
Regisztrációs kötelezettségek 2015. 

Jogszabályi háttér 

110/2013. VM rendelet a lófélék azonosításáról 

 

119/2007. FVM rendelet a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos 
egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

• Bejelentésköteles, ha legalább 1 db lóféle állatot tartanak 

 

Lépések:  

1. MVH regisztrációs szám  

2. TIR (Tenyészet Információs Rendszer) azonosító  

3. Lóútlevél  

4. Egyedre vonatkozó TIR-regisztráció (lótartási hely bejelentése) 

5. KKV-nyilatkozat (Támogatott szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem) 

 



1. MVH regisztrációs szám 

Mindenkinek kötelező! 

 

Honlap: www.mvh.gov.hu   

Ügyfélnyilvántartás 

Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók 

 

• G1010-01 nyomtatvány:  

    Nyilvántartásba vétel iránti kérelem – magánszemélyek 

 

• G1020-01 nyomtatvány:  

    Nyilvántartásba vétel iránti kérelem jogi személyek 

 

Benyújtandó: postai úton vagy személyesen  illetékes megyei MVH 

http://www.mvh.gov.hu/


2. TIR azonosító 
Mindenkinek kötelező! 

Honlap: www.enar.hu  

TIR 

Útmutatók, bizonylatok 

 

• 2150 Tenyészet-bejelentő nyomtatvány:  

    Új tenyészet bejelentése 

• 2152 Tartási hely bejelentő nyomtatvány:  

    Új tartási hely bejelentése 

• 2153 Tartási hely módosító nyomtatvány: 

    Lótartás bejelentése más állatfajra már meglévő TIR azonosítóra 

 

Hatósági állatorvos ellenjegyez minden nyomtatványt! 

Benyújtandó: postai úton vagy személyesen  illetékes megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

http://www.enar.hu/
http://www.enar.hu/
http://www.enar.hu/


3. Lóútlevél 
• Ellésbejelentés 
• Egyeztetés a felügyelővel az azonosítás időpontjáról 
• Azonosítás (csikóbélyegzés), lóútlevéligénylés egyidejűleg 
• Igényléskor TIR azonosítót kötelező megadni, így automatikus az egyedi TIR 

regisztráció 
 
Honlap: www.nebih.gov.hu 
NyomtatványokLetölthető nyomtatványok Állattenyésztési Igazgatóság 
Lótenyésztéssel és tartással kapcsolatos nyomtatványok 

 
• Lóútlevél-igénylő lap 

– Tenyészet kód, tartási hely kód 
• Tulajdonosi nyilatkozat 
 
Benyújtandó: postai úton  NÉBIH Lóútlevél Iroda 
                                                     1144 Budapest, Remény u. 42. 

 

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


4. Egyedre vonatkozó TIR regisztráció 

Már meglévő lóútlevelek TIR regisztrációja + állami mének 

Honlap: www.nebih.gov.hu 

NyomtatványokLetölthető nyomtatványok Állattenyésztési Igazgatóság 
Lótenyésztéssel és tartással kapcsolatos nyomtatványok 

 

• Lótartó bejelentő lap – tartás kezdetevalós dátum! 

– Tenyészet kód 

– Lóazonosító 

• Lótartó bejelentő lap – tartás végevalós dátum! 

– Tenyészet kód 

– Lóazonosító 

 

Benyújtandó: postai úton  NÉBIH Lóútlevél Iroda 

                                                     1144 Budapest, Remény u. 42. 

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


5. KKV-nyilatkozat 

Új neve: Támogatott szolgáltatások igénybevételére  irányuló kérelem 
 
Kedvezmények: 
• díjmentes DNS vizsgálat 
• a ménvizsga költségeit az egyesület átvállalja, csak az önrészt kell fizetniük  (30 

% ) 
• kedvezményes tagdíj (KKV tagok 10 000 Ft/év, nem KKV tagok 20 000 Ft/év) 
 
Ügyvitel: 
• Egyesület küldi ki 
• Kitöltés után visszapostázandó az egyesület címére 
• Egyesület záradékolásra megküldi a Nébih-nek 
• Záradékolás után érvényes 
• A korábbiaktól eltérően NEM KELL évente megújítani 
• Adatváltozáskor bejelentési kötelezettség az egyesület felé 
• Érvényes: 2020. december 31-ig vagy a tag általi visszavonásig 


