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Felhívás lótartók részére 

 

Lófélék egyedi megjelölése 

Azonosítatlan lóféle egyede nem hozható forgalomba. Az állat tulajdonosának vagy a 

tulajdonos megbízásából az állattartónak a Magyarországon született lófélék egyedi 

azonosítását saját költségén el kell végeztetnie a születés helye szerinti gazdaság elhagyását 

megelőzően, de legkésőbb a születésük időpontjától számított 12 hónapon belül. Minden 

lófélét egyedi azonosítóval kell ellátni, ami elsődlegesen transzponderrel történő megjelölést 

jelent. A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés (eltérő jelölés forró vassal, 

fagyasztással, tetoválással vagy egyéb) egyedüli jelölési módszerként alkalmazható, a NÉBIH 

által jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az állat egyedi tartós megjelölése biztosítja a 

kapcsolatot a ló, az adatbázis és a lóútlevél között. A tartós jelölés elvégeztetésének 

ügymenete elérhető az MLOSZ honlapján: http://www.mlosz.hu/tenyesztes/csiko-es-lo-

azonositas/#ismert 

Lóútlevél 

A lófélék azonosító okmánya a lóútlevél. A lóútlevél kiváltása 2005 óta minden lófélére 

kötelező, ugyanakkor az ország területén még mindig jelentős számban fordul elő jelöletlen, 

illetve lóútlevéllel nem rendelkező ló és szamár. Ez az okmány szolgál az egyed 

azonosítására, forgalomképességének és állategészségügyi státuszának igazolására, illetve 

ezen túlmenően a mellékletét képező betétlappal igazolható a tulajdonjog. A lóútlevél 

kiváltásának ügyrendje a NÉBIH portálon elérhető: 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379177/loutlevel_kiadasi_ugyrend_2014.pdf

/122037c3-e429-47d6-a862-01549aea071e 

Lótartás bejelentése 

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. Ügyintézés menete a NÉBIH portálon elérhető: 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/48041/T%C3%A1j%C3%A9kozatat%C3%B3+l

ev%C3%A9l+l%C3%B3tart%C3%B3knak_v4.pdf/63acf966-ab0b-aadd-bccb-2df31ffd591f 
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Kötelező állategészségügyi vizsgálatok 

A vizsgálatokkal kapcsolatban a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet a meghatározó. 

 Magyarországon minden hat hónaposnál idősebb ló három évenkénti vérvizsgálatát lovak 

fertőző kevésvérűsége tekintetében el kell végezni. Azon lovak esetében, amelyek más 

állattartó lovaival érintkezhetnek (sport rendezvények, kiállítások vagy bemutatók 

résztvevői) évente kell fertőző kevésvérűségre vonatkozó vizsgálatnak kell alávetni. 

A rendelet előírja valamennyi hat hónaposnál idősebb lónak a takonykórral való fertőzöttség 

kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatát három évente. 

Tenyészmének esetében kötelező a fedeztetési szezont megelőzően és befejezése után 14 

nappal fertőző kevésvérűség, takonykór, tenyészbénaság és vírus arteritis kimutatására 

szolgáló vizsgálat elvégeztetése, mely mesterséges termékenyítés esetén kétszeri Taylorella 

equigenitalis kimutatására szolgáló vizsgálattal egészül ki. 

A lépfene szempontjából veszélyeztetett legelőre járó és onnan származó takarmánnyal 

etetett minden lovat – az állattartó költségére – megelőző védőoltásban kell részesíteni. 

Tulajdonosváltás esetén fertőző kevésvérűségre vonatkozóan 30 napon belül elvégzett, 

negatív eredményű szerológiai vizsgálat, takonykórra vonatkozóan három évnél nem régebbi 

immundiagnosztikai vizsgálat, mének esetében tenyészbénaságtól való mentességről szóló 

igazolás szükséges (lóútlevél VII. szakasza). Az állatoknak hat hónapnál nem régebbi 

védőoltással kell rendelkezniük lóinfluenza és herpeszvírusok ellen.  

 

 

 


