
Ügyfélkapu használati segédlet 

 

http://ugyfelkapu.mslt.hu/ 

1. Regisztráció: A felhasználó minden esetben magánszemély, aki akár több gazdasági szervezet vagy 

maganszemély profilját (OLIR-ban szereplő partnert) kapcsolhatja a felhasználói fiókjához. 

http://ugyfelkapu.mslt.hu/


2. E-mailben érkezett aktiválás megnyitása 

 
 

3. Profil menüpontban az „MSLT Tag „ pont megnyitása és Tag hozzáadása

 
 

 

✓ Amennyiben saját OLIR partner profilját szeretné magához rendelni, abban az esetben az 

„Automatikus hozzárendelést” funkciót kell választani. 

✓ Amennyiben gazdasági szervezetet szeretne választani vagy más nevében jár el, az „MSLT 

Tag keresése” menüpont alatt tudja beküldeni a kérvényt a felhasználó és a profil 

összekapcsolására.  

✓ Abban az esetben, ha még nem volt lova úgy az „új MSLT tag” feliratra kattintva tudja 

rögzíteni adatait. 



4.  MSLT Tag állománykezelés 

 

✓ Az „MSLT Tagnál” kiválasztott profilok jelennek meg, amikre kattintva láthatja az OLIR 

rendszerében ahhoz a tulajdonoshoz tartozó lovakat.  

 

✓ A párosított profilok közül ki kell választani azt az egyet, amely alatt szeretné látni az 

összes lovát egy helyen, ez lesz az „Elsődleges”. (Pl. címváltozások miatt több profil van, 

de az aktuális az elsődleges)  

 

✓ Változtatható, hogy melyik az „elsődleges” profil, kattintson egy másikra, és a régi 

profilról lekerül az „elsődleges” jelző.  

 

 Ez nem hivatalos tartásbejelentés, de az éves állományegyeztetést nagyban megkönnyíti. 

 

5. MSLT lótartás 

 

 

 



✓ Amennyiben van olyan ló, ami az Ön tulajdonában áll, de nem az Ön tartásában, a ló 

mellett található piros X segítségével eltávolítható a tartott lovak listájából. 

 

6. Ló hozzáadása a tartói listához 

 

 

 

 

 

 

✓ „Ló hozzáadása” gomb segítségével más tulajdonában lévő lovak tartására nyújthat 

be kérelmet, amit vagy az MSLT vagy az aktuális tartó bírál el. Keressen rá a lóra, 

indokolja meg, miért Ön a tartó és kattintson a „Hozzáadás” gombra”. 

 

✓ Jóváhagyásra váró tartói kérelmek a „Ló hozzáadása” alatt jelennek meg. 

 

 



7. Lótartó kérelmek  

 

 

✓ Amennyiben valaki az Ön tartásában lévő lovat szeretné tartásába venni, Ön kap egy 

e-mailt a kérelemről, illetve a „Lótartó kérelmek” menüpont alatt megjelennek 

indoklással együtt. Ön jóváhagyhatja vagy elutasíthatja kérést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ügyfélkapu szolgáltatásai 

 

1. Igénylés 

 

AZ MSLT szolgáltatásai ez alatt a menüpont alatt igényelhetők és fizethetők. 

 
Válassza ki, hogy melyik szolgáltatás(oka)t szeretné megrendelni és kifizetni! Egyszerre több 

tétel is választható. 

 

a) Tagdíj: Cég vagy személynévre keresve a Profil- MSLT Tag-nál megjegyzett partner 

azonosító 

 (OL77777) alapján a tagdíj befizethető. 

 

b) Fedezőmének: Itt lehet fizetni (a mén nevére vagy azonosítójára keresve) a 

ménszerződés és fedeztetési jegyek. Kérjük, a papír alapú ménszerződéseket ( 

https://mslt.hu/menszerzodesek/ ) két példányban juttassa el irodánkba. A fedeztetési 

jegyeket általában a méntartó fizeti! 

 

c) Honosítás: Külföldi fajtához tartozó ló honosításánál ki kell választani, hogy a honosítást 

igénylő aktív MSLT tag-e (van befizetett tagdíja) vagy sem, majd az útlevél lóra vonatkozó 

oldalait (1. oldaltól a diagramig + származási oldal) fel kell tölteni. 

 

d) Tulajdonos átírás: Amennyiben honosítással egyidejűleg történik a tulajdonos 

regisztrációja, úgy a „ló nélkül” opció mellett kell kiválasztani, hogy sürgős/aznapi vagy 

https://mslt.hu/menszerzodesek/


általános tulajdonos átírást szeretnének. Magyar törzskönyvhöz tartozó ló esetében majd 

az útlevelet és az átíráshoz szükséges dokumentumot el kell juttatni az irodánkba. 

 

e) Csikóazonosítás: Annak megfelelően, hogy ismeretlen vagy származással rendelkező 

csikót fog kollégánk jelölni, ki kell választani, hogy magyar sportló/sportfélvér vagy 

ismeretlen. Kérjük, töltse ki a csikóbejelentőket, és várjon, míg kollégánk jelentkezik! 

 

f) Bírálat: A rendezvények nevezési díja és a háznál történő bírálat költsége fizethető itt. 

 

g) Egyéb: Az alábbi szolgáltatások megrendelése és díjának kiegyenlítése lehetséges: 

Magyar sportló/sportfélvér névváltoztatása, Késedelmes útlevél vagy másodlat útlevél 

kiváltása pótfedeztetési jegyzőkönyv, és termékenyítőanyag szerződés. 

  

Számlázási adatok: 

Amennyiben nem arra az email címre küldené a számlát, amivel regisztrált, a „másodlagos 

email” opciónál megadhat másikat.  

 



Természetes személy részére: kézi kitöltés vagy az MSLT Tag adatait bepipálni. 

Szervezet (Cég) részére: Az adószám megadása után a cég adatai megjelennek. 

Jóváhagyás: Az adatok ellenőrzése után a fizetési mód kiválasztása. (Átutalás vagy utánvét) 

Utánvét esetén a szállítási költség kerül felszámításra, ami megjelenik a rendelt tételek 

között! 

 

2. Rendelésem 

Itt látható az összes eddig leadott rendelés 

 

3. Jelszómódosítás 

Amennyiben szeretné, bármikor megváltoztathatja eddigi jelszavát. 

 

4. Csikóbejelentés (csikó születésének évében aktív tagsághoz kötött) 



 

✓ A rendszer automatikusan megjeleníti a felhasználó adatait a tulajdonosnál, 

amennyiben nem egyezik a kettő, nyugodtan írja át.  

 

✓ Kanca és a fedezőmén kiválasztása: 

Amennyiben a lónak már van MSLT által törzskönyvezett csikója, így a neve vagy 

azonosítója alapján könnyedén megtalálja, amennyiben nincs, vagy még nem 

honosított, a „Kézi kitöltés” opció segítségével adhatja meg lova adatait. 

Fedezőmén kiválasztásánál az OLIR-ban rögzített fedjegyek közül is választható 

automatikusan a kanca. Kérjük, ügyeljen az évszámra!  

 

✓ Tartási hely: Kérjük, minél pontosabban adja meg a csikó tartási helyét annak 

érdekében, hogy a jelölő munkatárs könnyen odataláljon. 

 

✓ Sütés: Kérésre a magyar sportló fajtájú csikókat combon sütjük, miután a DNS 

vizsgálat visszaigazolja a származást. 

 

✓ Képek: Képek csatolása nem kötelező, de nagyban megkönnyíti az irodai kollégák 

munkáját. 

 

✓ Majd a „Hozzáadás” gomb megnyomásával vagy új csikót jelenthet be ugyanehhez a 

tulajdonoshoz, vagy a „Befejezés”-re kattintva beküldheti az űrlapot irodánknak. 

 

✓ Leadott bejelentések: Az eddig sikeresen beküldött csikóbejelentők listája. 

 

 

 

5. Fedeztetés bejelentés  

 

 



✓ Kérjük, jelölje be, hogy kancatartóként vagy méntartóként szeretne fedeztetési 

bejelentést tenni. A rendszer automatikusan megjeleníti a felhasználó adatait a 

„Bejelentőnél”, amennyiben nem egyezik a kettő, nyugodtan írja át.  

 

✓ Kanca és a fedezőmén kiválasztása: Amennyiben a lónak már van MSLT által 

törzskönyvezett csikója, így a neve vagy azonosítója alapján könnyedén megtalálja, 

amennyiben nincs, vagy még nem honosított, a „Kézi kitöltés” opció segítségével 

adhatja meg lova adatait. 

 

✓ Tenyésztő adatai: A párosításból születendő csikó tenyésztőjének adatai.  

 

✓ Fedeztetés típusa: Válasszon a felsoroltak közül 

 

✓ Állatorvos: Kérjük, adja meg a termékenyítő állatorvos nevét 

 

✓ az űrlap kitöltése után a „Hozzáadás” gombra kattintva új fedeztetési bejelentést 

tehet, vagy a „Bejelent” -re kattintva véglegesítheti a bejelentést.  

 

✓ Leadott bejelentések: Az eddig sikeresen beküldött fedeztetési bejelentők listája. 

 

Kancatartók által leadott bejelentéseket a fedezőmén tartójával történt egyeztetés után 

fogadjuk el! 

 

6. MSLT- Lovak 

✓ MSLT Törzskönyvéhez tartozó lovak és azok 

felmenőire lehet keresni. Minden felhasználó 

láthatja a lovak alapadatait, származását, 

eredményeit és a hozzá feltöltött képeket. Az 

ivadékok listáját csak a ló OLIR szerinti 

tulajdonosa és MSLT tartója látja. 

 

 

 

 

 

 

Kérdés, hibajelentés esetén írjon nekünk a 

sportlotenyesztok@gmail.com e-mailcímre!  

mailto:sportlotenyesztok@gmail.com

