
 

 

I. sz. függelék az MSLT Tenyésztési és Törzskönyvezési Szabályzatához 

MSLT csikó azonosítási és jelölési szabályzat 

1.) Tenyészkancák, kancafedeztetések nyilvántartása, tenyészeredmény bejelentés, 
csikók törzskönyvezése 

A törzskönyvezéssel, nyilvántartásokkal és lóútlevéllel kapcsolatos szabályokat az 
504/2008/EK bizottsági rendelet, illetve a 110/2013. (IV.9.) Kormány rendelet határozzák 
meg. 

2.) Megjelölés 

Az MSLT által engedélyezett mének után született csikók jelölése teljes körűen elektronikus 
transzponderrel történik. 

A transzponder beültetésének helye a nyak bal oldala, a fejtető és a mar között, a sörényél 
alatt van, a beültetés módja az 504/2008/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdés 1. 
albekezdésében meghatározott. 

A beültetés szakszerű elvégzéséről (elvégeztetéséről) a tenyésztő kérelmére az ellésbejelentés 
alapján indult eljárás keretében az MSLT jogosult és köteles gondoskodni. 

A tenyésztő külön kérelme esetén a magyar sprortló fajtájú csikók másodlagos jelölésként tűz 
által felhevített sütővassal bélyegezhetők a bal combon a fajtajel (korona). Alternatívaként 
ezen a testtájon alkalmazható a ménes saját jele. 

Ezek:  

Mezőhegyesi ménes:  

Pataki ménes: 

Técsy ménes:  

Timpex ménes:   

A magyar sportfélvér csikók is jelölhetőek - kiegészítő jelleggel - tüzes vassal történő 
bélyegzéssel. A korona és évszám a nyak bal oldalára, a csikószám a jobb oldalára kerül. 

A elektronikus transzponder beszerzésére és behelyezésére, valamint a bélyegzés elvégzésére 
kizárólag az MSLT  megbízottja jogosult. Ezen meghatalmazást az MSLT és a megjelölést 
végző közötti szerződés tartalmazza. 

Az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) b) pontja szerinti transzpondert kell 
felhasználni a jelöléshez, amely megfelel az ISO 11784 szabványnak és HDX vagy FDX-B 
technológiát alkalmaz, valamint ISO 11785 szabvánnyal kompatibilis leolvasó készülék 
segítségével olvasható. 



 

 

Az MSLT megbízottja az előzetesen bejelentett csikó helyszíni azonosításának alkalmával, az 
504/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelve, először ellenőrzi, hogy a csikót korábban 
már nem jelölték-e meg idegen transzponderrel. Amennyiben az MSLT megbízottja jogosult 
transzpondert behelyezni, elvégzi a transzponder behelyezését és a DNS vizsgálathoz 
szükséges mintavételt. 

Az MSLT megbízottja ellenőrzi a helyszínen beültetett transzponder kódját. A transzponder 
beültetés alkalmával az MSLT megbízottja elvégzi a nemzetközi előírások (504/2008/EK 
bizottsági rendelet) illetve a törzskönyvezés szabályainak megfelelő, illetve a lóútlevél-
kiadáshoz szükséges lóazonosítást. A lóazonosítás során kitölti a NÉBIH által jóváhagyott 
dokumentumokat. A beültetett transzponderhez tartozó vonalkódos matrica felkerül a kitöltött 
dokumentumokra. 

Ha az MSLT megbízottja a bejelentett csikó azonosítása során korábban beültetett, idegen 
transzpondert talál a csikóban, akkor felfüggeszti az azonosítási eljárást és ellenőrzi, hogy a 
csikó más lófajtában nem került-e regisztrálásra. Az ellenőrzésnek külön díja van. A csikó 
azonosítása a DNS-vizsgálat eredményének ismeretében folytatható. 

Ha az MSLT megbízottja meggyőződött arról, hogy az azonosítatlan eredetű transzponderrel 
jelölt csikó egyértelműen azonosítható, és a nemzetközi szabályokat figyelembe véve az 
melléktörzskönyv „B” részében regisztrálható, vagy törzskönyvezhető, akkor a beültetett 
transzpondert nyilvántartásba veszi. Az idegen eredetű beültetett transzponder nyilvántartásba 
vétel díjköteles.  

3.) Az MSLT által törzskönyvi nyilvántartásba vett lovak hagyományos és UELN 
azonosító kódjának képzése 

Tekintettel arra, hogy a számítógépes ló nyilvántartási rendszer csak a „HUN K/M MF_ _ _ _ 
_ _ _ _ _” formátumú (hagyományos) azonosítót képes jelenleg kezelni, ennek megtartása 
mellett kell az 504/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelő UELN életszámot képezni az 
alábbiak szerint. 

Az UELN azonosító szám képzése minden esetben a következőképp történik: 

1-3. számjegy: 348 (Magyarország hivatalos ISO országkódja) 

4-6. számjegy: 001 (az MSLT UELN ISO kódja). 

7-15. számjegy: hagyományos azonosító utolsó 9 alfanumerikus kódja. 

A hagyományos azonosító szám képzése a következő képen történik: 

1-3. karakter: HUN 

4. karakter: K vagy M a csikó nemétől függően (kanca/mén vagy herélt) 

5-6. karakter: MF 

7-8. karakter: a születési év utolsó két számjegye 



 

 

9-11. MSLT által kiadott csikószám  

12-13. Anya törzskönyvi besorolása (01 Főtörzskönyv, 02 Melléketörzskönyv „A”, 03 
Melléketörzskönyv „B”) 

14-15. UELN ivart jelölő kód (mén 10, kanca 20) 

Amennyiben valamely évjáratban az adott törzskönyvi részben kiadott csikószámok (9-11. 
Karakter) azt indokolttá teszik, a 12. és 14. karakter is erre a célra felhasználható. 

  



 

 

Import lovak azonosítójának képzése: 

A hagyományos importazonosító képzésének megtartása addig szükséges, ameddig az 
országos számítógépes nyilvántartási rendszer, a LÓINFORM az UELN azonosítóra történő 
kizárólagos áttérést nem tudja kezelni. 

A hagyományos importazonosító képzése a következőképp történik: 

1-3. karakter: HUN 

4. karakter: K vagy M a csikó nemétől függően (kanca/mén vagy herélt) 

5-6. karakter: IM (az import tényére utal) 

7-8. számjegy: a születési év utolsó két számjegye 

9-11. számjegy: a behozott ló nyilvántartási sorszáma naptári évenként a NÉBIH által 
megadott tartományban, emelkedő számsorban képződik 

12-15. számjegy: a regisztrált ló behozatalának évszáma 

A lóútlevele alapján szabályos UELN azonosító számmal rendelkező import lovat az eredeti 
UELN számával kell nyilvántartásba venni (kiadva a hagyományos magyarországi import 
azonosítót is). 

A hivatalos UELN számot nem alkalmazó országból importált lónak az egyéb „idegen 
azonosító”-ját nyilvántartásba kell venni, a hagyományos magyarországi import azonosító 
kiadása mellett. Az UELN számra történő kizárólagos átállás érdekében számukra hazai 
UELN számot képezünk, így biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkon keresztül az érdeklődő az 
eredeti adatbázisra rátalálhasson.  

 

 

 


