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A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése
Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Az előadás áttekintése
Tenyésztőszervezetek a lótenyésztésben. 
A tenyésztőszervezetek létrehozásának elvei a lótenyésztésben. 
A fajtafenntartás, a törzskönyvezés szereplői a lótenyésztésben. 
A törzskönyvezés folyamata, a tenyésztési és termelési adatok értékelése. 
A származás-nyilvántartás elemei a ló törzskönyvezés folyamatában. 
A teljesítmény nyilvántartás elemei, teljesítményvizsgálatok. 
Méntartási szerződések, fedeztetési nyilvántartások. 
A ló törzskönyvi nyilvántartás bizonylatai. 
A lovak egységes egyedi nyilvántartási rendszerének részletes szabályai (Ló ENAR 
Szabályzat).  
A ló ENAR működésében résztvevő szervezetek feladatai és kötelezettségei. 
A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége feladata és kötelessége a ló ENAR 
működtetése keretében. 
A ló teljesítményvizsgálati kódex. 
Tenyésztési programok a lótenyésztésben.



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
 Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete 
 Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete 
 Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 
 Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete 
 Nóniusz Lótenyésztő Országos Egyesület 
 Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület 
 Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület 
 Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete 
 Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület 
 Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete 
 Akhal-Teke Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete
 Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete
 Magyarországi Szamártenyésztők Egyesülete



A tenyésztésszervezés rendszere a lótenyésztésben

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, teljesítményének
növelése lehetővé váljon.
A törzskönyvezés szereplői
 Tenyésztő szervezetek, akik adott fajtára fenntartási (ezzel törzskönyvezési) jogosultságot szereztek.
Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége, amelyik szervezetet a fajtafenntartó egyesületek

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

 Tenyésztési hatóság, amelyik a tenyésztőszervezetek felügyeleti szerve a folyamatban.
 A lótenyésztők, tulajdonosok és tartók. 
 Lótartó: az a természetes vagy jogi személy, aki az állatok tartásáért az állat-egészségügyi és

állattenyésztési hatósággal szemben, valamint piacszabályozási és támogatási ügyekben a felelősséget
viseli.

 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
alkalmazott módszerek tekintetében elkülönül egymástól.



A tenyésztésszervezés rendszere a lótenyésztésben

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 tenyésztésszervezés rendszere a lótenyésztésben

A törzskönyvezés folyamata, a tenyésztési és termelési adatok értékelése
A származás-nyilvántartás elemei:
 a fedezőmének törzskönyvi nyilvántartásba vétele feltételeinek kialakítása;
 kancafedeztetési és termékenyítő állomások létesítése, különös tekintettel a fedeztetési 

állomások földrajzi elhelyezkedésére, és a méntartási technológiára ;
 állami  ménekre vonatkozó haszonbérleti szerződések megkötése;
 magánménekre, illetve szaporítóanyagokra vonatkozó törzskönyvi nyilvántartási szerződések 

megkötése;
 a fedeztetési/termékenyítő állomások ellenőrzése;
 mesterséges termékenyítésből és embrió átültetésből született csikók törzskönyvi 

nyilvántartási rendszere;
 a tenyészeredmény bejelentő lapok feldolgozása; 
 a lovak származás ellenőrzésének szervezése; 
 a  született csikó azonosító jellel való ellátása, lófélék tartós, egyedi megjelölése;
 a lófélék egységes szín és jegy leírása;
 külföldi származású import, hasban import lovak honosítása, regisztrációja;
 az adatrögzítés, adatfeldolgozás és adatszolgáltatás szabályozása;
 állami mének selejtezésében, elhullásában, kényszervágásában való közreműködés.



A tenyésztésszervezés rendszere a lótenyésztésben

A törzskönyvezés folyamata, a tenyésztési és termelési adatok értékelése

A teljesítmény nyilvántartás elemei, teljesítményvizsgálatok
 a lovak testméret felvétele, küllemi bírálata
 a teljesítmény adatok gyűjtése, rendszerezése és a tenyésztési adatokhoz rendelése. 

sajátteljesítmény vizsgálattal
az ivadékok teljesítményének vizsgálatával



A tenyésztésszervezés rendszere a lótenyésztésben

A törzskönyvezés folyamata
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
figyelembevételével 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.























































Előadás összefoglalása

Az előadás összefoglalása

Az előadás keretében a lótenyésztésben létező tenyésztőszervezetek 
ismertetésére, a tenyésztőszervezetek munkáját nagyrészt kitevő 
törzskönyvezési folyamat bemutatására kerül sor, a 
bizonylatkezelésen át az osztályba sorolásig. 
Megismerkednek a hallgatók a nyilvántartás bizonylataival, a ló 
ENAR kapcsolódási pontjaival. 
Szóba kerül a teljesítményvizsga, a tenyészértékbecslés, az egyedi 
azonosítás különféle formája. 
Kiemelt szerepet kap az őshonos fajták fajtafenntartása, különösen 
tenyésztési programja.

A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése
Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben



Előadás ellenőrző kérdései

A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése
Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

1. Sorolja fel, jellemezze a lótenyésztés területén tevékenykedő tenyésztő 
szervezeteket!

2. Milyen rendezőelvek alapján jöhetnek létre lótenyésztő szervezetek?
3. Kik a szereplői a fajtafenntartásnak és a törzskönyvezésnek a lótenyésztésben?
4. Milyen elemeit ismeri a származás-nyilvántartásnak, és a teljesítmény-

nyilvántartásnak?
5. Milyen bizonylatait ismeri a ló törzskönyvi nyilvántartásának?
6. Ismertesse a lovak egységes egyedi nyilvántartási rendszerének részletes 

szabályait?
7. Kik működnek közre a Ló ENAR működtetésében, mik a feladataik és a 

kötelezettségeik?
8. Melyek a Ló ENAR működtetés keretében a Magyar Lótenyésztők Országos 

Szövetsége feladatai és kötelességei?
9. Mit szabályoz a ló teljesítményvizsgálati kódex?
10.Milyen elvekre épül a hagyományos lófajták tenyésztési programja?
11.Milyen elvekre épül a magyar sportló tenyésztési programja?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése 

Tenyésztőszervezeti munka a kiskérődzőknél

Előadás anyagát készítette: Dr. Mihók Sándor
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