél-kérelmet gazdálkodó szervezet tulajdonos esetében cégszerű aláírással kell ellátni. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképes tulajdonos nyilatkozatára a Ptk. szabályai irányadóak.
A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége lótenyésztési felügyelőinek elérhetősége megtalálható a www.mlosz.hu internetcímen.

