NÉBIH Tájékoztatás a lófélék jelölésével és nyilvántartásával kapcsolatban
A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a ló 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.
Az azonosítás részét képezi a tartós egyedi megjelölés, az Országos Lótenyésztési
Információs Rendszerben (a továbbiakban: OLIR) való rögzítés és a lóútlevéllel való ellátás.
A PetvetData nem hatósági nyilvántartás, a lovak jelölésének bejelentésére nem
használható!
Az egyedi megjelölést a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége (a továbbiakban: MLOSZ)
által megbízott lótenyésztési felügyelők vagy szolgáltató állatorvosok végezhetik, transzponder
segítségével. Az MLOSZ lójelölésről szóló tájékoztatója az alábbi linken olvasható:
http://www.mlosz.hu/tenyesztes/csiko-es-lo-azonositas/
A szolgáltató állatorvosok a jelöléshez az engedélyezett mikrochipeket a lótenyésztési
felügyelőtől, vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)
által lófélék tartós megjelölésére jóváhagyott jelölő eszközöket a forgalmazótól
szerezhetik be.
A transzpondernek meg kell felelnie a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 215/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk o) pontja által
előírtaknak. Megfelel az ISO 11784 szabványnak HDX vagy FDX-B technológiát alkalmaz,
ISO 11785 szabvánnyal kompatibilis leolvasó készülék segítségével leolvasható.
A Kormányrendelet szerint a transzponder által továbbított kódnak minden esetben az
országkóddal, Magyarország esetében 348-cal kell kezdődnie. Az ettől eltérő azonosító
számú transzponderek nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek és akadályozzák a
lófélék nyomon követhetőségét.
Az engedélyezett transzponderekkel kapcsolatos lista megtalálható a NÉBIH honlapján az
alábbi elérhetőségen:
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-lofelek-jelolesere-hasznalhato-a-nebih-hez-bejelentetttranszponder-tipusok-forgalmazok-es-gyartok-listaja
A fajtatenyésztő egyesületek tenyésztési programja alapján, az őshonos magyar fajták esetén
(kisbéri-félvér, gidrán, furioso-north star, lipicai, nóniusz, magyar hidegvérű, shagya arab,
hucul) a lovak bélyegzése (alternatív jelölés) maradt az egyetlen kötelező jelölési forma. A
jelenleg hatályos jogszabályok alapján a jelölést a ló hat hónapos koráig vagy a születési év
december 31-ig kell elvégezni, amelyik a későbbi dátum. Ennek értelmében, ezekben a
fajtákban előfordulhat hat hónaposnál idősebb jelöletlen ló, amelyeket nem kötelező
transzponderrel megjelölni.
A NÉBIH Lóútlevél Iroda elérhetősége:
Cím: 1144 Budapest, Remény utca 42/b.
Telefon: 06-1/316-0663 Fax: 0611/316-0664
Az elérhetőségek az alábbi útvonalon is megtalálhatók:
https://portal.nebih.gov.hu/-/loutlevel-iroda

