
NÉBIH Lóútlevél Iroda 

1144 Budapest 

Remény u. 42./b 

LÓÚTLEVÉL – IGÉNYLŐ LAP 

TULAJDONOSI NYILATKOZATTAL 

LIT2016 

(A kitöltési útmutatót kérjük elolvasni,  

és a nyomtatványt nagy nyomtatott betűkkel, kék tollal kitölteni!) 

 

 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy törzskönyvezett lóféle esetén a tenyésztőszervezet, illetőleg általa a csikó/ló azonosítással megbízott szervezet, nem törzskönyvezett lóféle esetén a Magyar Lótenyésztők 

Országos Szövetsége a fentiekben általam szolgáltatott adatokat kizárólag az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján fenntartott Országos Állattenyésztési Adatbankba kerülés érdekében kezelje. 

Jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) alapján az érintett hozzájárulását vélelmezni kell az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatá-

sához megadott személyes adatok kezelése tekintetében. A Ket. 51§(5) bekezdése alapján az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható. 

NÉBIH érkeztetés: 

…………………………………. 

NÉBIH iktatási szám:  

B/20……/……………………… 

                                                Név:                            Ügyfélazonosító:           

                                                
Születési név:                      Születési hely:               

                                                
Anyja neve:                      Születési idő: (év/hó/nap)           

                                                
Állampolgárság:          Adószám: (gazdálkodó szervezet esetén) 

 

        –  –   

                                                
Lakcím/székhely:                                         

                                                
Levelezési név: (ha eltér)                                       

                                                
Levelezési cím: (ha eltér)                                       

                                                
Telefonszám:             Email:                           
 

                                                Meghatalmazott neve:                  Születési hely:               

                                                
Anyja neve:                      Születési idő: (év/hó/nap)           

                                                
Levelezési cím: 

 

                                         

                                                
Telefonszám:              E-mail:                          

 

      Alapútlevél:  Alap + származásos  útlevél:  Tenyésztőszervezeti útlevél:  

 

     Személyes átvétellel és pénztári befizetéssel:   Utánvéttel történő postai kézbesítéssel:  

     
Személyes átvétellel és utalásos fizetéssel:   Átutalást követő postai kézbesítéssel:  

 

Kapcsolódó adatok: 

Tulajdonosra vonatkozó adatok: 

Ügyintézéssel meghatalmazott személy: 

Igényelt lóútlevél típusa: 

Elkészült lóútlevél kézbesítési módja: 

Tulajdonosi nyilatkozat: 

Sürgősségi ügyintézést kérek, és egyben tudomásul veszem, hogy a sürgősségi ügyintézés pótdíjköteles, melynek összegét a mindenkori 

díjtétel-rendelet tartalmazza, és amelyet akkor kell kifizetni, ha az útlevél az igénylés és mellékleteinek hiánytalan beérkezését követő  

5 munkanapon belül elkészül. Az 5 munkanapba a dokumentumok postán töltött ideje nem számít bele! 
 ………………………………… 

 Igénylő aláírása 

                                                Jelölés / lóazonosítás jegyzőkönyvének sorszáma:       Ló azonosítója:               

 

 
Alulírott nyilatkozom, hogy az ezen igényléshez kapcsolódó Lófélék azonosítására vonatkozó kérelmen  

feltüntetett lóféle jelenleg a saját tulajdonomban áll, és nem rendelkezem a lóféle útlevelével. 

           

Dátum:           
 …………………………………………… 

Tulajdonos aláírása 

P.H. 

Tanúk csak akkor szükségesek, ha a tulajdonos természetes személy. 

Gazdálkodó szervezet esetén az aláírás mellé pecsét vagy az aláírási címpéldány 

másolatának csatolása szükséges. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Tanú aláírása 

Tanú neve 

Anyja neve 

Lakcíme 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 


