
LÓTARTÁSI HELY BEJELENTŐ LAP1 
Tartás vége bejelentő 

 
 

NÉBIH Lóútlevél 
Iroda 

1144 Budapest 
Remény u. 42/b. 

Érkeztetés: 
Ikt. szám: 
B/20…../…………

 
 

A LÓTARTÓ ADATAI 
 Ügyfél regisztrációs szám:*            

     

  Előnév          Családi név      Utónév    

A ló tartójának neve:*     
Születéskori neve (ha eltér):   
Férfi    Nő  Születési idő: év     hó   nap    Állampolgárság:   
Születési hely: (magánsz. esetén):  Anyja neve:   
Gazdálkodó szervezet neve:   
Adószáma (gazd.szerv.esetén):         -  -    Telefonszám:   
 Irányítószám  Település    
Lakcím / Székhely:       
 Közterület    Közterület jellege   Ház szám/helyrajzi szám  
     
E-mail cím:  Fax:   
 

AZ ALÁBBIAKBAN SZEREPLŐ LOVAK TENYÉSZETE 

Tenyészet cím*:       
Tenyészet kódja:*         

 

Nyilatkozom, hogy fenti tenyészetben az alábbi lovakat tartom és kérem a lóENAR-ba történő bejegyzését. 
 

 Sor-
szám Lóazonosító* Ló neve Neme 

 

Tartás vége* 
(év.hó.nap.) 

 

1. HUN    

2. HUN    

3. HUN    

4. HUN    

5. HUN    

6. HUN    

7. HUN    

8. HUN    

9 HUN    

10. HUN    
 
 
……………………………………….…………   …………………………………………………………. 

  Dátum       A kérelmező lótartó saját kezű aláírása 

 
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! Hiányos kitöltés esetén az űrlap nem kerül rögzítésre! 

1  Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben általam szolgáltatott adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal kizárólag az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján fenntartott Országos Állattenyésztési 
Adatbankba kerülés érdekében kezelje. 
A Ket. 51§(6) bekezdése alapján az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan 
tényt állít, eljárási bírsággal sújtható. 



LÓTARTÁSI HELY BEJELENTŐ LAP1 
Tartás vége bejelentő pótlap 

 
 

NÉBIH Lóútlevél 
Iroda 

1144 Budapest 
Remény u. 42/b. 

Érkeztetés: 
Ikt. szám: 
B/20…../…………

 
 

Ügyfél regisztrációs szám:*  
 

Tenyészet kódja*: 
 
Nyilatkozom, hogy fenti tenyészetben az alábbi lovakat tartom és kérem a lóENAR-ba történő bejegyzését. 

 Sor-
szám Lóazonosító* Ló neve Neme 

 

Tartás vége* 
(év.hó.nap.) 

 

1. HUN    

2. HUN    

3. HUN    

4. HUN    

5. HUN    

6. HUN    

7. HUN    

8. HUN    

9. HUN    

10. HUN    

11. HUN    

12. HUN    

13. HUN    

14. HUN    

15. HUN    

16. HUN    

17. HUN    

18. HUN    

19. HUN    

20. HUN    

21. HUN    

22. HUN    

23. HUN    

24. HUN    

25. HUN    
 

……………………………………….………… 
  

Dátum   
 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! Hiányos kitöltés esetén az űrlap nem kerül rögzítésre! 

          

       

1  Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben általam szolgáltatott adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal kizárólag az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján fenntartott Országos Állattenyésztési 
Adatbankba kerülés érdekében kezelje. 
A Ket. 51§(6) bekezdése alapján az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, 
eljárási bírsággal sújtható. 
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