Mire figyeljünk FEI lóútlevél és FEI regisztrációs
szám igénylése esetén 2017. január 1-jétől
1. Fontos információk FEI lóútlevél (FEI RC) igénylése esetén
2. FEI lóútlevél hosszabbítása/ Tulajdonos átírása FEI útlevélben
3. Fontos információk FEI regisztrációs szám (FEI ID) igénylése esetén
4. FEI másolat (FEI Duplicate) igénylése

1. Fontos információk FEI lóútlevél (FEI RC) igénylése esetén
Minden külföldön rendezett nemzetközi versenyre (kategóriától függetlenül),
magasabb kategóriájú hazai rendezésű nemzetközi versenyre (pl. CSI***), FEI
bajnokságra, valamint regionális, olimpiai és paralimpiai játékokra benevezett lónak
hivatalos, érvényes FEI útlevéllel kell rendelkeznie.
2017. január 1-jétől a következő szabályok vonatkoznak az újonnan kiállított FEI
lóútlevélre:
1. FEI

lóútlevél

igénylése

kizárólag

személyesen

intézhető,

amelyhez

időpontegyeztetés szükséges
2. FEI lóútlevél kiállítása minimum 1 nap
3. Az igényléshez szükséges dokumentumok és adatok:
 Nemzeti lóútlevél
 Microchip jelölésének oldala
 Állatorvos által kitöltött lódiagram (berajzolt, aláírt, lepecsételt
diagram)
 Lótulajdonos nyilvántartó betétlap
4. AZ ELKÉSZÜLT FEI LÓÚTLEVELET CSAK AZ FEI ELLENŐRZÉSE UTÁN ÁLL
MÓDUNKBAN KIADNI!
5. Az eljárás díja: az FEI lóútlevél kiállításának díja minden hónap első
munkanapján a svájci frank árfolyamának megfelelően változik (kb. 54.00060.000 Ft).

2. FEI lóútlevél hosszabbítása / Tulajdonos átírása
1. Kizárólag személyesen intézhető
2. Az igényléshez szükséges dokumentumok:
 Nemzetközi lóútlevél
 Nemzeti lóútlevél
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 Tulajdonos átírása esetén – Lótulajdonos nyilvántartó betétlap
1. Az útlevél hosszabbítása a lejárat dátumától számított 4 évre történik. A
matrica sárga, pónik esetében zöld színű és a nemzetközi lóútlevél utolsó
oldalára MLSZ pecséttel ellátva kerül beragasztásra.
2. Az eljárás díja: az FEI lóútlevél hosszabbításának díja minden hónap első
munkanapján a svájci frank árfolyamának megfelelően változik (kb. 54.00060.000 Ft).

3. Fontos információk FEI regisztrációs szám (FEI ID) igénylése
esetén
A hazai rendezésű, alacsonyabb kategóriájú nemzetközi versenyeken (CIM) induló
lovaknak elegendő, ha FEI regisztrációs számmal (FEI ID) rendelkeznek.
2017. január 1-jétől a következő szabályok vonatkoznak újonnan kiállított FEI
regisztrációs számra:
1. FEI regisztrációs szám igénylése intézhető személyesen vagy e-mailben. Csak
abban az esetben igényelhető FEI regisztrációs szám, ha a ló még nem
rendelkezik FEI útlevéllel.
2. Az igényléshez a nemzeti lóútlevél következő oldalai szükségesek:
 Főoldal
 A ló és tulajdonos adatait tartalmazó oldalak
 Microchip jelölésének oldala
 Kitöltött lódiagram oldal
 Lótulajdonos nyilvántartó betétlap
3. Az oldalakat jó minőségű, színes .pdf vagy .jpeg formátumban szükséges
elküldeni a klinger.zita@lovasszovetseg.hu e-mail címre.
4. Az eljárás díja: 5.000 Ft (Az FEI regisztrációs szám megrendelhető az
Ügyfélkapun keresztül az „Igénylés” – „Lovak” – „Egyéb” fül alatt. A ló az
összeg beérkezése után kerül regisztrálásra az FEI adatbázisában.)
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4. FEI útlevél másolat (FEI Duplicate) igénylése
Az igénylés az alábbi esetekben indokolt:
1. Ha a nemzeti lóútlevél “Vaccination” és/ vagy “Identity control” oldalak
beteltek VAGY
2. a nemzetközi lóútlevél bármelyik oldala betelt.
Kérjük, hogy a kérelmet előre jelezzék, mivel az FEI Duplicate igénylése hosszabb
időt vesz igénybe. (A Duplicate matricát, ami a nemzetközi lóútlevél főoldalára
kerül, az FEI küldi a Szövetségnek).

3

