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Chapter 1. Bevezetés 

1.  

A tenyésztésszervezés a tenyésztői munka összes fázisát magában foglaló tudatos tevékenység. Végső célja az 

állatállomány genetikai alapjainak megőrzése és fejlesztése úgy, hogy szakmailag megalapozottan, jogilag 

szabályozottan, pénzügyileg biztosított háttérrel, egymásra épülően koordinál egy tevékenységek sorából álló 

integrált rendszert. 

A tenyésztésszervezés keretében valósul meg a 

 

 

megállapítása 

 

 

 

 

 

álat 

 

 

 

-gazdálkodás 

 

 

 

-forgalmazás 

 

A tenyésztésszervezés a gazdasági haszonállatok tenyész- és piaci értékét növelő, magas színvonalú tenyésztő 

tevékenység végzésének folyamata. E tevékenység közepette a figyelem középpontjában áll az állati termékek 

minőségének, előállításuk gazdaságosságának és versenyképességének növelése. Az állattenyésztésben 

alkalmazott tenyésztési módszerek piaci, élelmiszerlánc-biztonsági, állatvédelmi, valamint környezet- és 

természetvédelmi követelményeknek való megfeleltetése. A mezőgazdasági és élelmezési célú állatgenetikai 

erőforrások hosszútávon történő megőrzése feltételeinek biztosítása. 

A tenyésztésszervezés rendszere és szervezete a fejlett állattenyésztő országokban egy évszázad alatt alakult ki, 

a gazdasági fejlődést követve egyre hatékonyabbá vált. 

Magyarországon a XIX. században, a kultúrfajták elterjedésével jöttek létre az állattenyésztő szervezetek, bár az 

állattenyésztés fejlesztésére irányuló első törekvésnek kell már tekinteni az 1785-ben alapított Mezőhegyesi 

Ménes létrehozását. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére létrejött 1828-ban a Lótenyésztési Társaság, majd 
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ugyancsak Széchenyi kezdeményezésére 1830-ban megalakult az Állattenyésztő Társaság. Ezeket az uralkodó 

engedélyezte. 

A Társaság minden fajú állatra kiterjesztette nemesítő munkáját. Megalakulását követően az Állattenyésztő 

Társaság elhatározta működési körének a mezőgazdaság összes ágazatára kiterjesztését és 1835. június 8-án 

tartott közgyűlésén a Gazdasági Egyesület nevet vette fel. Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) 

néven működött tovább, bár 1848-1852 között szüneteltette tevékenységét. 1852-1944 között sokoldalú 

tevékenységet fejtett ki az egyes osztályokban. 

Az Állattenyésztő Társaság alapításakor fontos faladatnak tartották az állatmutatást és az alakulás évében (1830-

ban) állatbemutatót és vásárt szerveztek. A vásárt 1881-től az OMGE szervezte és a hazai állattenyésztésnek 

rendkívül fontos seregszemléje lett. Az OMGE-nek az állattenyésztés javításában kiemelkedően fontos szerepe 

volt. Az OMGE által készített javaslat szerint 1858-ban törzskönyv létesítését tervezték különböző állatfajok 

számára, de csak 1885. december 4-én alapították meg az Országos Törzskönyvelő Bizottságot. Céljai között 

szerepelt a „tisztavérű” állatok nyilvántartása, ezzel a tenyésztők segítése. Itt határozták el, hogy „AZ A 

TENYÉSZTŐ, AKI AZ ILLETŐ ÁLLAT SZÜLEIT PÁROSÍTOTTA”. Az Országos Törzskönyvelő Bizottság 

azért volt jelentős, mert az összes állattenyésztő szervezetben előre átgondolt módszerekkel történt minden 

törzskönyveléssel kapcsolatos munka. 1896-ban állattenyésztési felügyelőségek alakultak. 

Önálló földművelésügyi minisztérium az 1989. XVIII. t.c. alapján 1889. június 16-tól működik. A Földművelési 

Minisztérium szerepe az állattenyésztés fejlesztése érdekében végzett munkája az 1894. XII. t.c. megalkotásával 

kezdődött és csak 1920-1940 közötti időszakban bontakozott ki. Fontos szerepe volt a minisztériumnak az 

állattenyésztő szervezetek munkájának a segítése, de az állattenyésztő szervezeteket támogató munkája 1910-

1914 és 1920-1948 közötti időszakban vált jelentősebbé. 

Az állattenyésztő szervezetek minden ügye az FM központi kérdései közé tartozott. 1908. XLIII. t.c. átfogóan 

képet ad az állattenyésztés fejlesztéséről. 1928-ban a 33.000 FM. sz. rendelet intézkedik a köztenyésztésbe 

kiadandó apaállatok minőségéről. 1940. XIII. t.c. és annak végrehajtásáról intézkedő 155.000/1941 FM sz. 

rendelet intézkedik a törvényhatósági állattenyésztési alapokról. 

A törvény és a rendelet gyökeresen változtatta meg és helyes irányba terelte a köztenyésztést. 1938-1948 

években FM rendeletek jelennek meg az állattenyésztés fejlesztése segítéséről. Az állattenyésztő szervezetek 

(OTB, MÁTSZOSZ) és állattenyésztő egyesületek szervezeti formáinak és működésének tökéletesebbé 

tételéről. 

Az FM 1942-ben az Országos Törzskönyvelő Bizottság átszervezését határozta el. Indoka volt az újabb és 

korszerűbb állattenyésztési célkitűzések mielőbbi megvalósítása, az állattenyésztő szervezetekre ható vezető és 

irányító befolyás hatékonyabbá tétele, a törzskönyvelés állami irányítása. A Bizottság törzskönyvelési ügyekben 

az FM szerveként működött. Az Országos Törzskönyvelő Bizottság a jóváhagyott szabályzata alapján ugyan 

önálló hatáskörrel rendelkezett, de fontosabb és az ország állattenyésztését érdemlegesen érintő határozatait 

jóváhagyás végett az FM-nek köteles volt beterjeszteni. 

Az elismert állattenyésztő szervezetek az OTB által megállapított törzskönyvelési, bírálati és egyéb szabályokat 

kötelesek voltak alkalmazni. A bíráló bizottságokban az OTB esetenként képviseltette magát. Az OTB-nek 

munkáját ki kellet terjeszteni valamennyi állatfajra. Előbb csak a szarvasmarha törzskönyvelése érdekében 

került létrehozásra. 

Létrejött a Magyar Állattenyésztő Szervezetek Országos Szövetsége. Ez a szervezet a II. világháború után újra 

megkezdte működését. Fontos feladata volt a jól bevált megyei állattenyésztő egyesületek és kerületi 

szövetségek munkájának gyors és széleskörű fejlesztése. A szervezetet 1948. december 31-én megszüntették. 

Az Országos Törzskönyvelő Bizottság, úgy is mint a Magyar Állattenyésztő Szervezetek Országos Szövetsége 

64 évig tartó működése alatt az állattenyésztés és a gazdaságos termelés növelésének segítségével olyan 

feladatokat látott el, ami európai szinten is kimagasló volt. A jól felépített szervező és irányító intézmény magas 

szintű tevékenységének fő forrása a kitűnően képzett szakmai vezetők és munkatársak alkalmazása volt. 

A lótenyésztésben Mezőhegyes tevékenysége, majd Széchenyi kitartó, nehéz munkája megnyitotta az utat 

állattenyésztő szervezetek alakulásához. Kozma Ferenc az állami ménesintézeteket és méntelepeket az egész 

országra kiterjedő hatással a legfontosabb tenyésztési szervezetekké építette ki. Kötelességükké tette a 

tenyésztési és párosítási tervek készítését és irányítását. Az állami ménesekben a tenyészkancák és mének 

kipróbálására különleges rendszer alkalmazását tette lehetővé. Országos Méneskönyvet adtak ki 1832-ben. 



 Bevezetés  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A lótenyésztési munka fontos részét képező törzskönyvezés alapját 1793-ban az angol lótenyésztők rakták le és 

az időben visszanyúlik az angol telivér származásáig, az 1600-as évek kezdetéig. Az 1793-ban kiadott General 

Stud Book I. kötetét 1793-ban adták ki és 5500 ló származási adatait tartalmazza. A mezőhegyesi törzskönyv 

vezetése 1785-ben kezdődött. 

A szarvasmarha tenyésztésben a tenyésztőszervezetek alapítása a XIX. század hetvenes éveitől kezdődött. A 

folyamat kiváltója a tengerentúli termelés növekedése következtében előállott olcsó takarmányár. Ezek 

serkentették az állattenyésztés gyarapodását, ami magával vonta az okszerű állattenyésztést, a 

tenyésztőszervezeti munka megszületését. Fontosabb tevékenységében 1880-ban javaslatot tett szarvasmarha 

tenyészkerületek kijelölésére. 1881-ben meghatározták a tenyészkerületek határait. 1883-ban tejgazdasági 

felügyeletet szerveztek. 1888-ban kötelezték a vármegyei törvényhatóságokat állattenyésztési szabályrendelet 

kiadására. 

1894-ben a XII. t.c. szerint a megyékben gondoskodni kellett a köztenyésztés irányításáról, a megfelelő fajtájú 

és minőségű apaállat ellátásáról. 

Magyarországon az első dán mintájú ellenőrző egyesület 1910. július 17-én alakult Károlyházi Szarvasmarha 

Ellenőrző Egyesület néven. Az ország 18 megyéjében működött már tejellenőrző egyesület 1910-1914 között. 

Az egyesületek munkája a háború miatt csak pár évre terjedhetett ki, s ilyen rövid idő alatt számottevő javulás 

nem volt lehetséges. A hátrányos helyzet ellenére számos kiváló tejtermelési eredményről számoltak be az akkor 

megjelenő szaklapokban. 

A megyei szarvasmarha tenyésztő egyesületeknek állattenyésztő egyesületekké szervezése az FM 1939. 

december 4-én kelt, 179.900/1939. III.B.2 sz. rendelete alapján vált lehetségessé. 

A sertéstenyésztés egyesületei 

Hússertés-tenyésztők Országos Egyesülete 

Konkoly Thege Sándor 1923. június 16-i javaslatára 1923. június 30-án alakult meg. Az Országos 

Törzskönyvelő Bizottság Szerveként működött. A tenyésztőket a tenyésztés céltudatos és egységes folytatására 

tömörítette és e végből az ország egész területén helyi tenyésztő és törzskönyvelő fiókegyesületeket létesített. 

Az OTB felügyelete alatt a tenyészállatok rendszeres törzskönyvelését végezte. A törzskönyvi ellenőrzés 1939-

ig kizárólag a nagyüzemekben folyt. A kistenyésztőknél a szarvasmarha-tenyésztő egyesületeknek állattenyésztő 

egyesületekké átalakulásától, 1939-től folyt. 

Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete megalakulását 1927-től számoljuk. Célját a tenyésztők céltudatos 

tenyésztésre ösztönzésében, az azt vállalók tömörítésében határozta meg. Az Országos Törzskönyvelő Bizottság 

felügyelete alatt működött. 

A juhtenyésztés szervezetei 

Országos törzskönyv létesítésére 1858-ban érkezik javaslat. Ebben a juhok három tulajdonságát rögzítették, 

mégpedig a gyapjú mennyiségét, a gyapjú minőségét, a juh hizodalmasságát. Nem ellenőrizték a tejtermelést. A 

debreceni és hortobágyi gazdák juhtenyésztésének fejlesztésére 1877-ben alakult meg Debreceni Juhtartó 

Gazdák Egyesülete. OMGE Juhászati Bizottsága a juhtenyésztő földbirtokosok érdekeinek állandó képviselete 

céljából jött létre. Alakuló ülésüket 1935. február 6-án tartották. Az OTB kötelékében működött a többi 

tenyésztőszervezethez hasonlóan. A törzskönyvi ellenőrzést kiterjesztették a gyapjútermelés mértékére, annak 

minőségére, a tejtermelésre, a báránynevelő képességre és ezeknek törzskönyvi nyilvántartásban vezetésére. 

A juhtenyésztő gazdaközösség széleskörű óhajának eleget téve 1937. március 19-én megalakult az 

Juhtenyésztők Országos Egyesülete. Az egyesületi munka előnyeként fogalmazták meg, hogy egységesen és 

kellő súllyal képviseli a juhtenyésztők érdekeit, a tenyésztőket rendszeres munkára neveli, megszabja a 

juhtenyésztés irányát, előmozdítja a juhászati termékek értékesítését, a tenyészállatok közvetítését, 

ismeretterjesztő előadásokat tart. A Juhtenyésztők Országos Egyesülete megalakulása előtt már 1928-tól 

országos juhtörzskönyv létesült. Ez beolvadt az országos egyesületbe. 

A baromfitenyésztés szervezetei 

A baromfitenyésztés fejlesztésére átfogó állami intézkedés a XIX. század végéig nem volt. Az FM 1891-ben 

korszerű programot hirdetett meg a baromfitenyésztés fejlesztésére. Darányi Ignác földművelési miniszter 1897-

ben megalapította a Gödöllői Baromfitenyésztő és Szakmunkásképző Szakiskolát. 1902-ben megalakult és 
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1927-ig működött a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete. Az OTB-MÁTSZOSZ az FM-mel egyetértésben 

átszervezte a Baromfitenyésztők Országos Szövetségét. Baromfi- és egyéb Kisállattenyésztők Országos 

Egyesülete lett. Később baromfikeltető központok létesültek. 

A Magyar Köztársaság Kormánya a 13.130/1948-283. sz. rendeletében intézkedett az állattenyésztés 

fejlesztéséről és az állattenyésztő szervezetek megszüntetéséről. A kormányzat az összes állattenyésztő 

egyesület működését 1949. január 1-vel megszüntette. 

A tenyésztésszervezés keretébe tartozó feladatok a politikai és gazdasági viszonyoktól függően megvalósíthatók 

az állam által fenntartott és állami irányítással működő intézményekben, vagy megosztva, részben állami 

szervezetekben és az állam által elismert társadalmi tenyésztő szervezetek keretében. 

Az 1940-es évek végétől a politikai rendszerváltozásig az állattenyésztés állami irányítás alatt állt. Ennek 

szervei az Országos Utódellenőrzési Felügyelőség, az 1964-1982 között működő Országos Állattenyésztési 

Felügyelőség, majd annak jogutódja az Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézet (1983-1988). 

Az 1989-ben bekövetkezett politikai és gazdasági rendszerváltás módosulást hozott a tenyésztésszervezésben is. 

Az 1989. évi (I. 24) II. törvény az egyesülési jog alapján kimondta, hogy magánszemélyek, jogi személyek 

tevékenységük célja és az alapítók szándéka szerint társadalmi szervezeteket hozhatnak létre és működtethetnek. 

Ezt mindenkit megillető szabadságjogként kezelte, kezeli. Elhárult az akadály a civil szerveződések elől. 

A tenyésztésszervezés (szakma)jogi kereteit az állattenyésztési törvény teremtette meg, kiegészülve különféle 

rendeletekkel és végrehajtási utasításokkal. Ettől kezdve a tenyésztésszervezés megosztva, részben állami 

szervezetekben és az állam által elismert társadalmi tenyésztő szervezetek keretében folyik. A 

tenyésztésszervezési feladatok ellátásában részt vesz az ágazati minisztérium, élén a miniszterrel, vagy 

szakmai államtitkárral, a tenyésztő hatóság, és az elismert tenyésztő szervezet. 

Az 1993. évi CXIV. törvény egyértelműen meghatározta a tenyésztésszervezés feladatait, a feladatellátásban 

részt vevő szervezetek jogállását és a szervezetek kapcsolati rendszerét. Kialakult egy működő rendszer, 

amelyben a tenyésztésszervezés egyes feladatait ellátó szervezetek együttműködésben dolgoznak. Két pólus 

emelkedik itt ki, az állam és a társadalmi alapon szerveződő tenyésztő szervezetek. 

A tenyésztésszervezés nagy kihívása a tenyésztést szolgáló információnak növekvő mennyisége, minősége, 

helyes értékelése és a tenyésztők felé történő elérhetőséggel azok szakmai döntésének megalapozása. 

Az állattenyésztési törvény előírásainak megfelelően jelentős pénzügyi befektetéssel létrejöttek és 

funkciójukban folyamatosan bővülnek a nagy informatikai rendszerek (TIR, ENAR, SZIR, BIR, JUHIR, stb), 

amelyek már nem csak a tenyésztésszervezés, hanem összekapcsolva a nemzeti kifizető ügynökség informatikai 

rendszerével, a nemzeti és EU-s agrártámogatások elosztási és ellenőrzési rendszerének is nélkülözhetetlen 

részét képezik. 

A tenyésztőszervezetek, mint civil szervezetek fogják össze és koordinálják az állatfaji specialitásoknak 

megfelelően egy-egy fajta tenyésztésszervezésével összefüggő feladatokat. Az állam részben hatósági és 

hitelesítési feladatokat lát el, amihez pártatlanság és hitelesség szükséges. Az állam működteti a jelentősebb 

gazdasági haszonállatok tenyésztésszervezési feladatainak ellátásához szükséges nagy informatikai 

rendszereket, amelyek ma már részét képezik a mezőgazdaság Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszerének. 

A tenyésztőszervezetek a fajtafenntartás két nagy területére, a törzskönyvezésre és a teljesítményvizsgálatra 

koncentrálnak. Természetesen ezek mellett egyéb feladataik is vannak és valamennyi munkájukat az érvényes 

jogszabályi keretek között végzik. 

A törzskönyvezés a termelékenységgel kapcsolatos öröklődő tulajdonságokat és azok kialakításában szerepet 

játszó tényezőket tartja nyilván oly módon, hogy az állatok tenyészértéke felismerhető legyen és ezzel az egész 

állomány termelékenységének fejlesztése lehetővé váljon. Szabatos törzskönyvi feljegyzések és azok értékelése 

nélkül korszerű értelemben vett állattenyésztés nem képzelhető el. A tenyészetekben folyó tenyészkiválasztó 

munkán túl egy ország állattenyésztésének általános fejlesztése szempontjából is nélkülözhetetlen a 

törzskönyvezés. A nemzetközi tenyészállat-forgalmazásnak is alapvető feltétele. 

A törzskönyv alatt az egyes nyilvántartott állatok származására, teljesítményére, a termelés körülményeire, a 

testalkati bírálat eredményeire, a testalkati tulajdonságokra, ivadékainak minőségére vonatkozó feljegyzések 

összességét értjük. Lényegében a törzskönyv az állat öröklődő tulajdonságainak és ezek kialakításában szerepet 
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játszó tényezőknek nyilvántartása oly módon, hogy általa az állományok teljesítményének növelése, valójában 

nemesítése lehetővé válik. 

A törzskönyvet az elismert tenyésztő szervezet vezeti, a Tenyésztési Hatóság által hitelesített változata 

közokiratnak tekintendő. 

A fajtafenntartás állattenyésztési törvényben is megfogalmazott egyik célkitűzése, hogy magas színvonalú 

tenyésztő tevékenység (a tenyészállatok tenyészértékének minél pontosabb becslése) révén javuljon az előállított 

állati termék minősége, előállításának gazdaságossága és versenyképessége 

Ennek érvényesüléséhez elengedhetetlen feltétel a szelekció alapjául szolgáló teljesítményvizsgálat és 

tenyészértékbecslés egységes és a szakma szabályainak megfelelő részletes szabályozása. Ezt a célt szolgálják 

az állatfajonkénti "Teljesítményvizsgálati Kódex"-ek, amelyeket az érintett tenyésztőszervezetek javaslata 

alapján a tenyésztési hatóság által megbízott Szakértő Bizottságok dolgoztak ki, nemzetközileg elfogadott 

irányelvek alapján. 

A teljesítményvizsgálatok feladata az ellenőrzésbe vont állományok fenotípusos teljesítményének meghatározott 

rendszerességgel végzett vizsgálata a fenotípus rögzítésére és a genotípus becslésére a fajtafenntartás érdekében, 

a hasznosítási típusnak megfelelő módszerrel, a szelekcióhoz szükséges legtöbb, jól mérhető tulajdonságban. A 

teljesítmény vizsgálatok célja a tenyészállat jelöltek tenyésztési alkalmasságának megállapítása fenotípusuk 

(sajátteljesítményük) alapján. 

Az egységes és európai módszerekhez alkalmazkodó szabályozás alapot ad a hazai tenyészállomány 

versenyképességének megteremtéséhez. 

Erről a vázolt tenyésztésszervezési munkáról, jogi kereteiről szerezhet ismereteket a téma iránt érdeklődő 

hallgató. 
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Chapter 2. Tenyésztésszervezés, 
tenyésztéspolitika 

A tenyésztésszervezés a tenyésztői munka összes fázisára kiterjedő tudatos tevékenység. 

Magában foglalja: 

 

 

-vétel, tartós megjelölés, tenyésztési-

termelési adatok gyűjtése, tenyésztési-termelési adatok értékelése, küllemi bírálat, osztályba sorolás) túl, vagy 

akár azon belül 

 

jét, majd a tenyészállat kiválasztás 

szempontjait 

-gazdálkodást, és a tenyészállat-forgalmazás rendjét 

 

 

 

informatikai kereteket 

játszó tényezőket oly módon tartja nyilván, hogy az állatok tenyészértéke felismerhető legyen és ezzel az egész 

állomány termelékenységének fejlesztése lehetővé váljon. 

testalkati bírálat eredményeire, a testalkati tulajdonságokra, ivadékainak minőségére vonatkozó feljegyzések 

összességét értjük. 

képzelhető el. A tenyészetekben folyó tenyészkiválasztó munkán túl egy ország állattenyésztésének általános 

fejlesztése szempontjából is nélkülözhetetlen a törzskönyvezés. A nemzetközi tenyészállat-forgalmazásnak is 

alapvető feltétele. 

A magyarországi tenyésztésszervezés története 

 foglalkozott. Az 

első állattenyésztés fejlesztési intézkedés az 1785-ben alapított Mezőhegyesi Ménes létrehozása. 

-ban a Lótenyésztési 

Társaság, majd 1830-ban megalakult az Állattenyésztő Társaság. 

-tól működik önálló Földművelésügyi Minisztérium, de már előtte 

-ben Országos Törzskönyvezési Bizottság létesült. 

c. 

megalkotásával kezdődött és csak 1920-1940 közötti időszakban bontakozott ki. 

-ban javaslat szarvasmarha tenyészkerületek kijelölésére 
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-ban tejgazdasági felügyeletet szervezése 

-ban a vármegyei törvényhatóságok kötelezése állattenyésztési szabályrendelet kiadására 

-ben a XII. t. c. szerint a megyékben gondoskodni kellett a köztenyésztés irányításáról, a megfelelő 

fajtájú és minőségű apaállat kihelyezéséről 

. 

-ban a 33.000 FM. sz. rendelet intézkedik a köztenyésztésbe kiadandó apaállatok minőségéről 

törvényhatósági állattenyésztési alapokról 

Az állattenyésztő szervezetek minden ügye az FM központi kérdései közé tartozott. Az FM rendeletek 

végrehajtását állattenyésztési felügyelőségek szorgalmazták. 

Mezőgazdasági érdekképviseleti szervezetek szerepe az állattenyésztés fejlesztésében 

-ban megalakult az Állattenyésztő Társaság 

-án Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) nevet vette fel 

 

-ban létesített Országos Törzskönyv létesítése 

Törzskönyvelő Bizottság alakult 

törzskönyveléssel kapcsolatos munka 

 

Az Országos Törzskönyvelő Bizottság a Magyar Állattenyésztő Szervezetek Országos Szövetségeként 64 évig 

működött. Az Országos Törzskönyvelő Bizottság a jóváhagyott szabályzata alapján ugyan önálló hatáskörrel 

rendelkezett, de törzskönyvelési ügyekben az FM szerveként működött. 

Tenyésztőszervezetek a lótenyésztésben 

-ben megalapítják Mezőhegyesi Ménest 

-ban Széchenyi kezdeményezésére létrejön a Lótenyésztési Társaság 

-ben országos méneskönyv kiadása 

-től Kozma Ferenc az állami ménesintézeteket és méntelepeket az egész országra kiterjedő hatással a 

legfontosabb tenyésztési szervezetekké építette ki: 

 

sára különleges rendszer alkalmazását tette 

lehetővé 

kancaregiszter elkészítése. 

Tenyésztőszervezetek a szarvasmarha tenyésztésben 

ad hetvenes éveitől kezdődött a tenyésztőszervezetek alapítása 

munka megszületését 
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-ban javaslatot tett szarvasmarha tenyészkerületek kijelölésére 

-ban tejgazdasági felügyelet szervezése 

-én megalakult az első dán mintájú ellenőrző egyesület 

-1914 között az ország 18 megyéjében működött már tejellenőrző egyesület 

i szarvasmarha tenyésztő egyesületek állattenyésztő 

egyesületekké szervezése 

 

eti 

munka megszületését 

-ban javaslatot tett szarvasmarha tenyészkerületek kijelölése 

-ban tejgazdasági felügyelet szervezése 

-én megalakult az első dán mintájú ellenőrző egyesület 

-1914 között az ország 18 megyéjében működött már tejellenőrző egyesület 

egyesületekké szervezése 

Tenyésztőszervezetek a sertéstenyésztésben 

lakult a Hússertés-tenyésztők Országos Egyesülete 

 

 

-től megkezdi munkáját a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete 

 

Tenyésztőszervezetek juhtenyésztésben 

-ban javaslat Országos törzskönyv létesítésére 

nem ellenőrizték a 

tejtermelést 

-ben megalakult a Debreceni Juhtartó Gazdák Egyesülete 

 

 

e 

 

-én megalakult az Juhtenyésztők Országos Egyesülete 

Tenyésztőszervezetek a baromfitenyésztésben 

-ben a földművelésügyi kormányzat korszerű programot hirdetett meg a baromfitenyésztés fejlesztésére 

-ben Darányi Ignác földművelési miniszter megalapította Gödöllői Baromfitenyésztő és 

Szakmunkásképző Szakiskolát 
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-ben megalakult Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

-től Baromfi- és Egyéb Kisállattenyésztők Országos Egyesülete 

-tól baromfikeltető központok létesültek 

A Magyar Köztársaság Kormánya a 13.130/1948-283. sz. rendeletében intézkedett az állattenyésztés 

fejlesztéséről és az állattenyésztő szervezetek megszüntetéséről. 

Az 1949-től a politikai rendszerváltozásig az állattenyésztés (szervezés) állami irányítás alatt. 

 

-1982 között Országos Állattenyésztési Felügyelőség 

-1988 között Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézet 

-2006 Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 

-től Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

De! 1989-től elindul a tenyésztésszervezés társadalmasítása 

Ellenőrző kérdések: 

1. Kik a tenyésztésszervezés szereplői? 

2. Hogyan függ össze a tenyésztésszervezés és a törzskönyvezés? 

3. Milyen fordulópontjai vannak a magyarországi tenyésztésszervezésnek? 
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Chapter 3. A tenyésztésszervezés 
jogi alapjai 

1989. évi (I. 24) II. törvény az egyesülési jogról kimondja 

 

 tevékenységük célja és az alapítók szándéka 

szerint társadalmi szervezeteket hozhatnak létre és működtethetnek, 

ához legalább 10 fő alapító tag szükséges, aki kimondja: 

 

 

 

nyilvántartásba vétellel jön létre, 

 

 

Az egyesülési törvény jogilag teszi lehetővé társadalmi szervezetek alakulását, ami nem azonos a szakmai 

szervezetté válással. Ezt az állattenyésztési törvény teremti meg. 

1993-ban az országgyűlés megalkotta az 1993. évi CXIV. törvényt az állattenyésztésről. 

A törvény alkotásának érdekében állt, hogy 

célú állattenyésztés teremtse meg a piacképes, minőségi állati termék előállítás genetikai hátterét, 

 

k fenntartását, fejlesztését, elterjesztését, 

 

A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, baromfi, házinyúl, prémes 

állat, méh, hal, és az egyéb állatok gazdasági célú tenyész- és haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a 

vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú köztenyésztésére. 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény az állatok tenyésztését szabály

elősegítse a magas színvonalú tenyésztő tevékenység folytatását, 

- és haszonértéküket, genetikai sokféleségüket megőrizzék, illetve növeljék, 

ek meg a környezet- és természetvédelmi, 

állatvédelmi, közegészségügyi, piaci, valamint állategészségügyi követelményeknek, 

 

yenek a nemzeti értéket képviselő fajták génjei, egyedei, illetve azok 

csoportjai, genetikai sokféleségük, 
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A tenyésztésszervezés jogi kereteit az állattenyésztési törvény teremti meg, kiegészülve különféle 

rendeletekkel és végrehajtási utasításokkal. 

A tenyésztésszervezési feladatok ellátásában részt vesz Magyarországon az ágazati minisztérium, élén a 

miniszterrel, vagy szakmai államtitkárral, a tenyésztő hatóság, és az elismert tenyésztő szervezet, vagy 

szövetsége. 

A miniszter az állattenyésztés szervezési feladatai keretében 

 

 

állatgenetikai erőforrások védelméről. 

Az állattenyésztési törvény 1996. év végi módosítása és a végrehajtására kiadott 274/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet az állattenyésztési hatósági feladatokat az újonnan létrejött Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz 

telepíti. Az Állattenyésztési Igazgatóság szakapparátusa, négy szakosztálya, három laboratóriuma és két 

teljesítményvizsgáló állomása útján látja el feladatait. 

A tenyésztési hatóság állattenyésztés-igazgatási feladatai keretében 

• Tenyésztő szervezeteket és fajtákat ismer el, engedélyeket ad ki, felülvizsgálatokat tart, fajtaelismerésre-

irányuló vizsgálatokat végez. 

• Tenyésztési adatot, teljesítményvizsgálati eredményt, törzskönyvet, tenyésztési főkönyvet hitelesít, tenyészet 

azonosítót ad ki. 

• Ellátja a vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos hatósági felügyeletet, engedélyeket ad ki, 

nyilvántartást vezet. 

• Nyilvántartást vezet az engedélyhez kötött tevékenységekről, az elismert fajtákról, hibridekről, keresztezési 

programokról, tenyésztő szervezetekről. 

Engedélyezi: 

• A mesterséges termékenyítő állomások üzemeltetését, az apaállatok felhasználását szaporítóanyag előállításra. 

• Embrióátültető állomás üzemeltetését. 

• Baromfi és halkeltető állomás, méhanya-nevelő telep üzemeltetését. 

• Engedélyezi a vágóhídi minősítő helyek, a minősítő szervezetek és a minősítők működését. 

Ellenőrzi: 

• Az állattenyésztési törvény rendelkezéseinek betartását, a tenyésztő-szervezetek szakmai tevékenységét, az 

engedélyköteles tevékenységeket és az adatszolgáltatási kötelezettség betartását, a tenyésztési hozzájárulás 

befizetését. 

• A tenyészállatok és szaporítóanyagok nemzetközi forgalmát. 

• A vágott-test minősítés szabályos végrehajtását, az osztályba sorolást a vágóhidakon és a kereskedelmi 

forgalomban. 

• Az állatok származását, dokumentációs úton és molekuláris genetikai (DNS) tesztekkel. 

• A vágás utáni minősítési tevékenységet. 

Felülvizsgálja: 

• Az elismert tenyésztő szervezeteket, fajtákat, hibrideket és tenyésztési programokat. 
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• Az engedélyhez kötött tevékenységeket. 

• A külföldi teljesítményvizsgálati adatok eredményeit, azok átszámíthatósága szempontjából. 

• Évente a minősítő helyeket és a minősítő szervezeteket. 

A tenyésztési hatóság az állattenyésztés-szervezési feladatai keretében: 

• Országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és tart fenn, ellátja az adatok tárolását és feldolgozását, 

multifunkcionális adatokat biztosít a szelekciós munkához, a tenyésztési és igazgatási döntésekhez. 

• Az állategészségügyi hatósággal együttműködve kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és 

nyilvántartási rendszerét (ENAR), valamint ezzel összhangban működteti az Országos Vágóállat Minősítési 

Rendszert (OVMR). 

• Teljesítményvizsgálatokat és ellenőrző teszteket végez saját tesztállomásain, teljesítményvizsgálati 

megbízásokat ad ki. Közzéteszi a teljesítményvizsgálatok eredményét. 

• Végzi az állami tulajdonú apaállatokkal való gazdálkodást a tenyészmének és az őshonos állatfajták esetében. 

• Irányítja és ellenőrzi az őshonos és védett fajták fenntartását, óvja a hungarikumok eredetét. 

• Együttműködik a nemzetközi szakmai szervezetekkel, az Európai Unió munkacsoportjaival és biztosítja a 

nemzeti képviseletet. 

Fent nevezett tevékenységeket az EU direktívákhoz és jogi normákhoz igazodva a törvény részletes végrehajtási 

rendeletei szabályozzák, melyekhez alkalmazkodva történik a tenyésztési hatósági tevékenység. 

Az állattenyésztési hatóság egyes osztályainak feladatai 

Tenyésztésszervezési és Teljesítményvizsgálati Osztály feladatai 

sertés, juh, kecske fajokra vonatkozó ENAR és TIR fejlesztés és üzemeltetés és 

ügyfélszolgálat. 

- és fajtanyilvántartás vezetése. 

 mesterséges termékenyítésre 

engedélyezés. 

 

-, tenyészértékbecslés végzése, adatok feldolgozása, hitelesítése. 

- és nyilvántartás rendszerének kialakítása, fejlesztése (LóENAR, BIR, stb.), ellenőrzése. 

 

– OLIR, SZIR, SZFTV stb. 

 

Származás-nyilvántartás ellenőrzése, származásellenőrzés elrendelése. 

 

 

 

yok, szakmai anyagok közzététele, honlap karbantartás. 
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-, lóútlevél iroda működtetése, lóútlevél kiadása. 

 

Állatgenetikai Erőforrások Osztálya feladatai 

 

sági állatfajták kijelölésének előkészítésében. 

engedélyezését. 

fejezeteinek 

végrehajtását. 

 

 

állatfajták vonatkozásában. 

 

 

 

vitro génbankban elhelyezett szaporítóanyagról és genetikai mintáról nyilvántartást vezet. 

 

-szervezési és adatszolgáltatási kötelezettségek 

végrehajtásában. 

 

feladatokban. 

mezőgazdasági állatfajták biodiverzitásának megőrzését szolgáló honlapot, tájékoztató és 

népszerűsítő anyagokat készít. 

 

Tenyésztési Hatósági Osztály feladatai 

ak meghatározása és végrehajtásának ellenőrzése. 

 

 

 

 

l és behozatallal kapcsolatos ügyintézés. 
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-ellenőrzés elrendelése. 

 

 

végrehajtása. 

 

 

 

ltetők, telepek, mesterséges termékenyítő állomás, 

spermatároló központ, embrióátültető állomás. 

 

 

Az elismert tenyésztő szervezet tenyésztésszervezési feladatai keretében 

 

 

 

 

Az elismert tenyésztő szervezetek szövetsége tenyésztésszervezési feladatai keretében 

 

 

 

-előállítás együttműködését, 

 

Tenyésztőszervezeti elismerés elismerési eljárás kérelem alapján indul. 

A tenyésztéssel foglalkozó egyesület, szövetség, illetve vállalkozás tenyésztőszervezetkénti elismerésére és az 

elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. 

A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőként elismeri, ha 

lés követelményeinek és az elfogadott 

nemzetközi előírásoknak, 
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programot valósít meg. 

Az elismerés a tenyésztési célra, a tenyésztési programra, valamint a szakmai és térbeni tevékenységi területre, a 

törzskönyvi, illetve a tenyésztési főkönyvi szabályzatra, fajtafenntartásra vonatkozik és ezek végrehajtására 

jogosít. 

E mellett az elismerés csak akkor lehetséges, ha 

am megvalósításához megfelelő létszámú állatállomány rendelkezésre áll, 

 

körénél úgy írják 

le, hogy azonosságuk megállapítható, 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse az állattenyésztési törvény szabta keretek főbb mozzanatait a tenyésztésszervezéssel 

összefüggésben! 

2. Mi a feladata és a jogköre a főhatóságnak, tenyésztési hatóságnak? 

3. Mi a feladata és jogköre a tenyésztőszervezetnek, a tenyésztőnek? 
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Chapter 4. Tenyésztőszervezeti 
elismerés rendje 

Fajták, keresztezési programok, hibridek esetében elismerés csak egy tenyésztő szervezet részére adható ki. 

Nyilvántartott tenyésztővel nem rendelkező, úgynevezett világfajta esetén az elismerés csak egyesület vagy 

szövetség részére adható meg. 

Az elismert tenyésztő egyesületek, szövetségek kötelesek törzskönyvezni, a teljesítményvizsgálatokat 

elvégeztetni, valamint származási igazolással ellátni mindazoknak a tenyésztőknek az állatait, akik azt kérik, ha 

az állatok a tenyésztőszervezet jogosítványában szereplő fajták és a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs. 

A törzskönyv és a tenyésztési főkönyv olyan közokirat, amely nem selejtezhető. 

A tenyésztési hatóság az előírásoknak meg nem felelő működés esetén a tenyésztőszervezet elismerését a 

feltételek teljesítéséig felfüggeszti, vagy a tenyésztési hatóság az elismerést visszavonja, ha 

 

nt szabott előírások betartása nem történik meg, 

 

A tenyésztőszervezeti elismerés sarkalatos pontja a tenyésztési program és a törzskönyv, illetve tenyésztési 

főkönyv tenyésztési program szerinti vezetése. 

A tenyésztési programnak tartalmaznia kell: 

- a faj- és fajta megnevezését; 

- a nemesítési, keresztezési eljárást, valamint a vonalak megnevezését; 

- a megengedett immigrációt és a szelekció rendjét; 

- a törzskönyvezés és a teljesítményvizsgálat tárgyi feltételeit; 

- a nemesítés során alkalmazott teljesítményvizsgálatok rendjét, beleértve a vizsgálatok számát, illetve a 

populáció méretéhez viszonyított arányát, továbbá a tenyészértékbecslés módszerét; 

- a tenyészállat minősítés rendjét; 

- az apaállat mesterséges termékenyítési engedélyének feltételeit; 

- a szaporító anyag - baromfifajok esetén a tojás, a napos és ha szükséges a növendék állatcsoport - minőségi 

követelményeit. 

A törzskönyv vezetésének szabályai 

 

 

 

A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése 

tartalmaznia. 

 



 Tenyésztőszervezeti elismerés rendje  

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

s ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak 

bejegyezve. Kizárólag nőivarú állatok esetében rendeletben meghatározott kedvezmények adhatók. 

 

szabályzatban meghatározott ismérvek alapján lehet az egyes egyedeket ezen osztályok 

valamelyikébe besorolni. 

A törzskönyv formája lehet: 

 

A törzskönyv a tenyésztő szervezetnél, illetve szövetségnél, vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó 

intézménynél vezethető és nem selejtezhető. 

A törzskönyvi adatok egy példányát az előírt formában a tenyésztési hatóságnál vezetett központi adatbanknak 

kell átadni, ott tárolni és biztosítani kell az adatok védelmét. 

A törzskönyvi adatokat a tenyésztési hatóság hitelesíti 

 

 

 

A fajtánkénti törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell 

 

szervezethez meghatározott határidőn belüli bejelentését, 

 

 

 

A tenyésztési főkönyv vezetésének szabályai 

Tenyésztési főkönyv vezethető az önálló névvel elismert keresztezési, illetve hibridizációs programokban részt 

vevő gazdasági haszonállatok, valamint vadászható emlős vadfajok zárttéri, élelmiszertermelési célú 

tenyésztésére. 

Egy elismert tenyésztési program számára csak egy főkönyv vezethető. 

 

 

A főkönyv tartalma, szerkezete és vezetése lényegét tekintve egybeesik a törzskönyvével. 

A tenyésztési főkönyvből származási igazolás kerül kiállításra. 

A származási igazolás kiállításának előírásai 

A gazdasági állatfajok törzskönyvének vezetésével megbízott tenyésztő szervezet származási igazolást adhat ki 

a fenntartására bízott fajták egyedeiről. 

A származási igazolásnak tartalmazni kell legalább 
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rolást, 

és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát, 

 

származását, az ősök törzskönyvi számát, 

 

 

igazolás kiállításának helyét és időpontját, 

 

A származási igazolásnak a tenyészállat telephelyén, szaporítóanyagnak a raktározás helyén rendelkezésre kell 

állnia. A származási igazolás nem másolható. Másolatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. 

Az önálló névvel elismert keresztezési, illetve hibridizációs programokban részt vevő gazdasági haszonállatok, 

valamint vadászható emlős vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú tenyésztése során vezetett tenyésztési 

főkönyvből az elismert tenyésztő származási igazolást adhat ki. A származási igazolások jellemzően faji 

sajátosságúak. 

A származási igazolás közokiratnak minősül és tartalmaznia kell legalább 

 

 

egyed azonosítóját és ismertetőjelét, valamint főkönyvi számát, 

 

 

 

származó tenyészállatoknál genetikai szüleit és azok vércsoportjait is, 

 

 

 és ellenőrző teszteket lebonyolító és közzétevő tenyésztési hatóság megnevezését. 

A származási igazolásnak a tenyészállat telephelyén, szaporítóanyagnak a raktározás helyén rendelkezésre kell 

állnia. A származási igazolás nem másolható. Másolatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. 

Tenyésztőszervezeti elismerés elismerési eljárás kérelem alapján indul. 

A tenyésztéssel foglalkozó egyesület, szövetség, illetve vállalkozás tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az 

elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. 

A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőként elismeri, ha 

nemzetközi előírásoknak 

et fajtaelismerésben részesített vagy arra bejelentett fajtát, hibridet tenyészt, illetve keresztezési 

programot valósít meg 
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Az elismerés a tenyésztési célra, a tenyésztési programra, valamint a szakmai és térbeni tevékenységi területre, a 

törzskönyvi, illetve a tenyésztési főkönyvi szabályzatra, fajtafenntartásra vonatkozik, és ezek végrehajtására 

jogosít. 

E mellett az elismerés csak akkor lehetséges, ha 

 

 tenyésztői munkához szükséges szakember irányítja a tenyésztési programot 

le, hogy azonosságuk megállapítható 

 főkönyvet a tenyésztési program előírásainak megfelelően vezetik. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen feltételek mellett ismeri el a tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet 

tenyésztőként?Melyek a tenyésztési program elemei? 

2. Mit értünk törzskönyvön? Mit értünk tenyésztési főkönyvön? 

3. Milyen szabályai vannak a származás-kiállításnak? 
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Chapter 5. A fajtaelismerés rendje 

Elismert tenyésztő szervezet csak fajtaelismerés, vagy a fajtaelismerés iránti elfogadott kérelem alapján 

meghatározott feltételekkel tenyésztheti, illetve forgalmazhatja adott fajta, hibrid, keresztezési program 

tenyészállatait. 

A fajtaelismerés az az eljárás, melynek során megállapítják, hogy az adott fajta, hibrid, keresztezési program 

tenyészállatai milyen tulajdonságokkal rendelkeznek és ki jogosult azok forgalmazására. A fajtát, hibridet, 

keresztezési programot a tenyésztési hatóság ismeri el. 

A fajtaelismerést annak a tenyésztéssel foglalkozó szervezetnek kell kérnie, amely 

• Magyarországon még el nem ismert állatfajt, -fajtát vagy hibridet kíván tenyésztésbe vonni, vagy 

hibridprogramot szándékozik végrehajtani, 

• önálló tenyésztési program alapján, saját tenyészanyaggal, termelési tulajdonságait tekintve más állatcsoporttól 

jól megkülönböztethető fajtát kíván tenyészteni, vagy előállítani, 

• nemesítőjétől kizárólagos jogot szerzett valamely külföldi védett fajta, keresztezési program vagy hibrid 

esetében a hazai forgalmazásra. 

A fajtaelismeréshez szükséges vizsgálatokat a tenyésztési hatóság végzi. A tenyésztési hatóság vizsgálja az 

elismerésre való jogosultságot, továbbá a bejelentett állatfajta, keresztezési program, hibrid gazdasági értéket 

befolyásoló tulajdonságait. A fajtaelismerési kérelem benyújtója a kérelem elfogadásától az elismerés 

közzétételéig ideiglenes forgalmazási engedélyt kap, amely jogszabályban meghatározott - állatlétszámra 

vonatkozik. 

A fajtaelismerést kérő szervezetnek igazolnia kell, hogy 

• megfelelő nagyságú állatállománnyal rendelkezik a fajtanemesítési program végrehajtásához, vagy a fajta 

fenntartásához, 

• képes a származási igazoláshoz szükséges tenyésztési adatok felvételére, a szükséges ellenőrzések elvégzésére, 

• képes feldolgozni és elemezni a fajtanemesítési, vagy fenntartási program végrehajtásához szükséges 

teljesítményvizsgálati adatokat. 

A fajta elismerésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell 

• az elismerést kérő megnevezését, az állatfajt és a fajtát; 

• a hasznosítási típust és a tenyészcélt; 

• a tenyésztésen belüli tevékenységi kört; 

• a személyi feltételeket a tenyésztésvezető nevének külön feltüntetésével; 

• a tenyésztési programot, benne a 

- és fajta, a nemesítési, keresztezési eljárást, valamint a vonalak megnevezését; 

 

tenyészértékbecslés módszerét; 

sítés rendjét; 

 

- baromfifajok esetében a tojás, a napos és ha szükséges a növendék állatcsoport minőségi 

követelményeit; 
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géntechnológiai hatóság által kiadott kibocsátási engedélyt; 

teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről, a különböző elismert tenyésztő szervezetek fajtáival 

történő keresztezéskor. 

A fajta elismerésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell 

 

 

-, és a keltetőtojás, valamint az egyéb szaporítóanyag jelölési rendjét, 

 benyújtásakor meglévő tenyész-, illetve árutermelő állomány létszámát és helyét, a tenyésztojást 

keltetők azonosítóját, 

 

 ismert, vagy várható főbb, vagy gazdaságilag fontos paramétereit, 

figyelemmel a szaporító fokozatokra is, 

feltüntetését, amely törzskönyvi rendjének átvételére sor kerül, 

 

 

A fajta elismerésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell: 

Külföldi eredetű fajta esetében: 

 adott ország illetékes hatósága által kiadott tenyésztőszervezeti 

elismerést, az általa elfogadott tenyésztési programot, a kiállító szervezet nevét és címét, 

onosának, 

tenyésztőjének nyilatkozatát az érvényes szabályok szerint működéséről, 

 

ötelezettségeket, a 

kérelmező kizárólagosságát, és a fajtanév használatára vonatkozó rendelkezéseket. 

Már nyilvántartásba vett fajták nevével újabb fajta elismerését kérelmezni nem lehet, kivéve, ha 

onos nyújtja be a kérelmet, vagy 

 

A fajtákat a bejelentéskor és az elismeréskor be kell sorolni 

a nemesítés végeredménye alapján 

tódgeneráció a tenyésztési elvek figyelembevétele mellett a fajtába tartozó 

bármely hím és nőivarú állat párosításával előállítható, 

lehet elismerést kérni olyan hibridekre, amelyeknél valójában fajtatiszta állatokkal végzik a keresztezést. 

 a nemesítés helye szerint 

épít, a genotípus tenyészcélját, a szelekciós rendjét Magyarországon dolgozták ki, 
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önállóan végzi, 

eghatározóan külföldön történik, 

a teljesítményvizsgálat, a tenyészértékbecslés és a szelekció lényeges elemei nem Magyarországon valósulnak 

meg. 

a védettség alapján 

delkezik, 

rendelkezik, illetve ha az elismerésre történő bejelentést tenyésztő egyesület, vagy szövetség tette, és az 

elismerést követően a fajtafenntartás egyesületi vagy szövetségi formában történik, 

 

Az elismerésre bejelentett a nyilvántartásba vett, illetve az elismert fajta származási, tenyésztési és 

teljesítményvizsgálati adatait a törzskönyvben, vagy tenyésztési főkönyvben kell nyilvántartani és azokat 

hitelesítés és adattárolás céljából tenyésztési hatóságnál működtetett adatbanknak át kell adni. A tenyésztési 

adatok akkor válnak hitelessé, ha azokat a vonatkozó előírások szerint vezetik, a fajta nyilvántartásba vételét 

követően az adatfelvételezést az országos állattenyésztési adatbázisba az ellenőrzést követően befogadták. 

A fajtaelismerésre irányuló teljesítményvizsgálatot a kódexben leírt módszer szerint kell elvégezni. A 

fajtaelismerésre irányuló teljesítményvizsgálatnak az elismerésre bejelentett fajta azon generációjára kell 

kiterjednie, amely megfelel a fajta leírásának, a tenyészcélnak, és amely a fajtára jellemző első generáció. Első 

generációnak minősül 

 

 

A kérelmező köteles gondoskodni a fajtaelismerésre irányuló teljesítményvizsgálatokhoz szükséges minta 

mennyiségéről, és annak az elismerési vizsgálati tervben rögzített határidőre térítésmentesen a tenyésztési 

hatóság rendelkezésére állásáról. 

A tenyésztési hatóság szerepe a fajta elismerési folyamatban 

lősége esetén a fajtát nyilvántartásba veszi. Hiányos kérelem esetén 

hiánypótlást rendel el, annak elmulasztása esetén a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

• A vizsgálat kiterjed 

 

program nemzetközi szakmai elvárásoknak megfelelőségére, 

 

 

 

elvégzi a világfajták azon körének kivételével, ahol azt a 

tenyésztő szervezet hajtja végre a hasznosítási iránynak megfelelő tulajdonságra. 

országos állattenyésztési adatbankba befogadott adataiba, továbbá teljesítményvizsgálatot rendel el. 

reprodukálhatóságát vizsgálja. 
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teljesítményvizsgálatot kérelemre, díjfizetés ellenében az MgSzH akkor is 

elvégzi, ha azt a hazai tenyésztésben nem kívánják felhasználni. 

közzétételétől elzárkózni. 

főkönyv, illetve a törzskönyv adatait értékelni, a tevékenységet ellenőrizni. 

et az adott fajtát határozatban, visszavonásig, elismeri. 

teljesítményvizsgálati eredmény nem áll rendelkezésre. 

• Ideiglenes forgalmazási engedélyét három évre szól. 

hatóság elismerést ad ki. 

 

Az elismerés fenntartásához a tenyésztési hatóság rendszere felülvizsgálatokat végez. Amennyiben a 

tenyésztőszervezet a jogszabályban és az elismerésben előírt feltételeket nem tartja be, a tenyésztési hatóság a 

fajtaelismerést 

• felfüggeszti a fajta forgalmazásának korlátozásával, az előírt állapot visszaállításáig. 

vonatkozó szabályokat. A felfüggesztés az adatfelvételezési és nyilvántartási tevékenységet nem érinti. 

• visszavonja, a fajtát a nyilvántartásból törli. 

 

 

l, szerződéses formában, más arra alkalmas 

Az elismerést követő változások kezelése 

Eljárás a bejelentő változása esetén 

 

Eljárás elismert fajtatiszta fajták változása esetén 

nevének megváltoztatását. A tenyésztési program módosítása bejelentési és főhatósági jóváhagyási kötelezettség 

alá esik. 

Eljárás elismert hibridek változása esetén 

A hibridek alapvonalainak folyamatos nemesítése következtében változhat a vonalak teljesítménye, 

megnevezése, a végtermék termelési paraméterei, vagy a keresztezési séma. A változások a fajtaelismerés 

rendjét az alábbiak szerint érintik: 

termék paraméterei javulnak, de nem változnak jellegükben, vagy a hasznosítás módjában.Új fajtabejelentés és 

tenyésztési programmódosítás nem szükséges, a tesztek rutinszerűen történnek. 

változatlan, a termék paraméterei javulnak, de nem változnak jellegükben, vagy a hasznosítás módjában. Csak 

tenyésztési program módosítás szükséges a változás megjelölésével. 
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tekinthető. Csak tenyésztési program módosítás szükséges a változás megjelölésével. 

egyértelmű, lényegesen eltérő, a küllem lényegesen eltér az addigitól. A határesetekben a bejelentő véleményét 

kell kérni a további fejlesztések irányáról és a változás megítéléséről. Amennyiben a hasznosítási irány vagy a 

küllemi változás lényegesen megváltozik új fajtabejelentés szükséges. 

 

v megváltoztatását. 

egyidejűleg forgalmazzák, az új hibrid elismeréséhez új fajtabejelentés szükséges. A tenyésztési program 

módosítása esetén a tesztek aktuálissá válnak, tehát a rutinszerűen tervezett teszt ideje előre hozható. 

 

zet a terminál 

apaállatok esetén is. 

 

A fajta- és tenyésztőszervezeti elismerés megújítása 

Az elismert fajtákat és tenyésztőszervezetüket az elismerési határozat lejárati évében javasolni kell: 

 

 

 

 

 

A fajták és tenyésztő szervezetek nyilvántartása 

A fajták elismerésére vonatkozó teljes dokumentációja és eredeti levelezése. 

tenyésztőszervezet elismerési dokumentációjának másolata (több fajta azonos tenyésztőszervezete esetén 

csak egy tenyésztőszervezeti dokumentáció másolata). 

 

enyésztési Évkönyv, tenyésztőszervezeti nyilvántartás évenkénti adatai. 

 

 

egújítására vonatkozó 3 éves 

jelentés. 

Jelentési és kiadványozási kötelezettség évente 

• Állattenyésztési Évkönyv, 

• fajtajegyzék, 

• 3 évre elismert tenyésztőszervezetek és fajták megújítására vonatkozó jelentés, 

• 3 évre ideiglenes forgalmazási engedéllyel rendelkező fajták helyzetéről szóló 
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Ellenőrző kérdések 

1. Minek a részét képezi a fajtaelismerési eljárás? 

2. Milyen feladatai vannak a tenyésztési hatóságnak a fajtaelismerési folyamatban? 

3. Mi a faladata a tenyésztési hatóságnak a fajtaelismerési folyamatban? 
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Chapter 6. A tenyésztési hatóság 
felülvizsgálati tevékenysége 

Az állattenyésztési törvény és a különböző rendeletek felhatalmazása nyomán a tenyésztési hatóság 

felülvizsgálati tevékenységet végez. A felülvizsgálati tevékenység kiterjed a 

 

 

 monitoring ellenőrzésekre, 

 

A felülvizsgálati ellenőrzések központi nyilvántartási rendszerét a felülvizsgálati szabályzat rögzíti. 

Tenyésztőszervezetek felülvizsgálata 

Szarvasmarha, sertés, juh, kecske fajok esetében a tenyésztőszervezetek tevékenységének felülvizsgálata a 

tenyésztési programot végrehajtó tenyészetekben, illetve a termelésellenőrzött állományokra vonatkozóan 

történik. Lényegében egy fajta, egy tenyészet felülvizsgálata folyik egy időben. Évente a tenyészetek 30 

százaléka kerül felülvizsgálatra, de fajtánként nem több mint 80 tenyészet. 

Ló, baromfi, hal, nyúl, prémes-állat, galamb és méhtenyésztő szervezetek felülvizsgálata a 

tenyésztőszervezeteknél történik évenként valamennyi fajtára kiterjedően. A baromfifajok esetében a 

tenyésztőszervezetek felülvizsgálatát kiegészíti az I-II-III. törzskönyvi osztályba sorolt törzsállományok teljes 

körű felülvizsgálata. 

A tenyésztőszervezeti felülvizsgálatok részét képezi az adatbázis naprakészségének ellenőrzése és a tenyésztési 

tevékenység adatbázis alapján történő áttekintése. 

Az adatbázis alapján észlelt hiányosságokról a Tenyésztésszervezési Osztály a Tenyésztési Hatósági Osztályt 

tájékoztatja, észrevételeivel az év végi zárójelentést szükség esetén kiegészíti. 

A gazdasági állatfajokat érintő tenyésztőszervezeti felülvizsgálatokra havi bontású éves tervet készít a 

tenyésztési hatóság. A terv fajtánkénti bontásban sorolja fel a kijelölt tenyészetek, illetve tenyésztőszervezetek 

nevét, a felülvizsgálat hónapját, a felülvizsgálat végzésére kijelölt felelős nevét, valamint tenyészet 

felülvizsgálata esetén az előző felülvizsgálat évét. 

Ló, baromfi, hal, nyúl, prémes-állat, galamb és méh fajtáknál évenként valamennyi tenyésztőszervezetet 

felülvizsgálata megtörténik, míg a szarvasmarha, sertés, juh, kecske fajok esetében a tenyészetek háromévente 

kerülnek felülvizsgálatra. 

A felülvizsgálati tervek egyeztetésre kerülnek az egyes tenyésztőszervezetekkel. A tenyészetek ellenőrzésénél a 

kiértesítés melléklete lehet a felülvizsgálati jegyzőkönyv-minta és kitöltési utasítás, ami egyben tartalmazza, 

hogy a felülvizsgálat során a tenyésztési hatóság milyen adatokra, illetőleg dokumentumokra tart igényt a 

tenyésztőszervezet, vagy a tenyészet részéről a felülvizsgálatkor. 

Nincs írásos kiértesítés azoknál a fajoknál, ahol a felülvizsgálat a tenyésztőszervezeteknél történik. 

A felülvizsgálaton az erre a célra rendszeresített jegyzőkönyvet kell kitölteni. A tenyészet, illetve a 

tenyésztőszervezeti felülvizsgálatokat minden év november 30-ig be kell fejezni. 

A tenyészetekben felvett felülvizsgálati jegyzőkönyvnek önálló állategészségügyi melléklete van, amit az 

állategészségügyi hatóság képviselője előre kiadványoz. Az állategészségügyi melléklet kitér 

ra, 
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A tenyésztési hatóság a tenyésztő szervezeti elismeréssel kapcsolatos teljesítményvizsgálatokat, valamint a 

szerződéses teljesítményvizsgáló állomások jogszabály szerinti működését a teljesítményvizsgálati kódexben 

foglaltak szerint ellenőrzi 

Az ellenőrzések köre 

Az ellenőrzések típusai fajonként 

 

Engedélyköteles tevékenységek ellenőrzése: 

emelési engedélye, 

- és halkeltető állomások üzemelési engedélye, 

-nevelő telepek üzemelési engedélye. 

Mesterséges termékenyítő és embrióátültető állomások, spermatároló központok engedélyezése és ellenőrzése: 

gedélyeztetési eljárás, 

 

 

 szemle-állapot minden lényeges adatát, az esetleges 

hiánypótlásokat és az arra adott határidőket, 
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Az üzemelési engedély az ügyfél kérelme, és a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján kiadmányozott határozat. A 

határozatban fel kell tüntetni az állomány engedélyezési számát, az üzemeltető jogi formáját, a tevékenységi 

kört és az üzemeltetésért felelős személy nevét, szakképzettségét, az állomás regisztrációs számát. 

Engedélyes mesterséges termékenyítő, embrióátültető állomások, spermatároló központok felülvizsgálata. 

embrióátültető állomások, az engedélyeztetési és fennmaradási feltételek teljesülésének ellenőrzésére. 

Egyidejűleg az állategészségügyi hatósággal közösen végzett állategészségügyi célú felülvizsgálat is 

elvégezhető. 

kiértesítést követően megtörtént felülvizsgálatról jegyzőkönyv készül. Aláírói: 

 

 

 

 

szervezet képviselője. 

A felülvizsgálati jegyzőkönyv szöveges összegzést tartalmaz 

• az állomás rendeleti feltételeknek megfelelő működéséről, a működésének a következő felülvizsgálatig 

történő meghosszabbíthatóságáról, 

• új időszakos felülvizsgálat kitűzését indokoló hiánypótlásról, 

• olyan tény megállapításáról, amelyik közvetlenül az állomás működési engedélyének felfüggesztését vonja 

maga után. 

Baromfi- és halkeltető állomások üzemelési engedélyezése és ellenőrzése: 

letti baromfikeltető üzemek, továbbá 

tevékenység. 

 

gyenértéknek, 

 

 

 

Baromfi- és halkeltető állomások üzemelési engedélyezése és ellenőrzése 

Az engedélyeztetés menete egyezik a mesterséges termékenyítő, és embrióátültető állomások, spermatároló 

központok engedélyezése során leírtakkal. 

A felülvizsgálat alapján a tenyésztési hatóság az üzemelési engedélyt 

• kiadhatja/meghosszabbíthatja, 

• felfüggesztheti és határidő megszabásával hiányosság pótlására szólíthatja fel az engedélyeztetést 

kezdeményezőt, 
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• visszavonhatja az üzemelési engedélyt, 

• a jogszabályokban meghatározott szankciókat alkalmazhatja. 

A határozatban feltüntetendő az állomás TIR tenyészetkódja, az üzemeltető neve, a tevékenységi kört, a 

keltetésvezető neve, valamint az engedély érvényességi ideje. 

Az engedély megújítására irányuló eljárás megegyezik az új üzem létesítésének engedélyezési eljárásával, azzal, 

hogy a keltetésvezető végzettségét - amennyiben személyében nem történt változás - nem kell ismételten 

igazolni. A megújított engedély érvényessége alapesetben baromfikeltetők esetében az előző engedély 

lejáratától számított 5 naptári év, halkeltetők esetében 3 év. 

Méhanya-nevelő telepek üzemelési engedélyezése: 

 

 

elep megfelel a jogszabályokban 

előírtaknak, valamint a tenyésztőszervezet igazolását a szakmai képzettségről, illetve a szakmai gyakorlat 

meglétéről, 

-vizsgálat elvégeztetése az ÁTK-val, 

 engedély kiadás. 

Az üzemeltetési engedély érvényessége 1 év és tartalmazza: 

 

 

 

 lejáratának határnapját. 

Méhanya-nevelő telepek felülvizsgálata: 

 

 

 

 

Valamennyi felülvizsgálati és ellenőrzési rendszer központi nyilvántartása kötelező. 

Rendelet határozza meg a tenyésztési hatóság pontos eljárási ügyrendjét ebben a tekintetben. 

Központ által végzett felülvizsgálatok 
 

Felülvizsgálat Jkv. száma 

Szarvasmarha tenyészet felülvizsgálat M11 

Sertés fajtatiszta tenyészet felülvizsgálat S11/F 

Sertés hibrid tenyészet felülvizsgálat S11/H 

Juh tenyészet felülvizsgálat J11 
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Ló tenyésztő szervezetek  felülvizsgálata L71 

Baromfi tenyésztő szervezetek felülvizsgálata K41 

Nyúl tenyésztő szervezetek felülvizsgálata K51 

Ponty tenyésztő szervezetek felülvizsgálata K71 

Méh tenyésztő szervezet felülvizsgálata K101 

Csincsilla tenyésztő szervezetek felülvizsgálata K111 

Kancafedeztetési állomás ellenőrzés L11 

Ló mesterséges termékenyítő állomás ellenőrzése L21 

Ló törzsállomány ellenőrzés L31 

Megyei lótenyésztési felügyelők ellenőrzése L41 

Csikó-ló megjelölés ellenőrzése L51 

Lóútlevél meglétének ellenőrzése L61 

Sertés HVT ellenőrzés S41 

Megyék által végzett engedélyezések, ellenőrzések 
 

Engedélyezés Jkv. 

Mesterséges termékenyítő állomások (ló, sertés, 

szarvasmarha, juh, méh, nyúl) 
MT11 

MT21 

MT31 

MT41 

Embrióátültető állomások 
 

Spermatároló központok 
 

Baromfikeltető állomások K21 

Halkeltető állomások K81 

Méhanyanevelő telepek K61 

A tenyésztési hatóság felülvizsgálati tevékenysége 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Mire terjed ki a felülvizsgálati tevékenység? 

2. Milyen mértékű a felülvizsgálati reprezentatív hányad a különböző állatfajok tenyésztőszervezetei esetében? 

Hol végzik ezeket a vizsgálatokat? 

3. Melyek az engedélyköteles tevékenységek, milyen csoportosítási lehetőségek vannak? 
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Chapter 7. A tenyésztésszervezés 
adatbázis háttere 

Tenyészet Információs Rendszer 

A mezőgazdasági kormányzat EU-s jogharmonizációt követve a tartási helyek, a tenyészetek, az állatok, az 

állatmozgások nyilvántartására, valamint az ezekkel kapcsolatos adatok kezelésére, feldolgozására Tenyészet 

Információs Rendszer (TIR) néven adatbázist hozott létre. Az adatbázisba minden olyan tenyészet bejelentendő, 

amelyik 

 

 

 

llít, 

-termelési (vágási) engedéllyel rendelkezik, 

 

 

ötven méhcsaláddal rendelkező árutermelő/kereskedő tenyészet, 

amelyek a keltetőgépekbe egyszerre összesen ezer tyúktojás egyenértéknél nagyobb keltető kapacitással 

rendelkeznek. 

Tartási helyek létesítése, tenyészetek kialakítása 

 

 

ja lehet. 

 

tenyészet kialakítását és nyilvántartását, amennyiben az ott tartott állatok állategészségügyi minősítése 

megegyezik és a tartási helyek ugyanazon megye területén vannak. 

A regisztráció folyamata 

 

-be (2150, 2152) 

rációs szám szerint), 
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A TIR adatbázis mérete, a TIR rendszerben regisztrált 

yészetek száma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rakodóhely, gyűjtőállomás 400 körüli 
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-itatóhely nincs adat 

 

 

Feladata 

 

szolgáltat 

o az ENAR-ok, a tenyésztési rendszerek, a helyszíni ellenőrzések rendszerei és a tervek számára, 

o az állategészségügyi rendszereknek, törzsadatként, 

o az adatokat használja az MVH is, a támogatás-ellenőrzésekhez. 

nyészetek mellett nyilvántartja mindazokat a tenyészeteket és létesítményeket 

amelyekben 

o élő állat megfordul (rakodóhelyek/gyűjtőállomások, mesterséges termékenyítő állomások, vágóhidak, keltető 

üzemek, stb.), 

o a nyilvántartás kiterjed valamennyi gazdasági haszonállat-faj tenyészeteire. 

 

Következménye 

• Igényjogosultság igazolása támogatásoknál. 

• Keresztellenőrzések, kötelező adminisztratív és helyszíni ellenőrzések segítése. 

• Támogatási irányelvek meghatározása a hazai kapacitások ismeretében. 

• Járványügyi nyomozások végzése. 
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• A feketegazdaság fehérítésének segítése. 

• Nyomon követhetőség az egyes termékpályákon. 

• A különféle szektor átláthatóságának növekedése. 

• Független és megbízható alapadatok a védjegyek kiadásához. 

• Piac bizalmának növekedése a hazai állati-termékek iránt. 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerek (ENAR) 

A Tenyészet Információs rendszerre épül. Valamennyi ENAR-nak a TIR az alapja. Az Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer a szarvasmarhafélék, a sertések, a lófélék, a juh- és a kecskefélék 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereiről szóló, adott állatfajokra vonatkozó egyes jogszabályok 

összefoglaló elnevezése. 

Céljai: 

lategészségügyi felügyelet, a járványügyi nyomozás segítése, 

 

ssal, 

megfelelés érdekében (MVH), 

-ellenőrzés segítése, 

 

l. 

-fríz Tenyésztők Egyesülete küllemi bírálataihoz egyedek letöltése, majd a küllemi bírálatok 

fogadása, 

 

tése, leltár adatok fogadása, 

 

Fő feladatai: 

• adatszolgáltatás a támogatás ellenőrzéshez, 

• az állatok jelöléséhez szükséges füljelző igények regisztrálása, 

• a füljelzőszámok kiosztása és a megrendelések elküldése, 

• az állatmozgások nyomon követése, 

• további feladata a megszületett, vagy külföldről beérkezett állatok marhalevelének, útlevelének kiállítása, 

• külföldre szállításhoz származási igazolások, útlevelek kiállítása, 

• a szarvasmarha, ló, juh és kecske esetén a tenyésztési információs rendszerek számára az egyedi állat 

nyilvántartás megteremtése, 

• vágóhidak adatjelentésének könnyítése, 

• gazdák kiszolgálása 
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interneten a saját adataihoz, 

érvényességének ellenőrzése), 

-e), 

• fogyasztók kiszolgálása (élelmiszerbiztonsági vonzat). 

Nyilvántartott adatcsoportok 

 

 

nyei, 

 

 

 

 

Új szarvasmarha bejelentése, vagy adatainak módosítása, vagy másik tenyészetbe történt átkötésének jelentése 

esetén automatikusan új marhalevél készül. 

 

Országos Vágóállat Minősítési Rendszer (OVMR) 

Feladata 

 

ott adatok alapján történik. 
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-test minősítések automatikusan, napi rendszerességgel elektronikus úton érkeznek a 

vágóhidakról, ezek az adatok egyben a vágás ENAR bejelentését is tartalmazzák (Ez teszi lehetővé a telefonos 

fogyasztóvédelmi szolgáltatás megvalósítását). 

Nyilvántartott adatok 

• Minősítés szereplői, minősítő szervezetek, minősítő helyek. 

• Vágott test minősítések adatai. 

Országos Vágóállat Minősítési Rendszer (OVMR) fizikai rendszer 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit takar a Tenyészet Információs Rendszer? 

2. Melyek a Tenyészet Információs Rendszer alkalmazási területei? 

3. Az ENAR fogalma? Melyek az ENAR-ban nyilvántartott csoportok? 
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Chapter 8. A tenyésztésszervezési 
támogatások filozófiája 

A klasszikus értelemben vett állattenyésztés költségeit a piac csak nagyon ritkán, akkor is átmenetileg képes 

megfizetni. A tenyészállat-állomány genetikai értékének fenntartása és javítása minden állam elemi érdeke, s 

hogy a tenyésztő ne hagyja abba az állomány genetikai minőségének javítását, tevékenységét az állomok 

anyagilag támogatják. 

A tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése érdekében a tenyésztőszervezetek szintén támogatáshoz 

jutnak egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül. 

A támogatás kiterjed 

 törzskönyvezésre (100 %-os támogatás), 

teljesítményvizsgálatok végzésére (70 %-os támogatás), 

tenyészérték megállapítására (70 %-os támogatás), 

fajtaelismerésre, vagy/és fajtaelismerés fenntartására. 

A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó támogatás mértéke nem haladhatja meg 

Magyarországon a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban rögzített vizsgálati költségek ötven 

százalékát. A tenyésztési hatóság által előírt teljesítményvizsgálathoz támogatást igényelhet az a tenyésztő 

szervezet vagy tenyésztő vállalkozás, amely a teljesítményvizsgálatban részt vesz. 

A támogatások kedvezményezettje: 

 

 

ha: 

-, kis- és középvállalkozás, 

 

vagy 

 

tenyészértékbecslést végez vagy végeztet, 

-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, 

 

 

Tenyésztőszervezet is jogosult támogatási kérelem benyújtására, ha 

ségének eleget tett, 

valamint tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet, 

agy a tenyésztési hatósággal szemben, 
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-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és nincs lejárt köztartozása. 

A törzskönyvezés keretében igényelhető támogatások 

Szarvasmarha törzskönyvezés keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

 

-ellenőrzés (ISAG laboratórium), 

 

feldolgozása. 

Sertés törzskönyvezés keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

- és szaporító-telepen való törzskönyvezés, 

elvégzése, 

 alapú származás-ellenőrzés (ISAG akkreditációjú laboratórium). 

A juh és kecske törzskönyvezés keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

• törzskönyvi nyilvántartás vezetése, 

• DNS alapú származás-ellenőrzés (ISAG akkreditációjú laboratórium), 

• súrlókór rezisztencia vizsgálat. 

A ló törzskönyvezés keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

 

-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás), 

 

-ellenőrzés (DNS vizsgálattal nem kizárt ősök esetén és ISAG akkreditációjú 

laboratóriumban elvégzett vizsgálat esetén). 

A baromfi esetében igénybe vehető támogatási célpontok: 

• tyúk, gyöngytyúk, pulyka, lúd, kacsa I. és II. törzskönyvi osztályba sorolt (elit, nagyszülő), származási 

igazolással rendelkező tenyészállománya után, a támogatási évben termelő, betörzsesített nőivarú egyedenként, 

• végtermék és fajtatesztek jelentik a teljesítményvizsgálatokat. 

A méhtenyésztés esetében igénybe vehető támogatási célpontok: 

és minősített méhcsaládokkal rendelkező tagjaik által tartott, a vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a 

törzskönyvi nyilvántartás és a vizsgálati díj befizetését követően. 

A teljesítményvizsgálatok keretében igényelhető támogatások 

Szarvasmarha teljesítményvizsgálat keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

-ellenőrzés, 

-ellenőrzés, 

y-vizsgálat szervezése, 
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-vizsgálat szervezése, 

 

 

 

Sertés teljesítményvizsgálat keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

reprodukciós tesztadatok gyűjtése, 

 

-vizsgálat, 

- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat (HVT), 

-vizsgálat, 

gálat. 

Juh és kecske teljesítményvizsgálat keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

-vizsgálata, 

-képességének vizsgálata, 

-vizsgálata, 

ajátteljesítmény-vizsgálata, 

 

 

-tej). 

A ló teljesítményvizsgálat keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

k központi sajátteljesítmény-vizsgálata, abban az esetben, ha az egyed 

 

ott, 

 

A tenyészérték-megállapítás keretében igényelhető támogatások 

Szarvasmarha tenyészérték-megállapítás keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

• Tenyészérték megállapítás (genetikai minőség megállapítása, tenyészértékbecslés) végzésére támogatást 

igényelhet a tenyésztő szervezet évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt 

vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák után. 

Sertés tenyészérték-megállapítás keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

• Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés) támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet az 

értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után. 

A juh és kecske tenyészérték-megállapítás keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 
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• Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés) támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet az 

értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, szerződés alapján. 

A ló tenyészérték-megállapítás keretében igénybe vehető támogatási célpontok: 

• Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés) támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet az 

értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tenyészkancák és mének után. 

A támogatásokkal összefüggésbe hozható mindenféle tevékenységről gyűjtött adatokat a kérelmező köteles a 

központi adatbankba eljuttatni, s a feladat elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján a 

támogatási kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja. 

Szarvasmarhatenyésztés 

 

Sertéstenyésztés 

 

Juhtenyésztés 
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Kecsketenyésztés 

 

Lófélék tenyésztése 
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Baromfi és egyes kisállattenyésztése 

 

Az őshonos és a veszélyeztetett magyar állatfajták támogatása 

A támogatás célja a: 

állatfajtáknak a fajta eredeti tartási és takarmányozási 

körülményeihez hasonló feltételek mellett tenyésztésben történő megőrzése, a kieső jövedelem és 

többletköltségek ellentételezése. 

A támogatás jellege: 

tás 

A támogatott állatfajták köre: 
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szamár 

 

fecskehasú mangalica, vörös mangalica 

 

 

 

-, fehér magyar-, kendermagos magyar-, fogolyszínű magyar tyúk, fehér erdélyi kopasznyakú-, 

kendermagos erdélyi kopasznyakú-, fekete erdélyi kopasznyakú tyúk, magyar parlagi gyöngytyúk, fehér 

magyar-, tarka magyar kacsa, bronzpúlyka, rézpulyka, magyar lúd, fodros tollú magyar lúd 

A támogatás csak fajtatiszta, nőivarú állatokra vehető igénybe rendeletben meghatározott kortól és létszámig. A 

támogatást olyan MVH-nál regisztrált, törzskönyvezett állatokat tartó, tenyésztőszervezeti tag veheti igénybe, 

aki 

 

 

 minősítésű, – baromfifélék esetén állományt – tart, 

 

A fajtafenntartó állomány egy adott fajta, fajtakonstrukció genetikai tulajdonságainak megőrzését, fenntartását, 

folyamatos genetikai fejlesztését megteremtő tenyészállatok összessége, baromfifélék esetében a nukleusz 

állománytól származó, egy adott fajta, fajtakonstrukció genetikai tulajdonságainak megőrzését szolgáló 

fajtatiszta állomány. 

A nukleusz állomány a fajtafenntartó állományból kijelölt, a fajtafenntartás szempontjából különös jelentőséggel 

bíró, a védett és veszélyeztetett fajta genetikai változatossága megőrzésére kedvezően ható fajtatiszta 

állatcsoport, vagy egyed. A nukleusz állomány kijelölésének joga a fajtafenntartóé. 

A támogatott kötelezettség vállalása 

 

 

 nukleusz minősítésű egyed pótlása nem azonos minősítésű egyeddel történik, akkor a támogatásra 

jogosult az adott évre, az adott egyedre a fajtafenntartó minősítéshez kapcsolódó egyedenkénti támogatási 

összegre jogosult. 

A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha a kiesés és a bejelentés az adott állatfaj ENAR-ra vonatkozó 

szabályai szerint történik. 

A kötelezettség a támogatásra való jogosultsággal együtt, rendeletben meghatározott feltételek mellett 

átruházható. Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ha több támogatható állatállománnyal 

(célprogrammal) rendelkezik, a tenyésztőszervezeti igazolásokkal együtt egyetlen támogatási kérelemben 

jogosult benyújtani. 

k közül csak az egyes fajok 

ENAR rendeletének megfelelő nyilvántartásban szereplő állatok vehetőek figyelembe. 
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-nak a 

támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltséghez, rendelet szerint évente 

február 1. és 28. között lehet benyújtani. 

vonatkozóan, amely tartalmazza 

támogatható állatok egyedenkénti/állományonkénti azonosítóját, 

 

 

A jogosultsági feltételek, valamint a célprogramonkénti előírások teljesítését az MVH évente ellenőrzi. Az 

MVH az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján a tenyésztési hatóságot bevonhatja. Az ellenőrzés 

adminisztratív ellenőrzést és helyszíni ellenőrzést foglal magában. 

Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget 

atkozó tartási kötelezettségének, 

 

 

 

takarmányozási előírásokat, 

 

akkor köteles 

 

 

támogatás részleges vagy teljes megvonására kerül. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Kik jogosultak támogatások igénybevételére a jogi személyek és a természetes személyek közül? 

2. Melyek az állatfajonkénti támogatási lehetőségek? 

3. Mi a feltétele az őshonos és veszélyeztetett magyar állatfajták támogatása igénybe vételének? 
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Chapter 9. Tenyésztésszervezés a 
szarvasmarha-tenyésztésben 
Szarvasmarha ENAR 

Az Európai Unió kezdeményezése egy nemzeti számítógépes adatbázis létrehozására az állatok gyors és pontos 

követhetőségére. Ennek tartalma: 

 

fellelhető állatok azonosító adatai, 

 

A nemzeti adatbázis célja: 

 

 

élelmiszerbiztonság magas szintre emelése, ezzel összefüggésben a marhahús és a marhahús-termékek 

címkézésének bevezetése, 

 

-fajták egyedi azonosítása. 

Mind ezzel összefüggésben megteremtendő az a technikai feltétel, amelyik lehetővé teszi a termelő és az 

adatbázis közötti lehető legjobb munkakapcsolatot, továbbá az adatbázisok széleskörű használatát. 

A szarvasmarha-félék nyilvántartási és azonosítási rendszerének (a Szarvasmarha ENAR-nak) az elemei: 

üljelzők az állatok egyedei megjelölésére 

A szarvasmarha-félék mozgásának követhetősége érdekében az állatokat mindkét fülükben füljelzővel kell 

megjelölni 

 Számítógépes (országos) adatbázisok 

A tenyészetek, az állatok, az állatmozgás nyilvántartására, valamint az adatok kezelésére, feldolgozására és az 

arra jogosultak adatszolgáltatására létrehozott számítógépes adatbázis. 

Marhalevelek 

Minden állatnak, amelyik füljelzőt kapott, marhalevelet kell kiállítani, és fő szabályként, bárhová szállítják 

azokat, marhalevél kell kísérje valamennyit. 

Egyedi nyilvántartások minden gazdaságban 

Az állattartók naprakész nyilvántartást vezetnek a gazdaságban található állataikról. A nyilvántartás jellemzőit a 

közösségre vonatkozóan egységesen kell meghatározni. 

E feladat megteremtésére és végrehajtására ki kell jelölni a felelős hatóságot. 

A Szarvasmarhák Egységes Nyilvántartási Rendszerének keretében történik a szarvasmarhák hasznosítás 

módjától független egyedi jelölése és nyilvántartása. Az ENAR működtetésével, valamint az országos adatbázis 

létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Központ, mint tenyésztési hatóság látja el. A feladatok végrehajtásának hatósági ellenőrzését a megyei 

állategészségügyi hatóság végzi. 
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A Szarvasmarha ENAR magában foglalja a tenyészetek nyilvántartását és az állatok nyomon követését, továbbá 

alapját képezi az érintett szakterületek (állategészségügy, állattenyésztés, piacszabályozás stb.) nyilvántartási 

rendszerének is. A működtető hatóság feladata: 

országos adatbázis működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi feladatot, 

bizonylatok beszerzéséről és továbbításáról, illetve kiállításáról, 

, 

 

 

Szarvasmarha ENAR útmutatói 

 

ai részére 

 

-rakodást felügyelő állatorvosok részére 

 

Önálló tenyészet és tenyésztői körzet (egy állattartónak több önálló tenyészetéből kialakított ENAR-körzete) 

esetén a szarvasmarha ENAR működtetéséhez szükséges feladatokat a tenyészet állattartója személyesen vagy 

megbízottja útján látja el, amelyhez írásban kell kérnie a megyei hatósági kirendeltségek jóváhagyását. 

A megyei körzetbe (a megyében ötvennél kevesebb szarvasmarhát tartó állattartóknak egy kijelölt ENAR-

felelőshöz (állatorvoshoz) rendelt tenyészetei. Ezekben a tenyészetekben kizárólag a kapcsolattartó állatorvos 

jogosult ellátni az ENAR-ral kapcsolatos feladatokat.) sorolandó minden olyan tenyészetet, amelynek tartója 

» nem vállalja az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatok végzését, 

» a megbízás ellenére nem az előírásoknak megfelelően látja el az ENAR működtetésével kapcsolatos 

feladatokat, 

» folyamatosan, egyidejűleg ötvennél kevesebb szarvasmarhát tart. 

Szarvasmarha ENAR, önálló tenyészetek 

Az állatok egyedei megjelölésére szolgáló füljelzők az ENAR rendszerének fontos elemei. A füljelzőkkel 

kapcsolatos információk közléséhez az alábbi adatszolgáltatási bizonylatok tartoznak: 

 

 

 

038) 

 

Az EU tagállamból beszállított egyedek bejelentése és adatainak módosítása bizonylatok: 

• Szarvasmarha ENAR bejelentő lap (2010) 

• Szarvasmarha ENAR bejelentő módosító lap (2011) 
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Magyar ENAR számot tartalmazó füljelző feliratozása 

 

Az egyedek forgalmazásának, illetve kiesésének bejelentésére szolgáló bizonylatok 

 

-igazoló lap (1926) 

-igazoló lap ellenőrző szelvénye (1927) 

-

módosítása (2021) 

 

 

Automatikus marhalevél kiállítás 

Az Európai Unióból beszállított állatok megtartják füljelzőjüket. Az állatok bejelentését a Belföldi Marhalevél 

Igazolólap igénylését a 2011 ENAR bejelentés módosító lap bizonylaton lehet megtenni 

Bekerülés más hazai tenyészetből bejelentésnek szabályszerű módja az állatot kísérő igazolólap kitöltése és 

beküldése 

Kikerülések jelentése, lehetséges okok: 

• kikerülés más hazai tenyészetbe, 

• elhullás okán történő kikerülés, 

• az állat elvesztése okán történő kikerülés, 

• exportra, külföldi kiállításra történő kikerülés. 

Szarvasmarhák tartózkodási helyének módosítása: 

• tévesen jelentett bekerülés érvénytelenítése, 

• tévesen jelentett kikerülés érvénytelenítése, 

• regisztrált beérkezés, vagy kikerülés adatainak módosítása, 
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• lezárult tartózkodás utólagos jelentése és módosítása. 

Események jelentése a Szarvasmarha ENAR-ba 

Bekerülés az állat életének első hazai tenyészetébe 

 

Bekerülés közbeeső tenyészetbe 

 

Bekerülés az állat életének utolsó hazai tenyészetébe 
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Kikerülés a tenyészetből 

 

Lezárult tartózkodás (be-, kikerülés) utólagos jelentése 
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Határidők 
 

Esemény Felelős Határidő 

Borjú megjelölése Tartó A születést követő 20. napig 

Borjú bejelentése ENAR felelős A jelölést követő 7. napig 

3. országból importált állat 

megjelölése 
Tartó Az állategészségügyi vizsgálatot 

követő 20. napig 

3. országból importált állat 

bejelentése 
ENAR felelős A jelölést követő 7. napig 

EU tagállamból beszállított állat 

bejelentése 
ENAR felelős Az állategészségügyi vizsgálatot 

követő 7. napig 

Kiesett, vagy megrongálódott 

füljelzők pótlásának megrendelése 
Tartó, 

ENAR felelős 

A kiesés, rongálás észlelésétől 

számított 48 órán belül 

Pótlás füljelzők behelyezése Tartó A pótlás átvételét követő 48 órán 

belül 

Egyed kikerülésének jelentésére 

szolgáló Marhalevél vagy annak 

Ellenőrző szelvényének  átadása az 

ENAR felelősnek 

Tartó A kikerülést követő 3 napon belül 

Egyed bekerülésének jelentésére 

szolgáló Marhalevél Igazolólap 

átadása az ENAR felelősnek 

Tartó A bekerülést követő 3 napon belül 

Elveszett, megsemmisült vagy Tartó Az eseményt követő 3 napon belül 
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betelt igazolólap esetén értesíteni az 

ENAR felelőst 

Egyed kikerülésének jelentésére 

szolgáló Marhalevél vagy annak 

Ellenőrző szelvényének kitöltése, 

és beküldése az országos 

adatbázisnak 

ENAR felelős A kézhezvételt követő 4 napon belül 

Egyed bekerülésének jelentésére 

szolgáló Marhalevél Igazolólap 

kitöltése, és beküldése az országos 

adatbázisnak 

ENAR felelős A kézhezvételt követő 4 napon belül 

Elveszett igazolólap igénylése ENAR felelős Haladéktalanul 

Szarvasmarha útlevél igénylése, okai: 
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Az ENAR-ban részt vevő vágóhíd és a felügyeletet ellátó hatósági állatorvos feladatai 

A vágóhíd üzemben tartója feladatai és kötelességei: 

ítja, hogy rendes vágásra ne kerüljön az azonosításra alkalmatlan, vagy hiányzó füljelzőjű 

szarvasmarha, továbbá az, amelyet 
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-igazolólap és állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás, 

-egészségügyi előírások figyelembevételével az azonnali vágás céljából behozott állat 

levágását, feltéve hogy ez hetvenkét órán belül végrehajtható, 

-igazolással elrendelt kényszervágásokat, 

-számot és a vágás időpontját tartalmazó nyilvántartást vezet a levágott állatokról, 

érkezése időpontját, és az igazolólapokat a vágást követő hét munkanapon belül megküldi a tenyésztési 

hatóságnak, 

 

A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei: 

 belföldi marhalevél-igazolólapja és 

forgalomképessége megfelelő tanúsítását, azok hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig, 

 

Az ENAR-ban részt vevő állattartók és az ENAR-felelős feladatai és kötelezettségei 

Az állattartó köteles: 

• a telepen tartott szarvasmarhákról az állomány-nyilvántartást naprakészen vezetni 

• a tenyészet, illetve a tartott állatok pontos és szakszerű nyilvántartásba vételét elősegíteni, 

• az ellenőrzésre jogosult szervezet képviselőjének rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat és 

adatokat, 

• az új tenyészet létesítését, vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet adataiban bekövetkezett 

változásokat az ENAR-felelős útján tíz munkanapon belül az állomásnak bejelenteni, 

• az ENAR szabályai szerint a tenyészetében lévő állatok jelöléséről gondoskodni, és ennek költségeit viselni, 

• a kiesett, elveszett, vagy olvashatatlanná vált füljelző pótlásáról saját költségén gondoskodni, mindkét füljelző 

hiánya esetén genetikai vizsgálattal megállapíttatni az állat származását, a vizsgálat költségeit viselni, 

• a hazai azonosítóval megjelölt importált állat adatait az állomány-nyilvántartó könyvben úgy feltüntetni, hogy 

a korábbi és az új azonosító közötti kapcsolat bármikor megállapítható legyen. 

Az ENAR-felelős köteles: 

» az állattartó jelzése alapján gondoskodni a füljelzők és a jelöléshez szükséges eszközök megrendeléséről, a 

jelölés előírt határidő szerinti elvégzéséről és hatósági bejelentéséről, 

» az illetékes állomást három munkanapon belül értesíteni az ENAR-felelős személynek átadott vagy attól 

átvett, továbbá a felhasználás előtt használhatatlanná vált, vagy elveszett füljelzőről. 

Az ENAR alkalmazásával kapcsolatos hatósági ellenőrzés és szankciók alkalmazása 

A hatóság helyszíni ellenőrzést végezhet, amit a külön jogszabályban előírt rendelet által előírt más vizsgálattal 

együtt elvégezhet. Az évenkénti ellenőrzéseknek a tenyészetek tíz százalékára ki kell terjedni. 

A felügyeleti szerv az ellenőrzések gyakoriságának növelését írja elő, ha a rendelet előírásainak be nem tartása 

megállapítható. Az országos adatbázis teljes körű működése, valamint az ellenőrzések és az adatbázisban 

foglaltak egyezősége esetén a minisztérium a tenyészetek öt százalékára csökkentheti az évenkénti ellenőrzések 

gyakoriságát. 
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Az állomás által vizsgálandó tenyészetek kiválasztása kockázatelemzés alapján, az alábbi fő szempontok alapján 

történik: 

• a tenyészetben tartott állatok létszáma, minden meglévő és nyilvántartott adata, 

• a közegészségügyi (élelmiszer-biztonsági) és állat-egészségügyi szempontok figyelembevétele, különös 

tekintettel a járványkitörésekre, 

• az állattartó által igényelt, illetve a gazdaságnak juttatott éves támogatások összege, összehasonlítás az előző 

évben juttatott támogatások összegével, 

• a tenyészetekben jelentős változások bekövetkezése az előző évi helyzethez viszonyítottan, 

• a korábbi években végrehajtott ellenőrzések eredményei, különös tekintettel az állomány-nyilvántartó könyv 

vezetésére, valamint a jelölések és a tenyészetben lévő állatok igazolólapjainak megfelelő nyilvántartására, 

• az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének mikéntje. 

Az ENAR alkalmazásával kapcsolatos hatósági ellenőrzések 

Az ellenőrzéseket ki kell terjeszteni 

 

 

-, rakodó- és megsemmisítő helyekre, továbbá 

őírt nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítésére, továbbá a felsorolt 

helyeken tartózkodó szarvasmarhák azonosíthatóságára. 

Az ENAR alkalmazásával kapcsolatos szankciók alkalmazása 

Ha az állattartó nem fizeti meg az ENAR-ral kapcsolatos, külön jogszabályban előírt szolgáltatási díjakat, a 

tenyésztési hatóság visszatarthatja az igazolólapokat. Olyan esetekben, amikor egy állattartó ismétlődően nem 

fizeti a szolgáltatási díjat, az állomás forgalmi korlátozást rendelhet el a tenyészetre a díjfizetési hátralék 

rendezéséig. 

Ha megállapítható, hogy adott tenyészetben egy vagy több állat nem felel meg a jelölés előírásainak, továbbá ha 

elmulasztották az országos adatbázisban történő nyilvántartásra, az igazolólap alkalmazására és az állomány-

nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat, az ellenőrzést végző hatóság a tenyészet egészére forgalmi 

korlátozást rendel el. Ha az állattartó igazolja, hogy a hiányosságokat pótolta, a forgalmi korlátozást fel kell 

oldani. 

» Ha nem tartják be az azonosításra és nyilvántartásra vonatkozó előírásokat, azok pótlásáig az érintett állatokra 

forgalmi korlátozást kell elrendelni. 

» Ha az állattartó nem tudja bizonyítani az állat azonosságát az állat-egészségügyi hatóság intézkedik a 

szarvasmarha két napon belüli, állami kártalanítás nélkül történő leöletése iránt. 

» Ha az adott tenyészetben húsz százalékot meghaladja az olyan állatok száma, amelyeknél nem tartották be az 

azonosításra és nyilvántartásra vonatkozó előírásokat, akkor a tenyészet egészére azonnali forgalmi korlátozást 

kell elrendelni. 

» Ha az állattartó elmulasztja a hatóságnak bejelenteni a tenyészetben történő mozgást, illetve az állat születését 

vagy elhullását, az állomás az adott tenyészetre forgalmi korlátozást rendelhet el. Ha az állattartó igazolja, hogy 

a mulasztást pótolta, a forgalmi korlátozást fel kell oldani. 

Kockázatelemzésen alapuló szarvasmarha ENAR ellenőrzés menete: 

• tenyészet adatainak ellenőrzése, 

• állatok ellenőrzése, 
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• nyilvántartó könyv ellenőrzése, 

• marhalevelek ellenőrzése, 

• összesítő. 

Az ENAR alkalmazásával kapcsolatos hatósági ellenőrzések eredményeinek jelentése: 

 

-jéig továbbítja az EU Bizottságnak, 

 

 

A minisztérium a jelentést az EU Bizottság előírása szerint készíti el. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a célja a Szarvasmarha ENAR-nak? 

2. Milyen bizonylatokat ismer a Szarvasmarha ENAR működtetésével kapcsolatban? 

3. Milyen feladatai vannak a Szarvasmarha ENAR-ban a résztvevő vágóhídnak és a felügyeletet ellátó hatósági 

állatorvosnak? 
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Chapter 10. Tenyésztésszervezés a 
szarvasmarha-tenyésztésben 
Szarvasmarha Információs Rendszer 
(SZIR) 

Általános célja 

emeléséhez. 

Konkrét célja 

támogatása, egyedek származásának meghatározása, 

támogatások ellenőrzése, stb. 

A Szarvasmarha Információs rendszer részei 

 

 

 

 

nyvezési Rendszer (TKR) 

 

 

 

A Szarvasmarha Információs rendszer kapcsolódásai 

Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) 
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Külső (elektronikus) kapcsolatok 

• a tejtermelés-ellenőrző szervezettel (ÁT Kft.), 

• a tenyésztő szervezetekkel elektronikus. 

Automatikusan generált kimenő iratok 

 

az embrió alrendszer nemzetközileg előírt embrió előállítási, fagyasztási és beültetési igazolásai, 

-ellenőrzésről, egyedi lapok, éves zárás listák, 

-fríz, jersey stb.) labor vizsgálati, 

 

 

 

Tenyészérték-becslés a tejelő-marha tenyésztésben 

-számítás az un. Animal Model segítségével 

Holstein Szövetség (küllem) 

sejtszám) 

Információgyűjtés területei az 1-5 laktációból 
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tménye 

 

 

Korrekciók 

- életkorra, laktációs szakaszra, laktáció számra 

- ellési évszakra, az előző laktációbeli szervízperiódus hosszára 

Tenyészérték-becslés a tejelő-marha tenyésztésben 

Adatbázis-források 

amerikai termelés-ellenőrzési adatok 

 

-hatások), valamint nemzetközi (MACE) adatok 

A számítások viszonyítási alapja a 2010. januári bázisváltástól (öt éven át) a 2005-ben született tehenek átlaga. 

A 2005-ben született tehenek átlagos előre jelzett átörökítő képességét (PTA) tekintik zérónak minden 

tulajdonságban. (Bázisváltáskor a megelőző öt évben elért előrehaladást beolvasztják a viszonyítási alapba.) Az 

értékelés bikánként bőséges, mintegy százféle információt szolgáltat. A legáltalánosabban használt összefoglaló 

mutató neve TPI. 

Type-Production Index (TPI) jelenleg alkalmazott formulája 

 

PTAP: PTA fehérjére, PTAF: PTA tejzsírra, PTAT: PTA küllemre, DF: sztenderd átörökítő képesség (STA) 

tejelő jellegre, UDC: tőgykompozit érték, FLC: lábkompozit érték, PL: PTA várható hasznos élettartamra, SCS: 

PTA szomatikus sejtpontszám, DPR: PTA a lányok újravemhesülési hajlandóságára, DCE: PTA a lányok 

elléslefolyására, DSB: PTA a halva születések előfordulására. 

A TPI képlet szakmai összetétele 

 

 

 

 

súly esik az elléshez kapcsolódó elemekre, 

 

Kompozit indexek tartalma 

Testalakulási kompozit index (BC) 
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összetevő súlyozás 

farmagasság 5 százalék 

erősség 25 százalék 

törzsmélység 15 százalék 

farszélesség 10 százalék 

Lábkompozit index (FL) 

összetevő súlyozás 

körömszög 48 százalék 

hátulsó lábak (hátulnézet) 37 százalék 

hátulsó lábak (oldalnézet) 15 százalék 

Tőgykompozit index 

összetevő súlyozás 

tőgymélység 35 százalék 

elülső tőgyfél illesztés 16 százalék 

hátulsó tőgyfél magasság 16 százalék 

hátulsó tőgyfél szélesség 12 százalék 

tőgyfüggesztés 9 százalék 

első bimbók helyeződése 5 százalék 

hátulsó bimbók helyeződése 7 százalék 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a Szarvasmarha Információs Rendszer célja, melyek a részei? 

2. Milyen kapcsolatát ismeri, feltételezi a Szarvasmarha Információs Rendszernek és tenyészértékbecslés során 

szerzett adatoknak? 

3. Milyen információk gyűjtésére kerül sor a tejelő-szarvasmarha tenyészérték-becslése során? 
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Chapter 11. A tenyésztésszervezés 
rendszere a lótenyésztésben 

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége hazai lótenyésztő egyesületek által létrehozott társadalmi 

szervezet, célja a magyar lótenyésztés összehangolása, mindazoknak a szakmai feladatoknak az elvégzése, 

amelyekkel a tenyésztőszervezetek megbízzák a szövetséget. E feladat ellátására a MLOSZ Tenyésztési Irodája 

a megyei lótenyésztési felügyelőkön keresztül végzi a lovak egyedi azonosítását, a törzskönyvi alapadatok 

gyűjtését és előfeldolgozását, szervezi a fedeztetési állomásokat, a tenyésztési hatósággal közösen működteti a 

lótenyésztési információs rendszert (lóENAR). Segíti a tenyésztő egyesületek határozatainak végrehajtását és 

szakmai tanácsokat nyújt a tenyésztőknek. 

Tenyésztőszervezetek a lótenyésztésben 

ó Tenyésztők Egyesülete 

 

 

 

 

-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület 

Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület 

 

 

 

-Teke Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete 

gi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete 

 

A ló törzskönyvezés célja 

A lovak öröklődő tulajdonságainak és ezek kialakításában szerepet játszó tényezőknek nyilvántartása oly 

módon, hogy a lovak tenyészértéke felismerhető legyen, és ez által a lóállomány nemesítése, teljesítményé¬nek 

növelése lehetővé váljon. 

A törzskönyvezés szereplői 

 

zövetsége, amelyik szervezetet a fajtafenntartó egyesületek együttműködési 

szerződés keretében bíznak meg a hatáskörükbe tartozó törzskönyvezés egyes elemeinek elvégzésével. 

tban 

 

-egészségügyi és állattenyésztési 

hatósággal szemben, valamint piacszabályozási és támogatási ügyekben a felelősséget viseli. 
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Lótulajdonos: a lóútlevélben feltüntetett természetes vagy jogi személy. Az egyes szereplők részletes 

feladatait a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 

Azonosítási Rendszeréről szabályozza. 

A törzskönyvezés gyakorlati végrehajtásának két fő eleme a származás¬-nyilvántartás (többnyire tenyésztési 

jellegű adatok) és a teljesítmény-nyilvántartás (többnyire termelés jellegű adatok) térben és időben, valamint az 

alkal¬mazott módszerek tekintetében elkülönül egymástól. 

A törzskönyvezés folyamata 

Állományba vétel, tartós megjelölés 

Az egyedek (beleértve a szaporulatot is) tartós, egymástól is eltérő, megjelölése (ez által megkülönböztetése) a 

törzskönyvezés alapja. A törzskönyvezési folyamat során így teremtődik meg a keletkezett információk 

kizárólagos hozzárendelése egy bizonyos egyedhez. Ez a ló ENÁR alapja is. 

Tenyésztési és termelési adtok gyűjtése 

A törzskönyvezési folyamat legfontosabb feladata. Egy adott állat tenyésztési ellenőrzésbe vonásáról van szó, 

amelynek során az egyedre vonatkozó, elérhető legtöbb információt célszerű gyűjteni. Ez az adathalmaz lesz 

alapja a saját teljesítmény, majd az örökítő képesség, vagyis tenyésztési érték meghatározásának. Tenyésztési és 

egyéb dokumentációk vezetése, rendszerezése, mindig újabb adatokkal kiegészülve, előre meghatározott 

módon, naprakészen történik. 

Tenyésztési és termelési adatok értékelése 

A rendszerbe szedett, naprakészen vezetett adatok tenyésztési szabályzat(ok) szerinti értékelésére a 

tenyésztőszervezet jogosult 

A törzskönyvezés folyamata, a tenyésztési és termelési adatok értékelése 

A származás-nyilvántartás elemei: 

 

 tekintettel a fedeztetési állomások földrajzi 

elhelyezkedésére, és a méntartási technológiára 

 

megkötése; 

 

 

 

szervezése; 

 

 

 

és adatszolgáltatás szabályozása; 

 

A törzskönyvezés folyamata, a tenyésztési és termelési adatok értékelése 

A teljesítmény nyilvántartás elemei, teljesítményvizsgálatok 
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 lovak testméret felvétele, küllemi bírálata 

 

 

 

Küllemi bírálat 

A tenyésztési szabályzatban és a teljesítményvizsgálati kódexben szabályozott módon történik. Célja és feladata 

annak elbírálása, hogy adott egyed fenotípusos megjelenése mennyiben felel meg 

• a tenyészállattal szembeni általános és speciális követelményeknek 

• a fajtaleírásnak, a kívánatos típusnak 

• ivadékain keresztül az őrzendő fajtajellegnek 

• a fajta fizikai adottságai javításának 

• a populáció megőrizve fejlesztésének 

A küllemi bírálatot célszerű a teljesítményvizsgálatok után is elvégezni, mert az ennek során szerzett 

összbenyomás utalhat a szervezeti szilárdságra. 

Törzskönyvi osztályba sorolás, egyedek minősítése 

A tenyésztési és termelési adatok értékelését követően, a funkcionális küllemi bírálat figyelembe vételével meg 

kell határozni az egyed tenyészértékét, dönteni kell a tenyésztés során történő használhatóságáról, esetleges 

tenyésztésből történő kizárásról. Minderre a tenyésztőszervezet jogosult 

A tenyésztésre való alkalmasság megállapítása. 

A lófélék törzskönyvezésének és nyilvántartásának részletes szabályai 

Méntartási szerződések megkötése 

 

 

 

 

 

A fedeztetési/termékenyítési jegyzőkönyvek használatára vonatkozó szabályok: 
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Fedeztetési állomások ellenőrzése 

mékenyítő állomásokat a tenyésztési és állategészségügyi hatóság ellenőrizheti. 

szakmai működését, különös tekintettel a fedeztetési okmányok pontos, naprakész vezetésére, valamint az ott 

lévő állami tulajdonú mének szakszerű tartására és használatára. 

felügyelő ellenőrzi a fedeztetési jegyek naprakész vezetését, adatainak szakmai helyességét, teljességét. 

elszámolni. 

Fedeztetési jegyek adatainak rögzítése 

A fedeztetési jegy adattartalmát teljes körűen rögzíteni kell. Az adatrögzítés egyben adatellenőrzés, szükség 

esetén adatpótlás is. 

Lótenyésztési felügyelő elszámolása a szerződésekkel, a fedeztetési jegyekkel. 

A felügyelő akkor számolt el szakmailag az átvett fedeztetési jegyekkel, ha minden átvett 
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-nek beállította az elszámolási státuszát és ennek megfelelően felküldte a bizonylatokat a LÓINFORM-ba 

kísérőjegyzékkel együtt, 

-ket rögzítette 

Fedeztetési állomások működésének felfüggesztése, megszüntetése. 

Állami tulajdonú fedezőmének kihelyezése, cseréje a fedeztetési állomásokon. 

A lófélék törzskönyvezésének és nyilvántartásának részletes szabályai 

A tenyészeredmény bejelentő lapok kezelése 

 

 számára 

 

A lovak egyedi jelölésének szabályai 

 

bélyegzésre 

kerüljön. 

 

 

Származás ellenőrzése 

 

ztosnak kell meg jelölni, a másik szülőként pedig 

legfeljebb két egyed jelölhető meg. 

származást ismeretlennek kell tekinteni. 



 A tenyésztésszervezés rendszere a 

lótenyésztésben 
 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Csikóbélyegzési jegyzőkönyv nyomtatványok kitöltése 

 

 

Csak az egyesületi csikóknak, lovaknak van fajtája, amelyet a csikószámot kiadó egyesület határoz meg, és a 

felügyelő a CSBJ-re rávezet. 
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További teendők 

 

 

 

 

Külföldön tenyésztett lovak, csikók, szaporítóanyag honosítása, regisztrációja 

A honosítás során a ló bekerül az országos lótenyésztési információs rendszerbe, valamint importazonosító 

számot kap. Ez előfeltétele a hazai tenyésztő egyesületi tagságnak 

A szaporító-anyag honosítása 

ot, amelyiktől a friss vagy fagyasztott sperma 

származik, honosítatni kell. 
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eredménye. 

A honosíttatás során a mén adatai bekerülnek az országos lótenyésztési információs rendszerbe, importazonosító 

számot és magyar nyelvű származási lapot kap. Ez előfeltétele a hazai tenyésztő egyesületi tagságnak, a mén 

törzskönyvi szám kiadásának, továbbá a hazánkban tenyésztett utódai is csak ily módon lehetnek ismert 

származásúak. 

Hasban import lovak állományba vétele 

először a kanca honosítása történik a szokásos módon) 

külföldre szállított és visszahozott kanca csikója 

 

Származási lapok kiállítása 

A származási lap három, négy, vagy öt ősi sort tartalmazhat A származási lapnak tartalmaznia kell a ló 

törzskönyvi számát, azonosítószámát, nevét, nemét, születési idejét, tenyésztőjét, tulajdonosát, színét, jegyeit, 

bélyege¬it, méreteit, (ha van) őseinek törzskönyvi számát és nevét, valamint a kiállítás dátumát. A származási 

lapot aláírja és lepecsételi a kiállítást végző megyei felügyelő, valamint a hitele¬sítést végző MgSzH 

főfelügyelő. 

Embrió / oocyta átültetés, in vitro fertilizált petesejt) beültetés dokumentálása 

i állomás, 

amelynek negyedik példányát átadja a kancatartó részére. 

amelyben feltünteti a biológiai apát, anyát és a befogadó anyát, majd ezt átadja a kancatartónak Amennyiben a 

mellékelt jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre, a csikó ismeretlen származásúnak minősül. 

jegyzőkönyvvel együtt a LÓINFORM központba felküldi, ahol lefűzésre kerül a csikóbélyegzési jegyzőkönyv 

mellékleteként. 

céljából. A csikó DNS mintája összehasonlításra kerül a genetikai anyáéval és apáéval (megerősítés céljából), 

illetve a recipiens kancáéval (kizárás céljából). Ezért amennyiben szükséges, a két kancából is mintát kell venni. 

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége törzskönyvezés keretében használatos nyomtatványai 

 

 

 

 

 

 

-ellenőrzési vizsgálat megrendelő lap (4 példányos) 
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A ló egyedi megjelölése 

A lovat egyedileg kell megjelölni, mégpedig a csikó hat hónapos kora után, illetve az anyjától való elválasztás 

előtt, a LÓENAR rendeletben meghatározott módon és helyen. 

Fogalom meghatározások 

Csikó/ló-bélyegzés: 

A LÓINFORM által kiadott azonosító jelnek megfelelően forró vassal, fagyasztással, tetoválással vagy egyéb, a 

rendszerben nyilvántartott módon, a lovak/csikók tartós egyedi megjelölése és országos nyilvántartásba vétele. 

Csikóbélyegzési jegyzőkönyv: 

A LÓINFORM által kiadott, a csikó/ló, illetve az állattartó azonosítására a csikó/ló jelölésről kiadott okirat, 

amely a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 4. § (3) bekezdésének a) 

pontjában előírt jelölést igazolja, és a marhalevél, valamint a Lóútlevél kiváltásának feltétele. 

Kancafedeztetési állomás: 

A LÓINFORM által nyilvántartott telephely, amelyen saját tulajdonú, illetve idegen kancákat fedeztetési 

engedéllyel rendelkező fedezőménnel, a LÓINFORM nyilvántartási szabályai szerint fedeztetnek, illetve 

termékenyítésre szaporítóanyagot előkészítenek. 

Kancafedeztetési jegyzőkönyv: 

A LÓINFORM által az engedélyezett kancafedeztetési állomásokra kiadott, egyedi sorszámmal ellátott 

nyomtatvány, mely a kancafedeztetések, termékenyítések nyilvántartásának hiteles dokumentuma. 

Ló azonosító szám: 

Az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a csikó/ló bélyegzését kódolva tartalmazó, a LÓINFORM 

által kiadott tizenegy jegyű betű és számkombináció. 

LÓINFORM: 

Lótenyésztési, azonosítási és nyilvántartási informatikai rendszer. Lóútlevél: Hatósági bizonyítvány, amely az 

állat azonosítására, az irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állat-egészségügyi 

forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is. 

A ló ENAR működésében részt vevő szervezetek feladatai és kötelezettségei 

A ló ENAR működtetése keretében a tenyésztési hatóság feladata és kötelessége: 

központi tárolásával összefüggő valamennyi feladatot, 

elhasználók az adatbázisból igény szerint hiteles információkhoz 

jussanak, 

 

 

csikóbélyegzési jegyzőkönyv vagy azzal azonos adattartalmú kérelem, a ló 

tulajdonjogáról szóló nyilatkozat beérkezését, valamint a kiállítási díj befizetésének igazolását követő 60 napon 

belül az állat Lóútlevelét a tulajdonos címére megküldeni, 

ok tulajdonosváltozásának jelentésére beküldött Lóútlevél kézhezvételét követő 15 napon belül az 

átvezetett Lóútlevelet a lótulajdonos címére megküldeni, 
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sítóval nem rendelkező tulajdonos esetén kiadni a tulajdonosazonosítót, 

tulajdonigazoló betétlappal ellátni. 

t és területi szerveit, 

jegyzőkönyvekkel, 

rtásba venni 

az egyedeket, 

 

 

enőrzéseket, 

számítógépre vinni és a ló ENAR adatbázisba határidőre feladni. 

A ló ENAR működtetése keretében a kancafedeztetési állomás feladata és kötelessége: 

kitölteni, 

példányával ellátni, 

 a fedeztetési idény végén a fedeztetési jegyzőkönyveket a LÓ ENAR Útmutató szabályai szerint a 

LÓINFORM részére megküldeni. 

A ló ENAR működtetése keretében a tulajdonos feladata és kötelessége: 

M részére, 

 

 

, 

bejelenteni, 

 

azott állat-egészségügyikezelések 

abba bejegyzésre, vagy az azokat igazoló dokumentumok ahhoz csatolásra kerüljenek, 

azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni, 

betétlapját a vevőnek azonnal átadni, 

 szállítónak, a Lóútlevél 

tulajdonosigazoló betétlapját a vevő adataival kitöltve az OMMI-nek azonnal átadni, 

megküldeni, 
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rkező lónak az előző állattartó nevén kiállított Lóútlevelét a tulajdonosváltozást igazoló 

betétlappal együtt az OMMI-nek a ló átvételét követő három munkanapon belül átadni, 

- az azt követő három munkanapon belül - az állat Lóútlevelét az OMMI-

nek átadni, 

- az azt követő három munkanapon belül - az 

OMMI-t értesíteni. 

A vágóhíd feladata a ló ENAR működtetésével kapcsolatban 

rinti lóazonosítóval nem rendelkező lovak - b) pontban írt kivétellel - rendes 

vágásra ne kerülhessenek, 

-egészségügyi előírások figyelembevételével elvégzi azoknak a nem e rendeletben előírtak szerint 

megjelölt lovaknak a levágását, amelyeket külföldről, azonnali levágás céljából hoztak be, a határátlépéstől 

számított tizenöt napon belül, 

megjelölésével havonta egyszer eljuttatja a tenyésztési hatósághoz. 

A vágóhídra érkezett állatok rendelet szerinti azonosságát és a rendeletben előírtak megtartását a vágóhidat 

felügyelő hatósági állatorvos ellenőrzi. A külföldre, ideiglenesen kiszállítandó lovak szállítóeszközön történő 

elhelyezését felügyelő hatósági állatorvos ellenőrzi a lovak lóútlevelét, azonosságát, s hiányosság esetén, a 

szállítóeszközön történő elhelyezést köteles megtiltani, vagy a feltételek teljesítéséig felfüggeszteni. A 

jelentéseket havonta köteles eljuttatni a tenyésztési hatósághoz. 

A LÓ ENAR adatbázis, és hitelesség 

–

Tenyésztési Iroda hozza létre, és közösen működteti a Tenyésztési Hatósággal. 

feladata a ló ENAR kialakítása, továbbfejlesztése és a központi 

adatbázis működtetése. 

 

Az ENAR hitelesítés lépcsőfokai 

jegyzőkönyvek adatait így képződik a ló ENAR adat 

 

A tenyésztési és termelési adatok gyűjtése folyamatában képződő adatbázisból a tenyésztési hatóság csak az 

ENAR adatok felett rendelkezik. Az adatbázis egyéb adatai társadalmi szervezetek kezelésében, tulajdonában 

vannak. 
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Teljesítményvizsgálati kódex a lótenyésztésben 

A magas színvonalú tenyésztő tevékenység együtt jár a teljesítményjavuláshoz elengedhetetlen szelekcióval, az 

ennek alapját képező teljesítményvizsgálattal és tenyészértékbecsléssel, aminek megvalósítását részletes 

szabályozni kell. E szabályozást szolgálják a teljesítményvizsgálati kódexek, amelyeket az érintett tenyésztő 

szervezetek javaslata alapján az tenyésztési hatóság által megbízott szakértő bizottságok dolgoznak ki, 

nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján. Az egységes és európai módszerekhez alkalmazkodó szabályozás 

alapot ad a hazai tenyészállomány versenyképességének megteremtéséhez. 

A teljesítmény vizsgálatok célja a tenyészállatok tenyészértékének minél pontosabb becslése, a tenyészállat 

jelöltek tenyésztési alkalmasságának megállapítása fenotípusuk (sajátteljesítményük) alapján. 

A teljesítményvizsgán való részvétel feltétele 

A teljesítményvizsgálatra az illetékes országos lótenyésztő egyesület, előzetes elbírálás után javasolja a 

méncsikót. A teljesíményvizsgálatra beosztott méncsikók adatait (tulajdonosa, születési ideje, azonosíthatósága, 

származása) az egyesületnek előzetesen be kell jelentenie a tenyésztési hatóságnak. 

Az egyesület beutalót állít ki a ménvizsgára, amelyet átad a fedezőmén jelölt tulajdonosának. A tulajdonos a 

beutalóval és a továbbiakban részletezett dokumentumokkal jelentkezik vizsgára. 

A méncsikó tulajdonosának a ménvizsga kitűzött időpontja előtt minimum 3 héttel az egyesületnél be kell 

jelentkeznie a vizsgára, egyeztetnie kell a feltételeket és nyilatkoznia kell a méncsikó felkészítésének 

időtartamáról, valamint a kiképzést végző személyéről. Az egyesület ekkor felhívja a figyelmét a vizsgára 

jelentkezőnek a vizsgafeltételek betartására, és a vizsga ünnepélyességéhez tartozó öltözködési szabályokra. 

A telepre érkezéskor a méncsikó csak akkor rakható le, ha rendelkezik az alábbi állategészségügyi 

igazolásokkal: 

- fertőző kevésvérűségre, takonykórra, tenyészbénaságra irányuló vérvizsgálat negatív leletével, 
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- lóinfluenza elleni tárgyévi védőoltással, 

- külső és belső paraziták elleni 

– 30 napnál nem régebbi - kezelési igazolással, 

- lóútlevéllel. 

A méncsikó a vizsgára csak akkor bocsátható, ha rendelkezik a tenyésztési hatóság z Vércsoport 

Laboratóriumától igazolással, hogy a származása a vérparaméterek (DNS) vizsgálata alapján nem kizárható. 

A ménvizsgán csak szakszerűen felkészített mén vizsgáztatható. Hiányos felkészültség esetén vizsga előtt az 

egyesület vezetőjének, megkezdett vizsga közben a vizsgabizottságnak a vizsgáztatást meg kell tagadni. Az 

egyesületi vezető a ménvizsgán való részvételtől eltanácsolja mindazokat a méneket, amelyek bármely 

részfeladat teljesítésére felkészületlennek bizonyulnak. 

A lótenyésztésben a teljesítményvizsgálati adatfelvétel a testméretek rögzítésével kezdődik. A helyesen felvett 

testméretek tárgyilagos adatokat nyújtanak a fejlettség, arányosság, fajtajelleg megítéléséhez, ezért nem 

nélkülözhetők a küllemi bírálatoknál. 

A küllemi bírálatkor a bírálati lapon fel kell jegyezni a felvett, a gyakorlatban használatos testméreteket, 

nevezetesen a 

- a marmagasságot, mérőbottal és szalaggal 

- az övméretet mérőszalaggal és a 

- szárkörméretet mérőszalaggal. 

A marmagasságot és az övméretet centiméternyi, míg a szárkörméretet 0,5 centiméteres pontossággal kell 

megadni. 

A teljesítményvizsgálatoknál a küllemi bírálatra bocsátás feltétele, melegvérű mének és kancák esetén, a 

legalább 3 éves kor, hidegvérűeknél a betöltött 2 éves kor. 

A küllemi bírálat célja nem az aprólékos hibakeresés, hanem az egyed használati és tenyésztési szempontból 

való küllemi értékelése, a bírált egyed küllemi előnyeinek és fogyatékosságainak mérlegelésével eldönteni 

további hasznosítási irányát. 

A ló hasznosítása általában erőtermelése, izommunkája útján történik, tehát értékét nagyban befolyásolják a 

küllemileg is bírálható testalakulások, tulajdonságok, bár a ló teljesítőképességére a munkaképességi vizsgálatok 

szolgáltatnak megbízható adatokat. 

A küllemi bírálat előkészítése 

A küllemi bírálatot bizottság végzi. A bizottság tagjait az érintett fajtafenntartó tenyésztő egyesület kéri fel. A 

fedezőmén jelöltek bírálata esetén a bíráló bizottságba a tenyésztési hatóság képviselőjét is tanácsos felkérni. 

A bírálatot megelőzően be kell szerezni az egyed, lehetőleg 5 generációra visszanyúló, származását igazoló un. 

származási lapot, a lóútvelet, adott esetben ezeket helyettesítő származási lapos lóútlevelet. 

A küllemi bírálatot a szakma szabályai szerint kell elvégezni. A bírálat minősítése pontozással folyik úgy, hogy 

a gazdasági használhatóság szempontjából fontos tulajdonságok pontszámai arányban álljanak a bírálat végső 

eredményével, a ló értékével. 

A bírálat részét képezi a mozgásbírálat. Ennek során az állat a lépés- és ügetéshosszát mérik nyereg alatt, 

aminek során különös jelentőséget kap a súlypont alá lépés képességének mérése. Egy 50 méteres, 

elgereblyézett szakaszon történik a mérés. Lemérik, hogy az azonos oldali elülső pata éle és az azt követő 

hátulsó pata éle között mekkora a centiméterben kifejezett távolság, vagyis hány cm-el képes a ló "túllépni az 

elejét". 

A lépés, illetve a túllépés mértékétől függően meghatározott mértékben emelkedik a megítélt pontszám. A 

nyereg alatti mozgásbírálat lovardai idomító munkában történik. A csikók együtt készülhetnek, dolgozhatnak, de 
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a bírálat egyenként a bírálatvezető vezényszavára történik. A lépés, ügetés, vágta mozgás kerül értékelésre, 

mégpedig a rugalmasság, térnyerés, akciósság, impulzus és szabályosság figyelembe vételével. A mozgásbírálat 

szabad mozgásban is megtörténik a nyereg alatti bírálat szempontjainak figyelembe vételével. Erre a célra 

körkarám, vagy fedeles lovarda jöhet számításba. 

Az egyes fajták teljesítményvizsgálati szabályzatukban rögzített korban lovas alatt ugrásokat teljesítenek. A 

feladat elbírálása lovardai munkában történik. Az STV-I. feladat keretében (80-120 centiméter közötti 

magasságú ugrások) az ugrókészséget, ugróstílust és robbanékonyságot egy értékskálán pontozzák és az ugráson 

elért pontszámmal összegezik. 

A teljesítményvizsgálat során a lovakat szabadonugrató folyosóban is kémlelik. A beosztó ugrás utáni 

"meghívó" jellegű széles ugrás magasságát a ló kora, felkészültsége, képessége és készsége figyelembevételével 

kell fokozatosan emelni. A teljesített ugrás magassága alapján értékelik a lovakat, de az ugrókészség, ugróstílus 

és a robbanékonyság is pontozásra kerül egy értékskálán. A két pozícióból kapott pontszámot összegzik. 

Az STV-I. vizsgát teljesített lovak meghatározott időre szóló tenyésztési engedélyt kapnak, majd kettő évet 

követően a STV-II. vizsgára kötelezettek, ha tenyésztési engedélyüket továbbra is fenntartani óhajtja 

tulajdonosuk. Az STV-II. vizsgán a 12 akadályból álló, általában 100, illetve 110 centiméternél nem magasabb, 

350 méter/perc iramú pályán teljesítenek a lovak. 

A teljesítményvizsgálati kódex megteremti lehetőségét a fogatban teljesített vizsgának is. A fogatos munka 

elbírálása konkrét díjhajtó feladat közben lépés, ügetés jármódban részben a rugalmasság, térnyerés, akció, 

impulzus és szabályosság figyelembe vételével történik, úgy bírálásra kerül az indítás, a száronlét, a határozott 

előremenés, az iramfokozások, átmenetek, a segítségek elfogadása, az állítások, hajlékonyság. 

A szervezeti szilárdság mértékéről tájékoztat az STV-III. vizsga. Ennek teljesítése során 6000 m hosszú, 15 

darab 1 méternél nem magasabb, természetes akadályú pálya, amit 450 m/perc iramban kell lovagolni. Mérik és 

értékelik a légzésszámot és pulzust alaphelyzetben, a terhelés után közvetlenül, majd pedig 10 perc múlva. 

Ebből részben a szervezeti szilárdságra, az edzettség állapotára következtetnek. 

A teljesítményvizsgálat fontos résztét képezi viselkedésbírálat. Értékelési szempont a 

at alatti 

 

 

 

 

Tenyésztési programok a lótenyésztésben 

A lótenyésztésben a hazai tenyésztőszervezetek szakmai munkájának rendszerezése 

-fajták fenntartását végző tenyésztő szervezetek 

 

 

tatiszta tenyésztést folytató tenyésztőszervezetek 

-fajtákat fenntartó tenyésztőszervezet 

A versenyló-fajták tenyésztése nemzetközileg elfogadott elvek alapján kötelező, a fajták törzskönyvezését a 

tenyésztőszervezettől független szervezet végezheti 

A külföldi fajták tenyésztési programját a kitenyésztő ország határozza meg, legalább is a kitenyésztő ország 

fajtafenntartási szempontjai szerint kell azt összeállítani 
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Az őshonos, hazai kitenyésztésű fajták esetében a tenyésztési program kidolgozásakor a 93/2008 (VII. 24) FVM 

rendelet az irányadó. 

A védett őshonos állatfajták megőrzésére szolgáló tenyésztési program összeállításának elvei 

 

 

-anyag és genetikai minta 

meghatározása 

 

 

ek készítésének elvei, a szelekció rendje 

 

 

 

-forgalmazás (export és import is) szabályai 

 

 

 

A védett őshonos állatfajták megőrzésére szolgáló tenyésztési program összeállításának elvei 

A tenyésztési programokat véleményezi az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága 

A fajtafenntartó tenyésztő szervezet gondoskodik az őshonos fajta 

-vizsgálati adatainak gyűjtéséről, feldolgozásáról, nyilvántartásáról, 

ovábbá a tenyésztési hatóság által működtetett országos állattenyésztési adatbankba juttatásáról. 

A tenyésztési program végrehajtását a tenyésztési hatóság felügyeli, és évente egyszer ellenőrzi 

A tenyésztési hatóság az ellenőrzés eredményéről és a védett őshonos fajta megőrzésének helyzetéről évente 

jelentést készít, és azt megküldi a főhatóságnak 

A védett őshonos állatfajták megőrzésére szolgáló tenyésztési program teljesülésének folyamatában a 

tenyésztési hatóság 

-anyag és genetikai minta céljára in-vitro génbankot hoz létre és működtet 

-vitro génbankról nyilvántartást vezet 

 

atbankban nyilvántartásáról 

és az adatszolgáltatás teljesítéséről 

programot dolgoz ki 

szakvéleményét kérheti 
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Szintetikus fajtát tenyésztő szervezet tenyésztési programjának felépítése 

szabályzat célja 

 

 

 

 

 

n 

 

 

 

 

Szintetikus fajtát tenyésztő szervezet tenyésztési programjának felépítése 

szkanca-állomány minősítésének rendszere 

 

o díjugratásban (elit, I., I/II, II. kategóriák) 

o militáriban (elit, I., I/II. kategóriák) 

o díjlovaglásban (elit, I., I/II kategóriák) 

o fogathajtásban (elit, I., I/II kategóriák) 

ékaik versenyeredménye alapján 

o díjugratásban (elit, I., I/II, II. kategóriák) 

o militáriban (elit, I., I/II. kategóriák) 

o díjlovaglásban (elit, I., I/II kategóriák) 

o fogathajtásban (elit, I., I/II kategóriák) 

 

engedélyezett mének 

o STV I, STV II vizsgát tett mének, vagy A1 kategóriában versenyző mének 

 

o Nyugat Európában sikeres ménvizsgát tett mének (de itthon küllembírált) 

o Sportteljesítmény alapján ajánlott mének 
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o Ivadékaik versenyeredménye alapján kiemelkedő mének 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen bizonylatait ismeri a ló törzskönyvi nyilvántartásának? 

2. Ismertesse a lovak egységes egyedi nyilvántartási rendszerének részletes szabályait! 

3. Melyek a Ló ENAR működtetés keretében a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége feladatai és 

kötelességei? 
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Chapter 12. A tenyésztésszervezés 
rendszere a juh- és 
kecsketenyésztésben 

A tenyésztőszervezet neve: Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége 

Tevékenységi köre kiterjed: törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálatok végzésére 

közreműködik: a támogatásban részesült juhállományok egyedi nyilvántartásában, jelölésében (29/2000. 

(VI.9.) sz. FVM rendelet alapján), 

továbbá, a nyilvántartáshoz és jelöléshez szükséges eszközök, nyomtatványok biztosításában, az éves 

állományleltárok végzésében és a nyilvántartással kapcsolatos adatbázis kezelésében. (7/2005. (V.23.) 

majd a 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet előírásai alapján), 

területi felügyelők (instruktorok) bekapcsolásával közvetlen személyes szaktanácsadás, 

feladatának tekinti a tájékoztatást (újság, kiadványok, tájértekezletek és kiállítások útján), 

érdekvédelmet. 

A Szövetség tevékenysége kiterjed 

- és kecskefajták országos törzskönyvének alapítására és a tenyészcéljának 

meghatározása. 

egységes törzskönyvezési rendszer 

kialakítására. 

-valósítására és annak az 

illetékes felügyeleti szervvel történő elfogadtatására. 

nak szervezésére, segítésére. 

 

 

ősítési 

rendszer folyamatos karbantartására. 

tenyésztési adatok gyűjtésére és folyamatos karbantartására. 

nyok fenntartására érdekében nagy genetikai 

értékű, kiváló minőségű tenyész- és szaporítóanyag beszerzésének segítésére. 

- technológiai módszerek elterjesztése, adaptálása. 

 eredmények gyakorlatba bevezetésére 

 

 

 kapcsolatos érdekképviseletére. 

- és kecsketenyésztést érintő jogszabályok megalkotásának előkészítő munkáira 
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képzésre és továbbképzésre Más szövetségekkel, tenyésztő szervezetekkel együttműködésre 

 

megbízzák, 

A Szövetség Szervei 

 

 

 

 

 

yűlés 

A Magyar Juhtenyésztők- és Kecsketenyésztők Szövetsége tenyésztési programja 

Tevékenységének alapja az állattenyésztésről szóló 1993.évi CXIV. törvény és annak végrehajtására vonatkozó 

FM rendeletek. 

Minden olyan elismert vagy elismerésre bejelentett juhfajta, illetve keresztezési program törzskönyvezésével, 

tenyésztésének szervezésével foglalkozik, amelyet a Szövetség tenyésztési programjába befogad. 

Feltételek: Szövetségi tagság, a Szövetség szabályzatainak, határozatainak elfogadása 

Hatásköre kiterjed Magyarország területére és a Szövetség tenyésztési programjában szereplő fajtákra, 

keresztezésekre 

A Szövetség elsőrendű feladatának tekinti, hogy a tagjai az Állattenyésztési törvénynek illetve az érvényben 

lévő vonatkozó rendeleteknek megfelelő tenyészállatokat állítsanak elő a hazai és külföldi igények kielégítésére. 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége fajtafenntartásába tartozó juh- és kecskefajták 

Magyar merinó, német húsmerinó, landschaf merinó, romney, charollais, ile de France, német feketefejű, 

suffolk, texel, berrichon du cher, awassi, brit tejelő, lacaune, tejelő cigája, bergschaf, cigája, cikta, hortobágyi 

racka (fehér, fekete), gyimesi racka, dorper, fehér dorper Szánentáli, núbiai, alpesi, búr, magyar parlagi 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége tenyésztési tevékenységének alapelvei 

A tenyésztési cél 

A gazdaságos termelés és a piacképes termék-előállítás elérése érdekében nagy tenyészértékű, a gazdaságilag 

fontos tulajdonságokat nagy biztonsággal átörökítő tenyészállatokat előállítása, a fajtatiszta állományok 

genetikai képességének fenntartása és javítása. 

Meghatározó tenyésztési módszer a fajtatiszta tenyésztés. 

Tenyésztési szempontból fajtatiszta egyednek tekinti a szövetség azt az állatot, amelynek génhányada az adott 

fajtában legalább 93,75%, és a fajta törzskönyvében nyilvántartott egyedek fajtatiszta egyedek ivadéka. 

A fajtatiszta tenyésztés mellett alkalmazott tenyésztési mód még a 
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len végtermék-előállító keresztezés 

-előállító keresztezés 

 

Az alkalmazott szelekciós eljárások: 

A tenyészkiválasztás az ősök, oldalági rokonok, az állatok saját teljesítménye és, ivadékaik teljesítménye 

alapján történik. 

A törzskönyvbe kerülés alapvető feltétele, a fajtastandardban meghatározott minimum termelési mutatók 

teljesítse, vagyis a független szelekciós határok módszerének szigorú alkalmazása mindegyik fajta esetében. 

A gazdaságilag fontos tulajdonságokban a gazdasági súly figyelembevételével index képzés, ez alapján a 

tenyészállatok kiválasztása, az állomány rangsorolása 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége tenyésztési programjában meghatározott 

teljesítményvizsgálatok 

Sajátteljesítmény-vizsgálatok: 

 

 

-vizsgálat hústermelőképességre (ÜSTV) 

 

kifejlett-kori testsúly 

-vizsgálat 

 

Ivadékteljesítmény-vizsgálatok 

-teljesítményvizsgálat hústermelőképességre (KIV) 

 

Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat gyapjútermelőképességre (GYIV) 

 

A tenyésztési hatóság által kiadott teljesítményvizsgálati kódex szerint történik a teljesítményvizsgálatokat 

végezése. 

A tenyészállatok rezisztencia nemesítése 

• A súrlókórral szembeni rezisztencia növelése 

A súrlókór (scrapie) az ún. TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy) betegség kifejlődéséhez fertőző 

ágens jelenléte és öröklött hajlam szükséges. 

A prionfehérje DNS vizsgálatával öt genetikai változat azonosítható (ARR, AHQ, ARH, ARQ, VRQ), 

A két ARR alléllal rendelkező juhok (ARR/ARR) gyakorlatilag ellenállók súrlókórral szemben, 

legfogékonyabbak a VRQ/VRQ típusú egyedek. 
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A betegség magyarországi kialakulásának, elterjedésének megakadályozása érdekében az állategészségügyi 

hatósági előírásokon túl a tenyésztőszervezet szelekciót végez a fogékony genotípusok eliminálására illetve az 

ellenálló genotípusok elterjesztésére. 

A súrlókórral szembeni rezisztencia növelése szelekciós eljárással. 

Genotípus vizsgálatok során a Szövetség akkreditált laboratóriumok DNS vizsgálati eredményeit ismeri el és a 

laboratóriumtól kapott genotípus adatokat a központi adattárban az egyedhez rögzíti és a származási 

okmányokon feltünteti. 

Tenyészet minősítés 

I.Súrlókór mentességi fokozat: 

A tenyészetben legalább 1 éve valamennyi ivadék kizárólag ARR/ARR homozigóta törzskosoktól születik. 

II. súrlókór mentességi fokozat: 

A tenyészetben legalább 1 éve valamennyi ivadék kizárólag ARR/ARR homozigóta és/vagy ARR/ARH illetve 

ARR/AHQ heterozigóta törzskosoktól születik. 

Törzskosnak 2008. január 1-éjétől csak R1-R3 rizikócsoportba tartozó kost lehet bejelenteni. A 2008. január 1. 

után született VRQ allélt hordozó kosok nem hozhatók forgalomba, ezeket a genotípus meghatározását követő 

hat hónapon belül le kell vágni vagy ivartalanítani kell. 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége törzskönyvi szabályzata 

A törzskönyvezési munka célja: A kiskérődzők hústermelő, tejtermelő és gyapjútermelő képességével 

kapcsolatos öröklődő értékmérő tulajdonságok és az ezek kialakításában szerepet játszó tényezők nyilvántartása 

olyan módon, hogy az egyes állat tenyészértéke felismerhető legyen, mind ezek következtében az egész 

állomány nemesítése, termelőképességének növelése, mind eközben az őshonos fajták fenntartása lehetővé 

váljon. Mások számára meggyőző módon, közhitelűen bizonyítsa az egyed tenyészértékét. 

A törzskönyvezés kiterjed: 

- és Kecsketenyésztők Szövetsége tenyésztési programjába felvett elismert vagy elismerésre 

bejelentett fajtákra. 

- és Kecsketenyésztők Szövetsége tenyésztési programjába felvett elismert vagy elismerésre 

bejelentett önálló névvel ellátott keresztezési programokra. 

bejelentett fajták vagy keresztezési programok esetén, ha szerződéssel 

a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségét bízták meg a törzskönyvezéssel. 

E munka keretében 

Törzskönyv: az elismert tenyésztő szervezet által vezetett - a Tenyésztési Hatóság által hitelesített - közokirat, 

amely az elismert vagy elismerésre bejelentett fajtájú fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak 

nyilvántartására és igazolására szolgál. 

Tenyésztési főkönyv: az elismert tenyésztési szervezet által vezetett - a Tenyésztési Hatóság által hitelesített - 

közokirat, amely az elismert vagy elismerésre bejelentett keresztezési program tenyészállatai tenyésztési 

adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. 

Törzskönyvezés: a tenyésztési adatok hiteles gyűjtése, törzskönyvben vagy tenyésztési főkönyvben történő 

nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele. 

Tenyésztési adat: állatfajok egyedeinek, törzskönyvben, tenyésztési főkönyvben nyilvántartott, az egyed, tartási 

helyére, származására, küllemére, teljesítményére, tenyészértékére, tenyésztőjére és tulajdonosára vonatkozó 

bejegyzés. 

Törzskönyvezett állomány: A törzskönyvben vagy a tenyésztési főkönyvben nyilvántartott egyedek összessége, 

amelyekről tenyésztési adatokat gyűjtenek. 
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Ellenőrzött állomány: A törzskönyvbe vagy a tenyésztési főkönyvbe – a származás illetve a tenyésztési vagy 

termelési paraméterek miatt – nem került egyedek összessége, amelyekről tenyésztési adatokat gyűjtenek. A 

számítógépen e törzskönyvbe, főkönyvbe nem került egyedek adatait “E” jelzéssel tartjuk nyilván. 

Ellenőrzött anyajuh létszám: a tenyésztési év kezdetén nyilvántartásban szereplő anyajuhok/kecskék és az adott 

tenyésztési évben ellett tenyészjerkék és új felvételes anyák összessége. 

Tenyészállat: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott állat, amely egyedileg azonosítható: 

 

. 

Apaállat: az a hímivarú tenyészállat, amelyet az elismert tenyésztő szervezet a tenyésztési programjában előírtak 

szerint annak minősít. 

Mesterséges termékenyítési engedély: olyan közokirat, amelynek birtokában lehet az apaállattól a mesterséges 

termékenyítő állomásokon spermát nyerni. 

A szabályzat keretében a Szövetség 

• Törzskönyvet alapít 

A Szövetség tenyésztési programjába felvett elismert vagy elismerésre bejelentett fajtára, továbbá olyanokra, 

amelyeket más tenyésztő szervezet jelentett be, de a fajta tenyésztési programját és törzskönyvezését szerződés 

alapján a Szövetség végzi, és a tenyésztő szervezet elfogadja az e törzskönyvezési szabályzat szerinti 

törzskönyvbe kerülés feltételeit. 

• Tenyésztési főkönyvet alapít 

A Szövetség által önálló néven bejelentett keresztezési programokra, továbbá olyan keresztezési programokra, 

amelyeket más elismert tenyésztő szervezet jelentett be, de a törzskönyvezési munkáit szerződés alapján a 

Szövetség végzi, és a bejelentő elfogadja az e törzskönyvi szabályzat szerinti főkönyvbe kerülési feltételeket. 

A törzskönyvbe kerülés származás és a minimum teljesítményszintek egyidejű teljesítésével lehetséges. 

A törzskönyv típusai és a bekerülés minimum szabályai 

A” törzskönyvbe kerülés feltétele 

 adatok közhitelűek 

 

fajtatisztaság a 93,75%-ot eléri 

szág elismert származási igazolását honosították 

(sperma és embrió is lehet) 

A „B” törzskönyvbe kerülés feltétele 

 

 

fajta törzskönyvbe kerülésének minimum teljesítményét 

-át elérik. 

A törzskönyv típusai és a bekerülés minimum szabályai 
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„K” törzskönyvbe sorolás szabálya 

örzskönyvbe nem került, de apaállatnak minősített kosok, 

 

Csak köztenyésztésben, vagyis csakis árutermelésre használható apaállatok. 

„E” törzskönyvbe sorolás szabálya 

em teljesítették a fajta tenyésztőszervezete által jóváhagyott, fajtára 

vonatkozó “A” és “B” törzskönyvbe kerülési minimum telsesítményszintjét - az adott fajta génhányadának 75%-

át nem érik el. 

 az egyedek vágóra értékesíthetők 

Az “E” besorolású anyák nőivarú utódai a “B” törzskönyvbe kerülhetnek, a “B”törzskönyvbe kerülés előírt 

feltételeinek teljesítése esetén. 

A törzskönyv típusai és a bekerülés minimum szabályai 

A tenyésztési főkönyvbe kerülés szabályai 

rendeleti előírásoknak 

programba vont tenyészetből származnak 

- illetve más elismert tenyésztő szervezet - által jóváhagyott, az adott keresztezési 

programra vonatkozó minimum teljesítményszinteket 

A keresztezési programnak tartalmaznia kell a keresztezésbe vont fajtákat, genotípusokat és a keresztezések 

pontos meghatározását (fajta és ivar) és felhasználásuk egymásutániságát. A keresztezési programban minden 

szövetségi tag részt vehet, amennyiben a keresztezési programhoz csatlakozást írásban kérik, és rendelkeznek a 

program végrehajtásához szükséges tenyészállatokkal. 

Törzskönyvezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában feladata van a 

 

si adatokat, véle felvételezi a termelési adatokat, 

számítógépes feldolgozást végez, a bizonylatokat rendszerezi, a központi archívumnak továbbítja) 

felügyelete, tenyésztési döntések előkészítése) 

Törzskönyvezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása főbb munkafázisonként: 

 

 

 

gyapjútermelés 

tejtermelés 

bírálat 
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A tenyésztési és termelési adatok közhitelűségét minden esetben csak az alapbizonylatokról vezetett 

számítógépes nyilvántartás bizonyítja. Hitelesített az a törzskönyv illetve főkönyv, amely a központi 

állattenyésztési adatbankba bekerült és a Tenyésztési Hatóság hitelesítette. 

Törzskönyvi okmányok 

 

-

lap (vezethető kézi nyilvántartással és számítógéppel) 

besorolását is megadja. Tenyészállat-előállításra jogosít)) 

(Külföldi elismert tenyésztő szervezet által kiállított származási igazolás 

adatainak átvétele után kiállított magyar származási igazolás) 

besorolását. Amennyiben az egyedről termelési adatokat tartalmazó származási igazolást állítanak ki, a 

törzskönyvi kivonatot be kell vonni és érvényteleníteni kell. Tenyészállat-előállításra nem jogosít)) 

A törzskönyvi okmányok számítógépes vezetése kötelező, a törzskönyvi okmányokban szereplő adatok csak a 

központi adattárba kerüléskor válnak hitelessé. A törzskönyv és a főkönyv nem selejtezhető, az 

alapbizonylatokat tenyészetenként és évjáratomként a központi archívumban tárolva 25 évig meg kell őrizni. 

Kiskérődzők teljesítményvizsgálati kódexe 

A kódex a kiskérődzők teljesítményvizsgálatának főbb szabályait foglalja össze. Célja, hogy a tenyésztési 

hatóság, a tenyésztőszervezetek, a teljesítményvizsgálatban résztvevők jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban kiadott szakmai meghatározásai rendszerbe foglalva egységes értelmezést kapjanak. 

A kódex egyértelműen meghatározza a teljesítményvizsgálatban résztvevő szervezetek és személyek feladatát, 

jogait és kötelességeit. 

A teljesítményvizsgálatok gyakorlati végrehajtásának elveit és munkafolyamatait részletesen ismerteti, 

összességében segíti a végrehajtásban résztvevő személyek szakmai ismeretének gyarapítását. 

A kódex meghatározza a teljesítményvizsgálatok során felvett adatok értékelésének rendjét is. 

Központi (állomási) teljesítményvizsgálatok: 

- hízékonyság-vizsgálat 

- hízékonyság-vizsgálat utáni vágásvizsgálat 

A kódex kitér a mintavétel módjára, a betelepítés feltételeire, a vizsgálat időtartama, a bárányok tartására, 

takarmányozására, a vizsgált tulajdonságokra és azok mérésének módjára, a vizsgálat során felvett adatokra, a 

hízékonysági teljesítmény értékelésére. 

Hízékonyság-vizsgálat utáni vágási teljesítmény vizsgálat előírásai során a mintavétel módjára, a vágási 

teljesítményre, a vágás során felvett adatokra, a nagysúlyú S/EUROP minősítésre, a darabolás-csontozás 

mikéntjére és természetesen a felvett adatok értékelésére, majd a közzétételre is. 

Üzemi teljesítményvizsgálatok 

Anyai hústermelő-képesség és növekedési erély vizsgálata (a bárány választásáig történik). 

Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat hízékonyságra (ÜSTV) (lényegében a bárány saját teljesítményének a 

vizsgálata). 
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 bárányóvodában ad 

libitum takarmány-felvételi lehetősége van) 

A kódex kitér a mintavétel módjára, a vizsgálat időtartamára, a bárányok elhelyezésére, 

takarmányozására, a vizsgálandó tulajdonságok mérési módjára, a felvételezett adatok értékelésére.  

Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat gyapjútermelő-képességre (GYIV) 

A más jellegű teljesítményvizsgálatokkal ellentétben egyre kisebb a gyakorlati jelentősége. A vizsgálandó 

tulajdonságok itt a fürtmagasság, a nyírósúly, a szálfinomság. 

Értékelés történik az állaton szubjektív becsléssel, nyírás után laboratóriumban, előbb makroszkópos 

szálfinomság mérés, majd lézeres szálfinomság-mérés. Belszerkezet, szín, rendement meghatározás 

becsléssel, majd műszeres rendement meghatározás. 

Tejtermelési teljesítményvizsgálat 

A vizsgálat időtartama (fejési időszak, befejés rendje) 

A vizsgált tulajdonságok és mérésmódjuk 

A fejési időszak hossza 

Kifejt tej mennyisége befejésekként 

A befejéskor felvételre kerülő adatok 

Tejhozam a fejési időszakban 

Beltartalmi értékek meghatározása 

A befejéshez használható készülék 

Lényeges a vizsgálatok bizonylatolása, a felvett adatok értékelésének módja. 

Üzemi ivadék teljesítményvizsgálatok 

Lehetséges 

 

 között, és anyjával együtt, 

lényegében az anyák tartástechnológiájának megfelelően), 

-képességre (egy adott időszakra szól, pl. tavasz-ősz távlatban). 

Egy apától származó ivadékokról van itt szó, amikor egy apától 10-12 azonos korú egyed beállítható 

ivadékteljesítmény-vizsgálatra. 

Zárt tartásban apai csoportok képzése, akár ivar szerint elkülönítve is. 

A meghatározások a fentebb leírtak szerint kerülnek rendszerbe foglalásra. 

A bizonylatolás és a közzététel módja fontos résztét képezi a teljesítményvizsgálatnak és mindenféle 

szelekció alapját képezi. 

Juh/Kecske ENAR 

A Juhok és Kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere (továbbiakban: Juh/Kecske 

ENAR) keretében történik a juhok, illetve kecskék jelölésének és mozgásának nyilvántartása, valamint a 

szükséges jelölőeszközök megrendelése és nyilvántartása is. 

Rendeleti háttere egyrészt a 21/2004 EU rendelet, továbbá a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet, amelyik a 

fentieken túl megadja az adatok jelentésére vonatkozó ENAR rendelkezéseket. Egységes Nyilvántartási és 
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Azonosítási Rendszerei a támogatási célokon túl a tenyésztési, az állat-egészségügyi és az agrárrendtartási 

igények kielégítését is szolgálja. 

Támogatási feltétel a támogatási hely és a juhtartás regisztrálása a szállítások bejelentése, állomány 

nyilvántartás. 

A juh/kecske ENAR lehetőséget teremt a járványügyi nyomozáshoz a szállítások nyilvántartása okán. 

Különféle vizsgálatokhoz, monitoringhoz egyedek leválogatását teszi lehetővé. 

A 182/2009.(XII.30.) FVM rendelet szerint az állattartó kötelessége: 

jelölőeszközök pótlásáról e rendelet szabályainak megtartásával saját költségén gondoskodni; 

– 7. § szerinti jelöléséhez szükséges jelölő-és segédeszközöket az 

Útmutató előírásai szerint beszerezni; 

ellenőrzést végző illetékes hatóság képviselőjének rendelkezésére bocsátani; 

 

-számairól naprakész 

nyilvántartást vezetni, és azt a területi felelősnek, valamint az ellenőrzést végzőnek – kérésre – 

rendelkezésre bocsátani; 

használhassák fel; 

ltozások (szaporodás, elhullás, más állattartó részére 

történő átadás, vágóhídra vagy exportra történő szállítás stb.) esetén a rendelet előírásai szerint szükséges 

intézkedéseket megtenni; 

 a területi felelőssel közreműködve 

elvégezni. 

A 182/2009.(XII.30.) FVM rendelet szerint a Juhtenyésztő és kecsketenyésztő Szervezet területi 

felelősének (instruktura) kötelessége: 

begyűjteni és azok adatait a 21. §-

ban foglaltak szerint (10 napon belül) az országos számítógépes adatbázis részére megküldeni 

jelölőeszközök rendszeres vagy soron kívüli megrendelésének továbbításáról annak érdekében, hogy a jelölésre 

az e rendelet szerint meghatározott időn belül sor kerülhessen; 

állattartó részére; 

-számát tartalmazó listát kiadni és a szükséges nyomtatványokat átadni az állattartó részére; 

begyűjteni, és az adatokat az országos számítógépes adatbázisnak elektronikus úton megküldeni; 

arról készült jelentést az országos számítógépes adatbázis részére elektronikusan átadni; 

 

A tenyésztők egyedi állatnyilvántartást végeznek. Az állatot meg kell jelölni, a jelölés nem távolítható el, azt 

csak a hatóság pótolhatja. 
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Jelölés eszköze a füljelzők és fogók, amelyeket az állattartó rendeli meg a tenyésztőszervezet 

közreműködésével. 

A füljelző több beszállítós rendszer, FVM értesítőben közzétett adatoknak kell megfelelnie. 

Füljelző logisztika elemei: 

Tesztelés - engedélyezés MgSzH 

Megrendelés: 

Tartó instruktoron keresztül (tenyészetre) 

Állomások (állategészségügyi krotália) 

Instruktorok (tartalék) 

Fülszám generálás a rendszerben 

Gyártás-postázás 

Bárány/gida tartónak 

Állategészségügyi állomásnak 

Állattartó helyek (tenyészetek) nyilvántartása folyik a központban. 

Az állattartó köteles adatot szolgáltatni az általa tartott állatokról a hatóság felé. 

Füljelző típusok engedélyeztetése 

Bizonylatolások 

Jelölőeszköz megrendelése 

Jelölések bejelentése, módosítása 

Kiesések bejelentése, bizonylatolása 

Szállítások bizonylatolása 

indítások bejelentése, esetleg módosítása 

beérkezések bejelentése, módosítása 

Szállítások elengedhetetlen feltétele a szállítólevél. 

Import állatok jelölése a fogadónál állategészségügyi krotáliával történik. 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége Kiállítási Szabályzata 

A tenyésztőszervezetek feladata a fenntartásukra bízott genotípusok (fajták és keresztezési formák) 

népszerűsítése, amelyiknek egyik hatékony formája a kiállításokon megjelenés. Ehhez kiállítási szabályzatot 

hozott létre a tenyésztőszervezet. 

A kiállítások célja a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség szerint a tenyésztési programjában szereplő 

fajtákhoz tartozó tenyészállatok bemutatása, azok küllemi értékmérőinek alapján történő rangsorolása, ezen 

keresztül a tenyésztői munka eredményének elismerése, iránymutatás a további tenyésztői munkához. Fajták, 

keresztezési konstrukciók népszerűsítése. 

A Szövetség hivatalos rendezvényének tekinti azokat a kiállításokat, amelyeken tenyészeteivel szervezett 

formában jelenik meg. Ezek: 

• Alföldi Állattenyésztési Napok - Szent György-napi Juhászverseny, Hódmezővásárhely (tavasszal); 
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• Farmer Expo, Debrecen (nyáron); 

• Kaposvári Állattenyésztési Napok – Szent Mihály napi fórum, Kaposvár (ősszel); 

• Országos Mezőgazdasági Kiállítás (OMÉK) (alkalomszerűen). 

Szervezett keretek között, a Szövetség nevében csak az elismert tenyésztő tagszervezet tenyésztési 

programjában és nyilvántartásában szereplő tenyészállatokkal lehet részt venni. 

Javasolt díjazások: 

• a kiállítás nagydíja 1 

• a MJKSZ tenyésztési különdíja 1 

• MJKSZ szakbizottsági díj 4 

• arany érem (I. helyezés) 7 

• ezüst érem (II. helyezés) 7 

• bronz érem (III. helyezés) 7 

• a fajta legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa díja 

• a kiállítás legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa díja 

• elismerő oklevél (minden kiállító részére) 

Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan épül fel a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége, mik a szervei? 

2. Milyen teljesítményvizsgálatokat végez a Szövetség? 

3. Milyen feladatai vannak a törzskönyvezés szereplőinek a törzskönyvezés folyamatában? 
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Chapter 13. A tenyésztésszervezés 
rendszere a sertéstenyésztésben I. 

A tenyésztőszervezet neve: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete 

Tevékenységi köre kiterjed: törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálatok végzésére 

Az Egyesület feladatai és jogai: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény és végrehajtási 

rendeletének rendelkezési, valamint az azok alapján kiadott Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumi 

elismerés szerinti. Az Egyesületet, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 54210 számon, 2000. 

január 18.-án kelt határozatában a magyar lapály, a duroc, a hampshire, a pietrain, és a magyar nagyfehér fajták 

fenntartására, tenyésztési programjának, törzskönyvezési szabályzatának kidolgozására, mindezek 

végrehajtására, szakmai és térbeli tevékenységre ismerte el jogosította fel. 

Az Egyesület célja, a magyar lapály, a duroc, a hampshire, a pietrain, és a magyar nagyfehér fajták 

tenyészértékének megőrzése, a fajták nemesítése, genetikai képességének folyamatos javítása, a fajták és a 

fajtákra alapozott keresztezések hasznosításának megszervezése, versenyképességének javítása és a fajták 

védelme. 

Az Egyesület közreműködik a fajtatiszta tenyésztés nemzetközileg elfogadott normáinak érvényre juttatásában 

és igyekszik bekapcsolódni a nemzetközi szervezetek együttműködésébe. 

A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete Hatásköre kiterjed 

Magyar Köztársaság és az Európai Unió egész területére, a Magyarországon elismert, négy fajtacsoportba 

sorolható fajtatiszta sertésfajtára. 

Kivételt képez a fajtatiszta, de az őshonosság következtében önálló egyesülettel rendelkező mangalica sertés. 

A négy fajtacsoport és az ebbe tartozó fajtákra alapozott keresztezések törzskönyvezésére és nemesítésére. 

Fajtatiszta, valamint keresztezett tenyészkocasüldők és tenyészkansüldők előállítására, forgalmazására, sőt 

termelésének ellenőrzésére. 

Az Egyesület céljainak érdekében ellátja 

- a fajtatiszta sertéstenyésztés szakmai tekintélyének erősítését, a tagok érdekeinek védelmét, a fajtatiszta 

sertéstenyésztés teljes jogú képviseletét a Tenyésztési program szerint, 

- elősegíti, hogy a tevékenység végzése a hatályos jogszabályok, és a szakmai irányelvek alapján történjen, 

véleményezi az illetékességi körébe tartozó jogszabályalkotást, 

- az Egyesület, mint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert tenyésztő szervezet, 

biztosítja az elismerés szerinti fajták fenntartását, a törzskönyvezésre vonatkozó szabályok, előírások betartását, 

a tenyésztési programok megvalósítását, 

- a tenyésztéssel kapcsolatos tudományos eredmények elterjesztését, adaptálását, 

- az állami támogatások és pályázati lehetőségek eredményes és hatékony felhasználását - a tagok tenyésztéssel 

kapcsolatos érdekképviseletét, 

- bemutatók, kiállítások, és aukciók szervezését, 

- a fajtavédelmet, és fajtapropagandát, 

- a szakmai képzést, továbbképzést, és szaktanácsadást. 

Az Egyesület felépítése 

A Közgyűlés (az Egyesület legfelsőbb szerve, mely a tagok összességéből áll. 
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Egyesület alábbi tisztségviselőit, az Egyesület tagjai közül.) 

Elnökség 

 

 

téseit, 

 

 

 

 

Felügyelő Bizottság 

 Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti működését, 

 

 

javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti, 

 

 

Az egyesület tenyésztési programja 

I. fajtacsoport 

Magyar nagyfehér hússertés és keresztezett kocák. 

Kiváló reprodukciós teljesítményű, nagy növekedési erélyű, jó takarmányértékesítő, szilárd szervezetű, 

technológiatűrő, későn érő fejlődési típusú, jó hústermelő fajta fenntartása, a jelzett teljesítmények harmonikus 

fejlesztésével. Stressz rezisztens, húsminősége kiváló. 

A vágóérték növelése csak a fenti tulajdonságok visszaszorulása nélkül kívánatos. Fajtatisztán vagy keresztezve 

az árutermelő telepek ideális koca alapanyagát biztosítja. A fajtákban a stressz-érzékeny egyedek aránya 

alacsony, célkitűzés a teljes stressztől mentesítés. 

A keresztezett kocák előállítása magyar nagyfehér hússertés és a magyar lapály fajtával történik. Mindkét fajta 

lehet az apai, vagy az anyai oldalon is, és megengedett a keresztezett kocák előállítása váltogató keresztezéssel. 

A vérfrissítés azonos típusú populációkból származó, kiugróan kedvező szaporasági és felnevelési 

teljesítményekkel rendelkező, e tulajdonságokban kiváló örökítő képességgel rendelkező kanok spermájának, 

vagy import tenyész-süldőknek a beszerzésével történik (Anglia, Finnország, Dánia, izmoltabb, tömegesebb 

típus Hollandia és Németország). 

II. fajtacsoport 

Magyar lapály hússertés és keresztezett kocák. 

Szaporaságra és vágóértékre nemesített, kombinatív fajta, az árutermelő koca előállító programban anyai és apai 

partner is lehet. 

A vágóérték növelésénél különösen fontos a vékony hátszalonna, ami keresztezett (duroc, ill. hampshire 

származású) végtermék előállító kanokkal párosítva különösen kedvező kombinációt eredményez. 
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A tenyészcél a szaporasági, felnevelési teljesítmény és a vágóérték egyidejű javítása. A típusában későn érő, 

későn zsírosodó, nagy növekedési erélyű. A vágóérték növelésénél különösen fontos a vékony hátszalonna és a 

jó húsminőség, követelmény a stressz érzékenységtől mentesség. 

További tenyélcél valamennyi értékmérő tulajdonság megtartása és javítása mellett a jó konstitúció, szilárd 

csontozat, könnyű végtagok. 

A magyar lapály vérfrissítésére, javítására csak olyan import javasolható, amellyel megőrizhető, javítható az 

anyai tulajdonság, a konstitúció és a típus. Kizárólag stressz érzékenységtől mentes vonalak behozatala indokolt 

elsősorban a finn, svéd, norvég, dán lapály importból. 

III. fajtacsoport 

Duroc sertés és hampshire sertés és keresztezett kanok. 

Hízékonyságra, vágóértékre és stressztűrő-képességre nemesített (robusztus) fajták, s e kedvező tulajdonságaik, 

különösen stresszel szembeni ellenálló-képességük, megőrzése érdekében vágóértékük növelése egy bizonyos 

határon túl kockázatos. 

Az áru-előállításban apai keresztezési partnerek. A duroc sertés a típuson belül nagyobb rámát, testtömeget, 

ezáltal nagyobb növekedési erélyt képvisel, a hampshire fajtára a vékonyabb hátszalonna a jellemző. 

Nagyarányú értékes húsrésszel rendelkeznek, kiváló húsminőséget örökítenek. 

A szelekció fő iránya a növekedési erély, a takarmányértékesítés és az értékes hús arányának javítása. 

Egyéb elvárásként megfogalmazódik a mindkét oldalon legalább 6 - 6 jól fejlett, szabályos elosztású 

csecsbimbó. 

Mindkét fajta esetében elsősorban a dániai import javasolt, ha a tenyészállatok igazoltan homozigóta stressztől 

mentes vonalakból származnak. 

A hampshire fajta javítása érdekében a svédországi importokat is elfogadottak, ha az a fent megfogalmazott 

követelménynek megfelel. 

Különösen a durok fajta a pietrain sertéssel kiválóan kombinálódik, ezért az F1 kan előállítás érdekében a 

pietrain fajtával végzett keresztezésből származó utódok teljesítményét is figyelembe kell venni, a teljesítmény 

vizsgálatokat keresztezett állományokon is végezni kell. 

IV. fajtacsoport 

A pietrain sertés és, keresztezett kanok. 

Kiemelkedően jó vágóértékű, a combokat és a lapockát tekintve feltűnően izmolt sertés, a végtermék előállító 

keresztezésekben mindig apai partner, vagyis befejező kan. A hát és a far „barázdált”. 

A színhús tartalom növelése minden más szelekciós szempontot megelőz, s a vágóérték további javítása mellett 

szelekciós módszerekkel folyamatosan mérsékelni kell a stresszre érzékenységet, és a relatív alacsony 

súlygyarapodás növelésére is tekintettel kell lenni. A törzskönyvek egyesítését követően a korábbi belga lapály 

fajtajellegű, rámásabb, fehér színű egyedek tenyésztése a pietrain fajtában elfogadott, ha legalább 6:6 

csecsszámúak az egyedek. 

A fajták elé kitűzött tenyészcélt a gazdaságos vágósertés előállítás szempontjai határozzák meg a keresztezési 

programban betöltött szerepüknek megfelelően. Ennek alapján történik a fajtacsoportba sorolás, a hasonló 

típusok egységes teljesítményvizsgálata, tenyészértékbecslése, szelekciója érdekében. 

Valamennyi keresztezési konstrukcióban az anyai partner a magyar nagyfehér hússertés (MNF), a magyar lapály 

sertés (ML), vagy a kettő keresztezésével előállított (MNFxML) keresztezett koca. Az MNFxML keresztezett 

koca esetében megengedett az F1 koca előállítás, ahol mindkét fajta szerepelhet az apai, vagy az anyai oldalon, 

illetve a két fajta keresztezéseinek bármelyik generációja. 
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Bár ajánlott az F1 kocák tervszerű előállítása, a két fajta keresztezéséből származó egyéb konstrukciókat 

(beleértve a fajtatiszta MNF és ML kocákat) a teljesítmény értékelés szempontjából az Egyesület nem kívánja 

külön kezelni. 

A hármas és négyes fajtacsoportba tartozó fajták keresztezésével kiváló típusú végtermék előállító kanok 

nyerhetők, amelyek jól egyesítik magukban a két típus előnyeit, a kiemelkedő vágóértéket, a jó húsminőséget és 

a környezettűrést. 

A pietrain x hampshire, pietrain x duroc, F1 kanok a nagyfehér hússertés-, lapály sertés-, de főleg a két fajta 

keresztezéséből származó F1 kocákkal kiválóan kombinálódnak és az utódoknál jelentős heterózis hatás 

nyerhető. 

Az F1 kanok és kocák továbbtenyésztésre kizárólag az R1 terminál kan előállító programokban használhatók 

fel. (MNFxML) x (PIxDU) és a (MNFxML) x (PIxHA) Ezek a konstrukciók végtermék tesztre kötelezettek. 

A hazai viszonyokon adaptált kocaállományra rendszeresen szükséges a világ élvonalába tartozó vonalakból 

tenyészkanok és sperma vásárlása. 

Tenyészállat vásárlás elsősorban Németországból, Ausztriából és Belgiumból javasolt. 

Tenyésztési módszerek 

Az alapfajták nemesítése fajtatiszta tenyésztéssel történik. A párosítási terv készítése kötelező és a szelekciónál 

a rokonok teljesítménye-, a sajátteljesítmény vizsgálat, és a küllem alapján megállapított tenyészértéket veszik 

figyelembe. A kiváló vonalak tulajdonságának rögzítésére, illetve genetikai terheltség felderítésére, 

szakbizottsággal egyeztetést követően rokontenyésztés alkalmazható. 

A cseppvér-keresztezés szükségességét és a végrehajtás módját, a rokontenyésztési programot írásba foglaltan 

kell rögzíteni, és az eredményeket rögzíteni kell. A cseppvér-keresztezésből származó ivadékokat tervszerű, 

széleskörű teljesítményvizsgálatba kell vonni. 

A tenyészértékbecslés a BLUP módszerrel számított tenyészérték és a TT index figyelembe vételével történik. A 

megbízható értékelés miatt szükséges a rokonsági kapcsolat kiépítése a tenyészetek között, ennek érdekében 

törekedni kell a törzskanok mesterséges termékenyítő állomási elhelyezésére és a mesterséges termékenyítő 

állomáson álló kanok tervszerű teljesítményvizsgálatára, valamint a tenyészetekben a legkiválóbb tenyészkanok 

utódainak tervszerű tenyésztésbe állítására. A párosítási tervnek az üzemben minden esetben rendelkezésre kell 

állnia. 

A tenyésztésbe állítást követően indul meg a tenyészkanok és tenyészkocák reprodukciós teljesítményének 

vizsgálata (SZFTV), ami az első két fajtacsoportban alapvető szelekciós szempont. 

A hízékonyság és vágóérték tekintetében a legmegbízhatóbb eredményeket az ivadékok központi hízékonyság 

és vágóérték vizsgálata (HVT) adja. A törzsállományokból a küllemükben és egyéb teljesítményükben 

megfelelő kanok és kocák minél nagyobb számú ivadékvizsgálatának elvégzését tartják szükségesnek. 

A törzsállatok szelekciója az SZFTV, a HVT, az ÜITV és a küllem, valamint a BLUP módszerrel számított 

tenyészérték figyelembe vételével történik. 

Indexel fejezik ki az egyes teljesítményvizsgálatok eredményét. A teljesítményvizsgálati index a fajta átlagától 

való eltérést fejezi ki, figyelembe véve az adott tulajdonság örökölhetőségét, a fenotípusos és a genetikai 

korrelációkat, valamint a gazdasági jelentőséget. 

A tenyészállatoknak teljes tenyészérték tenyésztési indexet (TT index) adnak. Az éves átlagos teljesítmény 

alapján összevont indexszel értékelik az egyes tenyészeteket. 

A teljes tenyészérték index (TT index) és a szaporasági tenyészérték alapján történik a törzskönyvi osztályba 

sorolás, a törzskönyvi rendben leírtak szerint. 

A teljesítményvizsgálatok rendje 

Érvényes teljesítményvizsgáló jogosítvánnyal rendelkező szakember kizárólagossága. 

A teljesítményvizsgálatok formái 
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Szaporasági és felnevelési teljesítményvizsgálat (SZFTV) 

A vizsgálat célja egyedek, illetve állományok reprodukciós képességének meghatározása. 

Üzemi sajátteljesítmény vizsgálat (ÜSTV) 

A vizsgálat célja a tenyésztésre kiválogatott kan- és kocasüldők előszelekciója a növekedési erély és a 

zsírosodási hajlam alapján. 

Központi hízékonyság és vágóérték vizsgálat (HVT) 

A törzskocák és törzskanok teljesítményét a központi teljesítményvizsgáló állomásokon kell ivadékaik alapján 

meghatározni. 

Üzemi ivadékvizsgálat (ÜITV) 

A kanok teljesítményét ivadékaik vágóhídi minősítése alapján is meg kell határozni. 

Küllemi bírálat 

A tenyészsüldők küllemi bírálatát összbenyomás alapján a sajátteljesítmény vizsgálattal egy időben kell 

elvégezni. A küllemi bírálat kitér a fej, a törzs, a lapocka, a combok, a lábszerkezet, a ráma, fejlettség, a 

szárazság, és az összbenyomás értékelésére. Az egyes tulajdonságokra 1-5 -ig adható pontszám, az 

összbenyomás nem a részpontszámok átlaga, hanem a komplex értékítélet. 

A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat 

Központi végtermékteszt 

A végtermékteszteket az Egyesület a központi teljesítményvizsgáló állomáson végzi. 

Az Egyesület az általa előállított és forgalmazott összetett áru-előállító keresztezésekből évente a vizsgálati 

tervben meghatározott számú végterméket küld be az állomásokra. 

Végtermék előállító konstrukciók szaporasági vizsgálata 

A kijelölt üzemekben a szaporasági vizsgálatot, az egységes számítógépes törzskönyvi rendszer alkalmazásával 

kell végezni. 

Stressztől mentesítés 

A stressztől mentesítési program keretében a tenyészetek rendszeresen végeztetik az MHS teszteket. A kanoknál 

a vizsgálat minden esetben kötelező, a kocáknál, amennyiben a szülők státusa alapján az NN besorolás 

megadható nem szükséges laborvizsgálat. A magyar nagyfehér hússertés, magyar lapály sertés, duroc és 

hampshire fajtában a stressztől mentesítés végrehajtása kötelező, ezekből a fajtákból, beleértve a nagyfehér 

hússertés x lapály keresztezett tenyészkoca süldőket, az Egyesület csak NN státusú tenyészsüldőket ajánl fel 

értékesítésre. 

A Pietrain fajtában törekedni kell az NN és nN genotípusú egyedek arányának növelésére. A pietrain fajta 

esetében az nn és nN, a pietrain keresztezések esetében az nN genotípusú tenyészsüldők forgalmazása 

megengedett. 

Tenyészállatok törzskönyvbe sorolása 

A tenyészállatokat származásuk, küllemük és tenyészértékük alapján főtörzskönyvbe, illetve 

melléktörzskönyvbe lehet sorolni. 

A törzskönyv fő részébe sorolás feltételei: 

an, amelynek mindkét szülője és értelemszerűen nagyszülője a 

főtörzskönyvbe sorolt. Vérfrissítő importok esetében az exportáló ország elismert tenyésztő szervezete igazolja 

a fajtához tartozást. 
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pa a főtörzskönyvbe sorolt, az anya és az anyai 

nagyanya melléktörzskönyvbe sorolható is lehet. 

minimum 95 pontot elért ÜSTV index. A csecsszámot illetően az I. és II. fajtacsoportok esetében 7-7, a III. és 

IV. fajtacsoportok esetében 6-6 fejlett csecs követelmény. Az I. II. és III. fajtacsoportok esetében a streszstátuszt 

illetően NN allélkombinációjú (stressztől mentes egyedek) egyedek sorolhatók a főtörzskönyvbe. 

 

Csak főtörzskönyves egyedek sorolhatók törzskönyvi osztályokba. 

A melléktörzskönyvbe sorolás feltételei 

 

atók a főtörzskönyvbe. 

A tenyészérték szintek a magyar nagyfehér hússertés kocáknál, valamint a petrain x duroc és a pietrain x 

hamshire kanoknál is meghatározásra kerülnek. 

Tenyészállat előállítás 

etők ki. 

 

illetve BLUP minősítő indexszel rendelkező szülők esetén, a megjelölt szülőktől a megjelölt számban.) 

A tenyészkansüldők forgalomba hozatalához szükséges mindenkori tenyészérték szintek meghatározása a 

Tenyésztési Szakbizottság javaslata alapján az Elnökség feladata és joga. 

Import utódok forgalmazása 

Importált kanok után tenyészkansüldők az importált apa tenyésztésbe-vételétől számított 18 hónapig 

értékesíthetőek. A 18. hónap után az import apára vonatkozó előírások megegyeznek a hazai tenyészállatra 

vonatkozókkal. 

Tenyészállat előállítás import spermából 

Import spermából tenyészállat akkor állítható elő, ha a sperma behozatalához az Egyesület tenyésztésvezetője, a 

behozatalt megelőzően írásban hozzájárult. A hozzájárulás helyi és időbeni korlátozást tartalmazhat. 

Mesterséges Termékenyítő Állomásra beállítás 

A mesterséges termékenyítő állomásokra beállítható kansüldők, illetve a spermatermelésre használható kanok 

mindenkori tenyészérték-szintjének meghatározása a Tenyésztési Szakbizottság javaslata alapján az Elnökség 

feladata és joga, aminek érvényesítése a mesterséges állomással kötött szerződés keretében történik. 

A törzskönyvezés rendje 

Az adat-felvételezés az egységes törzskönyvi bizonylatokon történik, a törzskönyveket az országos törzskönyvi 

adatbázis követelményeinek megfelelő számítógépes rendszerben kell nyilvántartani. A számítógépes rendszer 

üzemeltetése a tenyészetekben a törzskönyvezés feltétele. 

Az új tenyészet hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vételét az Egyesület a Kódexben előírt tenyészet-bejelentőlap 

megküldésével kezdeményezi az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál. A hiteles törzskönyvezés kezdő 

napja nem azonos a tenyészetszám kiadására vonatkozó határozat keltezési dátumával. A tenyészetek az adatok 

hitelesítése, a feltételek megteremtését követően az 1, 3 törzskönyvi besorolást kapnak. A besorolás 

visszavonásáig tart. 

1-es besorolású tenyészet 
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Nucleus törzstenyészetté minősített, hitelesen törzskönyvezett, fajtatiszta kan és koca előállításra alkalmas 

forgalomképes (nincs állategészségügyi korlátozás, vagy önkorlátozás) tenyészet, vagy állományhányad. 

Kijelölésének feltételei: valamennyi egyede ismert származású. A kanok 60 %- a HVT indexszel, vagy BLUP 

minősítéssel, a kocák 30%-a HVT indexszel rendelkezik. A kocák számával egyező számú ÜSTV-t végeznek. 

Kanonként 20 (de legalább a kocalétszámmal azonos számú) ivadékot ÜITV vizsgálnak. 

F1 kanelőállító törzstenyészet hitelesen törzskönyvezett, F1 kanok, valamint márkázott programok keresztezett 

kanjainak előállításra alkalmas forgalomképes tenyészet, vagy állományhányad. 

Kijelölésének feltételei: 

A tenyészet valamennyi egyede ismert származású. 

A kanok 60 %- a HVT indexszel, vagy BLUP minősítéssel, a kocák 30%-a HVT indexszel rendelkezik. A kocák 

számával egyező számú ÜSTV-t végeznek. 

Kanonként 20 (de legalább a kocalétszámmal azonos számú) ivadékot ÜITV vizsgálnak. 

Koca állományának legalább felével fajtatiszta nucleus állományt állít elő. Valamennyi malac és felnőtt 

tenyészállatot (koca, kan, süldő) egyedileg jelöl. 

Az állomány mindkét besorolás esetén Brucellosis, Leptospirosis, Aujeszky féle, és PRRS betegségtől mentes. 

3-as besorolású, un. szaporító és ellenőrzött tenyészet 

Hitelesen törzskönyvezett fajtatiszta és F1 koca előállításra alkalmas, forgalomképes tenyészet, vagy 

állományhányad, amelyet az előírt feltételek teljesítése és az állományminősége alapján a szaporító-tenyészet 

minősítést kapott. Kant csak kivételesen állíthat elő, ha megfelelő BLUP minősítésű szülők állnak 

rendelkezésre. 

Kijelölés feltételei közé tartozik a valamennyi egyednél meglévő ismert származás, kocaállomány párosítási 

terv, a kocák számával egyező ÜSTV. Kanonként 20 (de legalább a kocalétszámmal azonos számú) ivadék 

ÜITV vizsgálata. HVT vizsgálatok végzése ajánlott. Az állomány a Brucellosis, Leptospirosis, Aujeszky féle, és 

PRRS betegségtől mentes. A kocamalacok és felnőtt tenyészállatok (koca, kan, süldő), továbbá a HVT-re és 

ÜITV-re kijelölt valamennyi ivadék egyedi jelölése kötelező. 

Ellenőrzött tenyészet a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható, hitelesen törzskönyvezett tenyészet. 

Forgalmazást nem végezhet. Kijelölés feltételei közé tartozik a valamennyi egyednél ismert származás, 

kocaállomány saját utánpótlást szolgáló része párosítási tervvel rendelkezik. Kocautánpótlás ÜSTV vizsgálata 

kötelező. HVT és ÜITV vizsgálatok fakultatívan végzettek. Valamennyi malac és felnőtt tenyészállatot (koca, 

kan, süldő) egyedileg jelöl. Csak az utánpótlásra kijelölt koca malacok egyedi jelölése kötelező. Egyedileg kell 

azonban jelölni a HVT-re és ÜITV-re kijelölt ivadékokat. 

Ismeretlen származású, (termelésű) állomány törzskönyvbe vétele 

Ha a tenyésztő szervezet olyan állományt kíván törzskönyvbe vonni, amelynek nincs pedigréje, de már vannak 

termelési eredményei (búgatás, fialás, stb.) a fentieken túl meg kell határozni a hiteles törzskönyvezés hatályát, 

és a származási igazolás kiadásának feltételeit. Ha az állomány nem rendelkezik származásigazolással, a 

rendelet előírásainak megfelelően csak a második hitelesen ellenőrzött koca generáció sorolható a törzskönyv fő 

részébe és kaphat származásigazolást (amelyiknek a nagyanyja hiteles ellenőrzés alatt állt, az anyja hitelesíthető 

búgatásból származott, apja és mindkét nagyapja tenyésztésre engedélyezett minősített apaállat volt). 

A hiteles törzskönyvezés megszüntetése 

A hiteles törzskönyvezés megszüntetését a tenyésztő szervezet kezdeményezi, ha törzskönyvezés feltételeit nem 

biztosítottak, vagy a tenyészetben kizárásával járó visszaélés történt. A megszüntetés dátuma ilyenkor a 

tenyésztő szervezet levelének kelte, illetve az abban megjelölt korábbi dátum. A hiteles törzskönyvezés 

megszüntetésének hatálya teljes, a visszavonás dátumát követően a tenyészetből nem fogadható hiteles adat az 

adatbankba, nem vonható állat teljesítményvizsgálatba és nem adható ki származásigazolás. 

Termelés ellenőrzésbe vétel 
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Az árutermelő telepek termelés ellenőrzésbe vételét az Egyesület kezdeményezheti a tenyésztési 

hatóságnál. A termelés ellenőrzési adatok befogadása a központi adatbankba a feltételek megteremtését 

követően az 5-ös besorolás megadásával kezdődik és a besorolás visszavonásáig tart. 

Az árutermelési adat-felvételezés az egységes Búgatási napló és SZFTV bizonylatokon történik, az 

adatokat az országos adatbázis követelményeinek megfelelő árutermelési SZFTV számítógépes 

rendszerben kell nyilvántartani. A számítógépes rendszer üzemeltetése a tenyészetekben a termelés 

ellenőrzés feltétele. 

A termelés ellenőrzött telepeken saját utánpótlásra történhet kocasüldő előállítás, ebben az esetben az 

utánpótlásra kijelölt kocamalacokat jelölni kell. 

A hiteles törzskönyvezés alatt álló üzemben vezetett alapbizonylatok: 

Búgatási napló, SZFTV bizonylat (kutrica lap vagy szaporulati napló), küllemi bírálati lap (csoportos), ÜITV 

kijelölési jegyzék, EUROP ÜSTV alapbizonylat (nyomtatvány vagy gépről kinyomtatott). Az alapbizonylatokat 

1 példányban, naprakészen kell vezetni, a szaporulati naplóba az adatokat egy héten belül kell bevezetni. A 

törzskönyvi számítógépes rendszer naprakészsége az adatfelvételtől számított 30 nap. A törzskönyv nem 

selejtezhető, a törzskönyvi alapbizonylatokat 10 évig meg kell őrizni. 

A termelés ellenőrzés alatt álló üzemben vezetett alapbizonylatok: 

Búgatási napló, SZFTV bizonylat (kutrica lap vagy szaporulati napló), 

Fakultatív bizonylatok, küllemi bírálati lap, EUROP ÜSTV alapbizonylat, ÜITV kijelölési jegyzék. 

A tenyésztési igazolások kiállítása 

Az értékesített tenyészállatokról, amennyiben a tenyésztési és hitelességi feltételeknek megfelelnek az Egyesület 

a tenyésztő megrendelésére térítés ellenében származásigazolást állít ki. Származásigazolás csak a törzskönyv fő 

részébe sorolt és a forgalmazhatósági teljesítmény feltételeknek megfelelő tenyészállatokról állítható ki. 

A keresztezett tenyészállatok, abban az esetben kaphatnak származásigazolást, ha a Tenyésztési Program a 

keresztezett tenyészállat előállítását egyértelműen tartalmazza (F1 keresztezett kanok és kocák). A 

származásigazolás ebben az esetben is csak akkor állítható ki, ha az állatok megfelelnek a forgalmazhatósági 

teljesítmény feltételeknek. Export célra a származás igazolás 80 kg-nál kisebb súlyú állatokról ÜSTV index 

hiányában is kiállítható. 

Azok a sertések, melyekről a származásigazolás nem állítható ki nem minősülnek tenyészállatnak. Az elveszett 

származási lap pótlására kiállított második példányra rá kell vezetni, hogy másodlat. Csak hiteles 

származásigazolással rendelkező állatokat tekinthetők a fajtához tartozónak. 

A sajáttenyésztésbe állított törzskanok származásigazolását ki kell állítani, de a kocák vonatkozásában elegendő 

a törzskönyvi (egyedi) lap. A származási lapot az ÜSTV-be vont értékesített kocasüldőkről ki kell adni, kivéve, 

ha az adás-vételi szerződésben, vagy a kiadási bizonylaton a vevő egyértelműen elismeri, hogy nem 

tenyészállatot vásárol, és nem tart igényt a pedigrére. 

A törzskönyvezési, hitelességi mulasztások szankcionálása 

Állat, vagy állatcsoport kizárása 

súlymérés), 

 

 

 

Teljesítményvizsgálati eredmény megsemmisítése: 
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a, 

 

Tenyészállat forgalmazás felfüggesztése: 

 

hanyagságából történő hiányosságai, 

 

 

A tenyészet kizárása a törzskönyvezésből: 

vonatkozó hiányosságokat határidőre az üzem nem orvosolja. 

lműen előnyszerzésre irányul. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan épül fel az Egyesület, melyek a szervei? Milyen feladat és hatásköre van az egyes szerveknek, 

személyeknek? 

2. Milyen fajtacsoportokra koncentrál az Egyesület tenyésztési programja? 

3. Milyen feltétel teljesítése esetén lehetséges egy állatot a főkönyvbe sorolni? 
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Chapter 14. A tenyésztésszervezés 
rendszere a sertéstenyésztésben II. 

Sertés teljesítményvizsgálati kódex 

Az Állattenyésztési Törvény alapcélkitűzése, hogy magas színvonalú tenyésztő tevékenység révén javuljon az 

előállított állati termék minősége, előállításának gazdaságossága és versenyképessége. Ennek érvényesüléséhez 

elengedhetetlen feltétel a szelekció alapjául szolgáló teljesítményvizsgálat és tenyészérték becslés egységes és a 

szakma szabályainak megfelelő részletes szabályozása. E részletes szabályozást szolgálja az állatfajonként, 

hasznosítási típusonként összeállított Teljesítményvizsgálati Kódex-ek, amelyeket az érintett tenyésztő 

szervezetek javaslata alapján a tenyésztési hatóság által megbízott Szakértő Bizottságok dolgoznak ki, 

nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján. 

A teljesítményvizsgálati jogosultságot, a teljesítményvizsgáló állomás elismerését a tenyésztési hatóság adja ki a 

1993. évi CXIV. törvény végrehajtására vonatkozó 32/1994.(VI.28.) FM rendelet előírásainak megfelelően. A 

megbízás rögzíti a jogosultság hatályát, a felülvizsgálati kötelezettséget, a visszavonás eseteit, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettséget. 

A vizsgálati eredmények közzététele a tenyésztési hatóság feladata, s kizárólag a tenyésztési hatóság által 

hitelesített eredmények fogadhatók el és hozhatók nyilvánosságra. A tenyésztési hatóság az elismert tenyésztő 

szervezeteknek az illetékességükbe tartozó állományok tételes vizsgálati eredményét hitelesítés után átadja. A 

tenyésztő szervezetek jogosultak az illetékességi körükbe tartozó állományok vonatkozásában a tenyésztési 

hatóság által hitelesített adatokat nyilvánosságra hozni. 

A teljesítményvizsgálati kódex felépítése az alábbi: 

HVT) 

A teljesítményvizsgálati eljárás felépítése 

A vizsgálandó egyedek kijelölése 

A betelepítés feltételeinek meghatározása 

A vizsgálat időtartamának megállapítása 

A takarmányozási rend kidolgozása 

A vizsgált tulajdonságok meghatározása és azok mérésének módja 

A vágás időpontjának meghatározása és a vágás módja 

A hasított sertés felek darabolása, méreteinek felvétele és bírálata 

Az állatok jelölési módjának meghatározása 

A tenyészértékbecslési eljárás felépítése 

A hízási és vágási tulajdonságok vizsgálati eredményeinek kifejezése 

A hízási és vágási teljesítményindex (HVT index) 

 

o A teljesítményvizsgálati eljárás egyezik az fentivel, kiegészül 
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o A teljesítményvizsgálati eljárás felépítése egyezik a többivel, kiegészül 

 

-vizsgálat eredményeinek kifejezésével 

ovábbá 

 

 

 

 

o A teljesítményvizsgálati eljárás felépítése a többi tesztével azonos, érdeklődésre tarthat számot a 

A tenyészértékbecslési eljárás felépítése 

A szaporasági- felnevelési teljesítmények kifejezése 

A szaporasági – felnevelési teljesítmény vizsgálati index meghatározása 

reprodukciós teszt (RT) 

o A teljesítményvizsgálati eljárás felépítése a többi tesztével azonos, kiegészül a 

A tenyészértékbecslési eljárás felépítésével, a 

A reprodukciós teljesítmények kifejezésével 

A reprodukciós teljesítmény-index (RT) meghatározásával 

Vizsgálat ellenőrzésére vonatkozó előírásokkal 

 

o A teljesítményvizsgálati eljárás felépítése, mint a többi esetben 

A tenyészértékbecslési eljárás felépítése kiterjed 

- Az ÜITV vizsgálati eredmények kifejezése 

- A kanok és kocák ÜITV indexének kiszámítása 

Vizsgálati jogosultság meghatározza a 

A vizsgálat végzésére jogosult szervezeteket és személyeket 

A vizsgálat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat 

A közzététel módját 

 

o A küllemi bírálat végrehajtása 

A küllemi bírálat végzésének esetei 

A küllemi bírálat végzésére vonatkozó általános előírások 

Küllemi követelmények 
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Adható pontszám 

Vizsgálati jogosultság 

Nyilvántartás és közzététel 

 

o Az egységes tenyészérték megállapítási rendszer célja 

o Tenyészérték megállapítási eljárás 

előszelekció során 

utószelekció során 

származás alapján 

A tenyészetek rangsorolása 

A tenyészállatok törzskönybe sorolása 

Törzskönyvi (főkönyvi) sorolás 

Elit (csak HVT-ben értékelt tenyészállatoknál) 

Első csak HVT-ben értékelt tenyészállatoknál 

Másodosztály 

Származásigazolás kiadása 

Vizsgálati jogosultság 

Nyilvántartás és közzététel 

Sertés Azonosítási és Nyilvántartási Rendszer (ENAR) 

Sertések azonosítása és nyilvántartása 

tó helyek (tenyészetek) nyilvántartása 

 

 

 

lölni, a jelölés nem távolítható el, csak a hatóság pótolhatja 

A sertés részére elektronikus adatbankot kell létrehozni 

 

 

Az adatbank a nyilvántartás tekintetében üzemképes 2000. december 31-től 

saját tenyészetből történő szállításoknál 2001. december 31-től 

idegen tenyészetből történő szállításoknál 2002. december 31-től. 

Az adatbankba minden sertésszállítást be kell vezetni, mégpedig: 
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- az állatok számát 

- a kiszállító tenyészet kódját 

- a fogadó tenyészet kódját 

- a kiszállítás és érkezés dátumát 

Sertéstenyészetekről az adatbankban nyilvántartott adatok: 

Kötelező adatok: 

 

 

 

- 

adatoknak 

 

 

 

Fakultatív adatok: 

 

 

 

 

 

A sertéstenyészeteket és az állattartókat nyilvántartásba kell venni 

• Árutermelő, piac, gyűjtőhely, kiállítás, állatkórház 

• Tenyészet (önálló, vagy körzetbe sorolt) 

• Állattartó (ügyfélregiszter) 

• ENAR felelős, önálló tenyészet 

• Kapcsolattartó állatorvos, 956 körzet 330 000 kisüzem 

• Megyei koordinátor 

 

Regisztrált sertéstenyészetek: 
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Közreműködők feladatai: 

hatóság - Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás (ENAR fejlesztés, működtetés, 

tenyészet regisztráció, ENAR szervezet, ellenőrzés) 

biztosítása, információk az adatbázisból, útmutatók) 

 

 

 

A sertéseket legkésőbb a születési tenyészet elhagyásakor hasznosítási módtól függetlenül meg kell jelölni. 

Élő sertéseket csak ENAR-füljelzővel, vagy jelölő- kalapáccsal megjelölve szabad szállítani. 

Állategészségügyi jelölés 

Törzskönyvezés – életszám 

Nem kell jelölni a saját vágóhídra szállított állatokat 

EU beszállítás 

A jelölőkalapács használata: 

szállított sertések esetében használható. 

betűmérettel, amely jól olvasható és felvihető a lapockára. 

A jelölőkalapács használatát a tenyésztési hatóság kérelemre engedélyezi. 

A vágóhíd üzemeltetője köteles biztosítani, hogy vágásra csak ENAR-füljelzővel, vagy jelölőkalapáccsal 

megjelölt állatok kerüljenek. 

A jelölőkalapács előnyei, bevezetésének, engedélyezésének indoka 

Füljelző logisztika 

• Füljelző rendelés bizonylatai 

• Adatbázisban a füljelző megrendelő nyomtatvány sorszámának ellenőrzése, egyedi füljelző szám kiadása 

• Füljelző megrendelések eljuttatása a gyártóhoz 

• A gyártó a TIR-ben található címre, utánvéttel postázza a füljelzőt, számlát is ő állít ki az FVM közleményben 

kiadott árak alapján 

• Füljelző átadás – átvétel jelentése az adatbázisnak, csak körzetesített tenyészet füljelzője adható át (letiltás –

feloldás) 
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Sertés füljelző statisztika 

Gyártók: Integralsoft, Hunzag, Greenker 2005, Anivet, Hajduvet 

Füljelzőn alkalmazandó felíratok 

 

 

Önálló tenyészetek 

Továbbtartás esetén: 6 jegyű tenyészetkód + 6 jegyű sorszám 

Vágóhídra kerülés esetén: 6 jegyű tenyészetkód + 4 jegyű sorszám 

Megyei körzetbe sorolt tenyészetek 

Tovább tartás esetén: 7 jegyű futó sorszám + egy jegyű ellenőrzési szám 

Vágóhídra kerülés esetén: 7 jegyű futó sorszám 

A füljelzők FVM értesítőben közzétett adatai: 

 

 

állítási határidő gyártmányonként (első szállítás eltérő lehet) 

 

 

– az ár lehet lépcsőzetes a mennyiségtől függően (az árak Ft-ban kerülnek megadásra, de az EURO 

árfolyam változása esetén annak mértékében változhatnak.) 

Nyomtatvány logisztika: 

• Nyomtatványok ingyenesek 

• Nyomtatványrendelés bizonylat beküldése 

• Rögzítés, egyedi sorszám ellenőrzés (szállítólevél 7+1karakter, CDV ellenőrzés) 

• Változások bejelentési kötelezettsége (átadás-átvétel, letiltás – feloldás) 

• Igénylés alapján a nyomda felé a megrendelés elküldése, 

• A nyomda a TIR-ben található címre postázza a nyomtatványokat 

Országos adatbázis létrehozása: 

• A tenyészetek, a szállítások, adataival. 

• Az adatbázis nyilvántartja a kiadott füljelzőket és bizonylatokat, széleskörű ellenőrzési, hibajelzési 

szolgáltatást biztosít. 

Az országos adatbázisban (ENAR keretében) kell nyilvántartani az állatmozgásokat. 

Nevezetesen a 

dátumát; 
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A sertéseket bizonylat kíséri, a kiszállító és a fogadó tenyészet, és a szállított sertések adatival (5 példányos 

sertés szállítólevél). 

Az állategészségügyi igazolás, vágóhídra szállítás esetén az állattartó aláírása. 

Kitöltés, adatok és jelölés ellenőrzése – ENAR felelős. 

Jelentések az adatbázisnak, eltérésjelentés. 

Az állatmozgás nyilvántartás: 

 

 bevezeti a szállítási bizonylat és a szállított állatok számát 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a sertés ENAR? Mi a sertéstenyésztési adatbank? 

2. Melyek az ENAR-ban közreműködő személyek feladatai? Mire képes a sertés ENAR? 

3. Milyen bizonylatok jellemzőek a sertés ENAR-ra? 
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Chapter 15. Tenyésztésszervezés a 
baromfitenyésztésben I. 

Költséghatékony termelésen túl új igények jelennek meg az előállított termékkel szemben 

élelmiszerbiztonság 

 

 

-követhetőség 

A fogyasztói bizalom megszerzése módjai 

 

 

 

 

Elismert, ideiglenesen elismert tenyésztőszervezetek sora Magyarországon. 

Genotípusokat forgalmazó tenyésztővállalkozások. 

Hazai genetikai alapok. 

Külföldi biológiai alapok. 

Tenyésztési hatóság engedélyezési és ellenőrzési funkciója. 

Fajtafenntartás, tenyészállat-forgalmazás feltétele tenyésztőszervezet alakítás. 

A tenyésztőszervezet kötelessége 

 

 

 

 

 

lyok betartása 

A baromfifajok szaporodásának sajátossága 

 

 

-állomások létesítése engedélyköteles tevékenység 

 

l álló azonosító 
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Törzsállománytartók, árutermelők. 

Közös Információs rendszer. 

Tagjai tenyésztő szervezetek, a keltetők, valamint a törzsállományok. 

Az információs rendszer működése lehetővé teszi 

 

 

rtékesítéséig. 

 

nyilvántartott származási igazolásokon szereplő azonosítókkal, és jelzi az esetleges eltérést, segítve ezzel a 

zugtörzsek kiszűrését. 

gépberakott tojások száma 

yán nyomon követését 

Ez az információs rendszer a Baromfi Információs Rendszer (BIR). 

A BIR nem más, mint egy számítógépes nyilvántartási rendszer, melynek különböző adatbázisai megfelelő 

programokkal vannak összekapcsolva. A rendszer szereplői a tenyésztő szervezetek, a törzstartók, és a keltető 

üzemek. A rendszer arra szolgál, hogy nyilvántartsa a hazai törzsállományokat, nyomon kövesse termelésüket, 

és segítse a zugtörzsek kiszűrését. 

Célja a baromfi-állományok nyomon követése a keltetéstől a vágásig 

 szektor átláthatóságának növekedése 

 

 

 

 

ról a döntéshozók felé 

 

 

 

- és végtermék tartók) 

 

 

A Tenyésztési Hatóság feladatai a BIR-ben 
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 tárolása az Országos Adatbázisban 

 

 

 

 

 

 

 

A tenyésztőszervezetek feladata a BIR-ben 

 

• a letelepítést követő 7 napon belül 

• az igazolás kötelező adattartalma (123/2005. (XII.27) FVM r. 3. sz. melléklet): 

 

 létszáma db 
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A BIR-ben rögzítéskor ellenőrzésre kerül 

elismert-e) 

-e rögzített tojásszállítás 

-e a származási igazolás kiadásakor 

A baromfitartók (törzstartók) feladatai a BIR-ben 

 

jelentés a szállítást követő 7 napon belül 

 

 

A BIR-ben rögzítéskor ellenőrzésre kerül 

-e (engedély érvényes-e) 

tok valósak-e (létezik-e a megadott keltetés, illetve import beszállítás) 

Baromfiszállítással kapcsolatos bizonylatok 
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A keltető-üzem feladata a BIR-ben 

 

 

lező adattartalma: 

 

 

 

 

-állatok szállítóleveleinek megküldése (2740 sz. nyomtatványon) 

(2741 sz. nyomtatványon) 

A BIR-ben rögzítéskor ellenőrzésre kerül 

• a faj, fajta, törzsállomány létezik (elismert) 

• berakott tételhez tartozik-e rögzített tojásszállítás 

• keltető engedélye érvényes-e. 

A baromfikeltető üzemek engedélyezése 
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keltető-üzem létesítése esetén 

 

 

 

gészségügyi hatóságtól (Tenyésztési Hatóság) 

 

 

l és a területileg illetékes 

állategészségügyi szakhatóság felé. 

 

 

 

hosszabbítható, erről értesítést kap az ügyfél és a területileg 

illetékes állategészségügyi szakhatóság is. 

 

-módosító lap 

megküldésével kérheti az adatok módosítását 

ügyfelet és a területileg illetékes állategészségügyi hatóságot is 

Keltető üzemeltetésének feltételei 

nálata 

- és tenyésztojás; 

 

 

 

entáció (BIR rendelet szerint) 

 

 

A jogszabályoknak nem megfelelő üzemelés esetén, vagy az állategészségügyi hatóság kezdeményezésére a 

Tenyésztési Hatóság az üzem engedélyét felfüggesztheti, vagy visszavonhatja. 

A keltetéssel kapcsolatos bizonylatok 

Keltetési jelentéssel kapcsolatos bizonylatok 
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A Baromfi Termék Tanács - BIR adatkapcsolat 

meghatározott adatkörre és meghatározott célra vonatkozik. 

 

Az adatközlés online módon megfelelő hozzáférési jogosultságok kiosztásával. 

adatcsoportokhoz lehetséges hozzáférés: 

olódó szállítások 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Mit tesz lehetővé, milyen területen segít a baromfitenyésztés információs rendszere? 

2. Milyen szereplői vannak a Baromfi Információs Rendszernek, melyek a feladatai? Mi a feladata a keltető 

üzemnek a BIR-ben? 

3. Vázolja a keltető üzemek engedélyezési folyamatát a Baromfi Információs Rendszeren keresztül! 
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Chapter 16. Tenyésztésszervezés a 
baromfitenyésztésben II. 

Teljesítményvizsgálati Kódexek 

Tyúk teljesítményvizsgálati kódex 

A teljesítményvizsgálat közvetlen célja a piacon lévő, vagy odakerülő fajták tulajdonságainak, gazdasági 

értékének objektív megállapítása a fajtabejelentésben megadottak figyelembevételével. 

A teljesítményvizsgálati kódex a fajtaelismerés rendjébe illeszthető, amit az állattenyésztési törvény szabályoz. 

A teljesítményvizsgálat előkészítését, szervezését és lebonyolítását, a fajta tenyésztőszervezetének bevonásával, 

a tenyésztési hatóság végzi. Feladata: 

ése, 

 

 

 

A teljesítményvizsgálaton részt vevő fajta tenyésztőszervezete köteles 

 

 

A teljesítményvizsgálatok gyakoriságát jogszabály határozza meg. 

A teljesítményvizsgálatban részt vehet az a telep, amelyiket 

alkalmasnak ítél, 

ése befolyásmentesen és szakszerűen biztosítható, 

 

 

A tenyésztési hatóság feladata a teljesítményvizsgálat hitelességének biztosításában: 

takarmány, takarmány kiegészítő, gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő egyéb készítmény, vakcina, vitamin 

szállítóleveleit, 

mszerűen, előre nem meghatározott időpontban ellenőrzi a termelési adatok naprakészségét, 

méréseket végez, 

 és azt a lehető leggyorsabban a vizsgálati helyre szállítja, 

vagy a vizsgálati helyre kíséri (takarmány, hús, tojás), 

 

átadja a tenyésztőszervezetnek. 

A tenyésztőszervezet feladata a teljesítményvizsgálat zavartalanságának biztosításában: 



 Tenyésztésszervezés a 

baromfitenyésztésben II. 
 

 123  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• folyamatos adatszolgáltatás, 

• a tenyésztési hatóság akadálytalan ellenőrzésének megteremtése, 

• minden érdemben felmerült nehézségről értesítéssel élni tenyésztési hatóság felé. 

A teljesítményvizsgálati eredmények közzététele: 

 

hatóság a kiadványokat angol nyelvű összefoglalóval és kétnyelvű táblázatokkal látja el. 

felhasználhatja. 

lyásoló „Vis Major” esetében a fajta tenyésztője, 

bejelentője javasolhatja a közzététel elhagyását. 

 

Tojóhibridek üzemi körülmények közötti központi teljesítményvizsgálata 

Vizsgált értékmérők: 

esség: nevelés alatti elhullás az indulólétszám %-ában, 

 

-ban, 

 

- -os intenzitás elérésekor, 

-ban, 

 

 

-felhasználás jércénként (kg) a nevelés alatt, tojásra vetítve (g/tojás), tojássúlyra vetítve (kg/1 kg 

tojásmassza). 

A teljesítményellenőrzés többszintes, hagyományos ketreces rendszerben, valamint alternatív tartásmódokban is 

történhet. A napos telepítést úgy kell elvégezni, hogy az egyedszám a tojástermelésre beólazás időpontjában 

legalább 400 db legyen. 

Brojlerek üzemi körülmények közötti központi teljesítményvizsgálata 

 

 

 

hangban van a mindenkori állatvédelmi rendeletben meghatározottal. 

A vizsgált értékmérő tulajdonságok: 

-ában kifejezve. 
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pontban. 

 

 

 

 

kihozatal (%), 

 

-os aránya a grillfertig súlyhoz és a vágás előtti élősúlyhoz viszonyítva, 

 

 vágóhídi kobzás (%), 

 

Nagy testsúlyra hizlalt csirkék üzemi körülmények közötti központi teljesítményvizsgálata 

A vizsgálati metodika néhány módszertani kérdésben tér el a brojlerek teljesítményvizsgálatától. A vizsgálat 

időtartama a naposkori telepítéstől 10 hétig tart. A jércék 6. heti mérésével, illetve vágásával részértékelést kell 

végezni. A kakasoknál részértékelés nincsen. 

Vizsgálandó értékmérő tulajdonságok 

A vizsgálati szempontok egyeznek a brojlerekével, de 

hetes korban hízékonysági és vágási paraméterek vizsgálatára kerül sor, 

-felhasználást kell számítani, és 

értékelését el kell végezni. 

Kettőshasznosítású tyúkállományok üzemi körülmények közötti központi tesztje 

A vizsgálat tartama: 

Nőivarnál: 

- előnevelés 0-49. nap 

- utónevelés 50 - 154. nap 

- tojástermelés ellenőrzése 155-365. nap 

- próbavágás 366. nap 

Hímivarnál: 

- hizlalás 0-81. nap 

- próbavágás 81. nap 

A tesztállomány kezelése és tartástechnológiája: 
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t a természetes megvilágítás növekvő hossza és intenzitása segíti elő 

A tesztre beállítandó naposcsibe egyedszám legfeljebb 500, de a termelési időszakban 160 tyúk és 160 kakas 

teljesítményvizsgálatát kell végezni. A vegyes ivarban végzett hízékonyság-vizsgálat 81 napig tart. 

A jércék tojástermelésének vizsgálata kifutós rendszerű ólban történik, nevelés alatt 20 egyed 

négyzetméterenkénti telepítési sűrűséggel, ami a tojástermeléskor 10 egyedre módosul. 

Kettőshasznosítású tyúkállományok üzemi körülmények közötti központi tesztje 

A vizsgált értékmérő tulajdonságok: 

 

 

leg az állomány 10 %-ára kiterjedően, grammban 

kifejezve, 

 

 

 

 

zalékos intenzitás elérésekor, 

 

 

 

 

 

-ban, 

lis zsír mennyisége g-ban és az élősúlyhoz viszonyított %-os aránya, 

 

Szabadtartású csirkék teljesítményvizsgálata 

Az Európai Unió rendelkezései szerint az alábbiak figyelembe vételével történik a teljesítményvizsgálat: 

i sűrűség négyzetméterenként nem haladhatja meg a 12 gyedszámot, de legfeljebb 25 kg/m2 

élősúlyt. 

 

 

a készített zárható kijárattal rendelkezik, amelynek összes hossza legalább 4 

méter az épület 100 m2-ére vetítve. 

 

erület biztosított. 
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A tesztállomány kezelése és tartástechnológiája 

A legalább 300 egyeddel végzett hízlalás két szakaszban, vegyes ivarban történik. Az előnevelés időtartama 

legfeljebb 42 nap. Az épület természetes szellőzésű. Az etetés önetetőkből, az itatás nyílt felszínű önitatókból 

történik. A szabad tartás előírásainak megfelelően 1 m2-re maximálisan 12 állat telepíthető. A telepítési 

sűrűséget úgy kell meghatározni, hogy az élősúly mennyisége m2-ként nem haladhatja meg a 25 kg-ot. 

A fél-intenzív, füves, kifutós rendszerű utónevelés legkésőbb 43. naptól 81., vagy 88. életnapig tart. Az épület 

alapterületére vetített telepítési sűrűség a hizlalásnak ebben a szakaszában sem haladhatja meg az előnevelésnél 

előírtakat. A szabadtartású baromfi számára előírt takarmány az előnevelés alatt legalább 50%-ban, az 

utónevelés alatt legalább 70 %-ban gabonaféléket tartalmaz. A takarmány 30 %-át az utónevelés során szemes 

takarmányként adjuk. A takarmányadalékok alkalmazását a szabad tartású pecsenyecsirke hízlalási 

technológiájában előírtak alapján kell végezni és arra az operatív tervben, ki kell térni. 

Próbavágás a 82. napon. 

Vizsgált értékmérő tulajdonságok: 

 

 

 

 

lhasználás (élősúly kg/takarmány kg), 

 

 

 

 

 

 

érje és zsírtartalma (%), 

 

Pulykahibridek üzemi körülmények közötti teljesítményvizsgálata 

Egy árutermelő csoportban legalább 500, vegyes ivarban letelepített egyed. 6 hetes korig előnevelés, majd a 7. 

héttől vágásig utónevelés. A pulykatójók vágása 14-17 hetes kor között, a pulykakasok vágása 17-22 hetes kor 

között a tenyésztőszervezet ajánlása alapján. Telepítési sűrűség hathetes korig 10 pulyka négyzetméterenként, a 

hatodik héttől 3, esetleg 3,5 pulyka négyzetméterenként. 

A vizsgált értékmérő tulajdonságok: 

-ában kifejezve, 
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halmozott és részidőre vonatkozó takarmányértékesítés, 

 

 

 

 

 

 comb, csont és bőr nélküli mellfilé és felső 

comb) súlya (g), 

 

 

Pecsenye és húsliba üzemi körülmények közötti teljesítményvizsgálata 

takarmányértékesítésének, hús minőségi paramétereinek megállapítása. 

 húsliba vizsgálatára is. 

A vizsgálat tartama: 

 

 

Egy árutermelő csoportban legalább 500, legfeljebb 3000 db napos liba kerülhet letelepítésre, 50-50% 

ivararányban. A létszám nyomon követése naponkénti adatgyűjtésen alapul. A kieséseket az állománynaplóban 

kell feljegyezni. A felhasznált takarmánymennyiséget hetente és göngyölítve kell nyilvántartani. 

A vizsgált értékmérő tulajdonságok: 

• életképesség (0-8, 9-28, 29-vágási nap között), 

• élősúly (napos korban, 28. napon, a vágás előtti napon), 

• takarmány felhasználás, 

• próbavágás az operatív tervben rögzített időpontokban: 

átlagos élősúly, 

 

 

• húsminőség vizsgálat (pH, hússzín, csepegési veszteség, hőkezelési veszteség, felengedési veszteség). 

A lúd májtermelő-képességének vizsgálata 

A májtípusú ludak teljesítményvizsgálatának célja a vizsgálandó fajták utódainak májtermelő-képessége, azaz a 

hizlalt lúd májának súlya, a máj minősége, az élősúlyhoz viszonyított aránya és a ráhízás mértékének 

megállapítása. Ehhez társul a töméshez felhasznált kukorica mennyiségének viszonyítása a májsúlyhoz, azaz a 

takarmányértékesítő képesség és a tömés alatti elhullás %-os arányának kimutatása. A vizsgálat célja továbbá az 

előnevelés alatti súlygyarapodás, az ezzel összefüggő takarmányértékesítés és az elhullási arány megállapítása. 

A tömőalapanyaggal szemben támasztott követelményeket az operatív terv rögzíti. A tömés egy időben, két 

különböző helyen, különböző tömőszemélyekkel történik. Az összevont adatokat értékelik 
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A vizsgált értékmérő tulajdonságok: 

•életképesség (0-8, 9-28, 29-63 nap között, a tömés alatt), 

•élősúly (napos korban, 28. napon, a 63. napon, a tömés végén), 

• takarmány felhasználás (0-63 nap között és a tömés alatt). 

A májliba vágás során mért adatok: 

 

 

ntott osztályozott egyedi máj súly, 

 

 

 

 

Pekingi típusú pecsenyekacsa teljesítményvizsgálata 

A teljesítmény vizsgálat célja a pecsenyekacsák hústermelőképességének, életképességének és takarmány-

értékesítésének megállapítása. Egy árutermelő csoportban legalább 500, legfeljebb 10.000 napos kacsa kerülhet 

letelepítésre. A felhasznált takarmánymennyiséget hetente és göngyölítve kell nyilvántartani. 

A vizsgált értékmérő tulajdonságok: 

• életképesség (0-7., 7-21., 22. vágási nap között), 

• élősúly (napos korban, 21. napon, a vágás előtti, a 41., vagy a 48. napon, egyedi mérések, az állomány 10 

százalékára kiterjedően), 

• takarmány felhasználás, 

• próbavágás az operatív tervben rögzített időpontokban, és létszámokkal: 

 

 

 

lőtti élősúlyhoz viszonyítva, 

• húsminőség vizsgálat (pH, hússzín, csepegési veszteség, hőkezelési veszteség, felengedési veszteség). 

Barbari gácsér teljesítményvizsgálata 

Mulard gácsér teljesítményvizsgálata 

A teljesítményvizsgálat egyezik a májlibákéval, a faji sajátosságok figyelembe vételével. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan tud hozzájárulni a tenyésztőszervezet a teljesítményvizsgálat zavartalanságához? Ismertesse a 

tojóhibridek központi teljesítményvizsgálatánál figyelembe vett értékmérő tulajdonságokat! 

2. Ismertesse a brojlerek üzemi körülmények között végzett központi teljesítményvizsgálatánál figyelembe vett 

értékmérő tulajdonságokat! 
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3. Ismertesse a kettőshasznú tyúkállományok üzemi körülmények között végzett központi 

teljesítményvizsgálatánál figyelembe vett értékmérő tulajdonságokat! 
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