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A  az állategész-Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége
ségügyi intézkedések támogatása, illetve a lótartók fokozott igé-
nyének kiszolgálása érdekében országos lóazonosító kampányt 
hirdet. A lóazonosítás során a lótenyésztési felügyelők megjelölik 
a lovakat, szamarakat, és elindítják a lóútlevél igénylését, majd ez-
zel egy időben az állatorvos elvégzi a kötelező vérvizsgálatokhoz 
szükséges vérvételt (fertőző kevésvérűség, takonykór). Azon lótar-
tók jelentkezését is várjuk, akiknek jelölt, de útlevéllel nem rendel-
kező lovuk van, mert esetükben is szükséges a helyszíni lóazono-
sítás, hiszen e nélkül nem kaphatnak útlevelet. 

A lóazonosítási kampány megszervezésében kérjük az önkor-
mányzatok segítségét is, hiszen az egy helyre szervezett jelölés 
nem csak a munka hatékonyságát növeli, de egyúttal kiszállási díjat 
sem számolunk fel. 

A lóútlevél kiváltása 2005 óta minden lófélére kötelező, ugyan-

akkor az ország területén még mindig jelentős számban fordul elő 
jelöletlen, illetve lóútlevéllel nem rendelkező ló és szamár. Ez az 
okmány szolgál az egyed azonosítására, forgalomképességének és 
állategészségügyi státuszának igazolására, illetve ezen túlmenően 
a mellékletét képező betétlappal igazolható a tulajdonjog. 

A lóútlevéllel való ellátottságnak most különösen nagy aktu-
alitása van, hiszen 2016. január 1-től azok a fedeztetési jegyző-
könyvvel ellátott lófélék, amelyeket egy éves korukig nem lát-
nak el útlevéllel, nem kerülhetnek vágási célú értékesítésre, 
illetve  a fertőző kevésvérűség miatt fokozott állategészségügyi 
ellenőrzés van folyamatban több körzetben is. A szűrővizsgálatok 
meglétének lóútlevélben történő dokumentálása, illetve a vizsgálat 
során az egyedek azonosíthatósága jogszabályi előírás.

A lóazonosítás során felmerülő MLOSZ felé térítendő bruttó 
költségek: 

Lóazonosítás

Ismeretlen származású csikó, ló jelölése és azonosítása 15 000 HUF
+ transzponder 1 500 HUF
Ismeretlen származású jelöletlen kanca és fedeztetési jeggyel rendelkező csikójának

együttes jelölése és azonosítása 15 000 HUF
+ transzponder (2 db) 3 000 HUF
Helyszíni lóazonosítás korábban jelölt lovak részére

- Lóazonosító lap kiállítása 10 000 HUF
- Meglévő CSBJ ellenőrzése lóútlevél igényléséhez a nem tenyésztő számára 5 000 HUF
- Meglévő CSBJ ellenőrzése lóútlevél igényléséhez a tenyésztő számára 2 500 HUF

Kiszállás
- legalább öt ló egy helyen történő felvezetése esetén 0 HUF
- egyedi megrendelés 9 000 HUF
- körjárat 3 000 HUF
- soron kívüli kiszállás 21 000 HUF

Ezúton szeretnénk felhívni a lótartók figyelmét, hogy az egy 
helyre összevezetett lovak nem csak a lótenyésztési felügyelő és az 
állatorvos munkáját könnyíti meg, de minden olyan helyen, ahol 
legalább öt lovat felvezetnek, nem számítunk fel kiszállási díjat. 

Kérjük, keressék a megyei lótenyésztési felügyelőket a 
lóazonosítás és lóútlevél megrendelése kapcsán. 

Elérhetőségünk:  www.mlosz.hu/dolgozoink

ANGYAL STUNT KFT.

ÚJ SZERELŐMŰHELY KIALAKÍTÁSA 
KUNHEGYESEN

Az Angyal Stunt Kft. a 2014. évben 19.700.000.-Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv 
Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Szerelőműhely kialakítása Kunhegyesen” 
című, ÉAOP-1.1.1/D-14-2014-0013 számú pályázatához. A 
támogatás mértéke: 70%. Az építési munkálatok a tavalyi 
év végén kezdődtek és 2015. június hónapban fejeződtek be.

A projekt keretében Kunhegyesen, a Gyulai tanyán, külterület 
0116/8 hrsz.-on az Angyal Stunt Kft. járművek, elsősorban 
mezőgazdasági gépek javítását végző szerviz műhelyt alakított 
ki. A korábban használaton kívüli, igen leromlott állapotú, volt 
mezőgazdasági termelőszövetkezeti épület átalakítására került 
sor. A 4,6 ha-os telken található épület 425 m  alapterületű. A 2

tető felújítása a teljes épületen megvalósult. Átalakítással 
268,56 m  alapterület érintett, melyben egy 216,2 m  alap-2 2

területű szerelőműhely, 25,15 m  alapterületű raktár, és 27,2 m  2 2

szociális blokk (wc, mosdó, zuhanyzó, öltöző) kialakítása 
valósult meg. Az épület kivitelezési-átalakítási költségek 
tartalmazzák az épület alapozási munkáit, földmunkákat, tető-
fedést, vakolást, padlóburkolást, bádogozást, fa beltéri és mű-
anyag kültéri nyílászárók elhelyezését, festést, hőszigetelést, 
villanyszerelési munkákat és fűtés-, víz- és szennyvízszerelési 
munkákat - berendezési tárgyak szerelését. Ezen kívül a tetőre 
az épület villamoshálózatára kapcsolt egyfázisú polikristályos 
napelemes rendszer telepítése valósult meg.

A beru-
házás alap-
i n f r a s t ruk -
túra fejlesztést 
is  tar ta lmazot t : 
parkoló, és az épület 
megközelítését szolgáló 
telken belüli betonút kiépítésével.

A fejlesztés keretében új eszközök beszerzésére - elektro-
hidraulikus csápos emelő, kerékszerelő gép, szerszámkocsi, 
centrírozó, kerékkiegyensúlyozó gép, szerszámkészlet, ipari 
kompresszor, 30 tonnás műhelyprés - is sor kerül.

A projekt célja a „több lábon állás” stratégiája, új tevékeny-
ségi kör, a szerelő, javító tevékenység bevezetése. Kunhegye-
sen és környékén főleg mezőgazdasági tevékenységet 
folytatnak a lakosok, rendelkeznek mezőgazdasági gépekkel, 
traktorral. Ezen eszközök szervízelésére így jelentős igény 
mutatkozik. A fejlesztéssel új munkahelyek teremtése tervezett, 
melyből 1 fő kötelező pályázati vállalás. A cég eredményes-
ségének növekedése további fejlesztéseket, a foglalkoztatotti 
létszám további bővítését generálja. Mindezek hatására nő a 
település, térség gazdasági potenciálja. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 


