
MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KERESKEDELMI HATÓSÁG  

 

 ………………………….. 

 Lovas szolgáltató aláírása és pecsétje 

BEJELENTŐ LAP 

Lovas szolgáltató tevékenységhez 

A szolgáltatásba bevont lovak módosítása 

 

Alulírott……….………………………………………,mint a …………………………………………………… 

lovas szolgáltató képviselője nyilatkozom, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) felé 

korábban tett bejelentésemben felsorolt ló-egyedek összetételében az alábbi változás történt (csak az egyik opció 

választható és a megfelelő rész jelölendő! Amennyiben új és törlendő egyedeket is be kíván jelenteni, úgy azokat 

külön-külön bejelentő lapon teheti meg a megfelelő opció értelemszerű jelölésével.): 

 A korábban már bejelentett lovakon felül a szolgáltatásba további, új ló-egyedek kerültek 

bevonásra (jelen bejelentő lap az új egyedek felsorolását tartalmazza) 

 Az MKEH felé korábban bejelentett alábbi ló-egyed(ek) nem vesz(nek) részt a 

továbbiakban a szolgáltatásban, a lovak nyilvántartásból való törlése indokolt (jelen 

bejelentő lap a nyilvántartásból törlendő lovak felsorolását tartalmazza) 

Jelen bejelentő lapot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság 

(1024 Budapest, Keleti Károly u. 24) részére is megküldöm! 

 

Ló-egyed neve: 

 

Azonosító (lóútlevél) száma: 

vagy 

életszáma: 

 

Azon telephely címe, ahol a lovat tartják: 

 

Az egyedet lovas terápia és fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás esetében is használom: 

IGEN / NEM (Kérjük jelölje a megfelelő választ) 

 

A ló alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány rendelkezésre állása esetén kitöltendő rész! 

 

A ló alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány száma (NÉBIH hat. biz.): 

A hatósági bizonyítvány kiállításának keltje: 

 

 
Ló-egyed neve: 

 

Azonosító (lóútlevél) száma: 

vagy 

életszáma: 
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Az egyedet lovas terápia és fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás esetében is használom: 

IGEN / NEM (Kérjük jelölje a megfelelő választ) 

 

A ló alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány rendelkezésre állása esetén kitöltendő rész! 

 

A ló alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány száma (NÉBIH hat. biz.): 

A hatósági bizonyítvány kiállításának keltje: 
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