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A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése. 
Tenyésztőszervezeti munka a sertéstenyésztésben

Az előadás áttekintése

Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete tevékenységi köre, célja a 
tenyésztőszervezeti munkában. 
Az Egyesület felépítése, a közgyűlés, az elnökség, az elnök az ügyvezető a felügyelő bizottság 
feladat- és hatásköre.
Az Egyesület által megvalósítani kívánt tenyésztési program. 
A tenyésztési programban meghatározott tenyésztési módszerek. 
Teljesítményvizsgálati formák a tenyésztési programnak alárendelten. 
A teljesítményvizsgálatok rendje. 
Szaporasági és felnevelési teljesítményvizsgálat (SZFTV). 
Üzemi sajátteljesítmény vizsgálat (ÜSTV). 
Központi hízékonyság és vágóérték vizsgálat (HVT). 
Üzemi ivadékvizsgálat (ÜITV).
Küllemi bírálat.
Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálatok. 
A tenyészállatok főtörzskönyvbe sorolásának feltételei. 
A tenyészetek besorolási típusai. 
A törzskönyvezési, hitelességi mulasztások szankcionálása. 
A tenyészállat-forgalmazás felfüggesztése.

























































A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése. 
Tenyésztőszervezeti munka a sertéstenyésztésben

Az előadás összefoglalása

Az előadás során ismertetésre került a Magyar Fajtatiszta Sertést 
Tenyésztők Egyesülete tevékenységi köre, az Egyesület által 
megvalósítani kívánt tenyésztési program, a tenyésztési 
programban meghatározott tenyésztési módszerek. 

Tájékoztatást kaptak a teljesítményvizsgálatok különböző 
formáiról, a törzskönyvi fegyelem megsértése esetén lehetséges 
szankcionálási lehetőségekről.



A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése. 
Tenyésztőszervezeti munka a sertéstenyésztésben

Az előadás ellenőrző kérdései

1. Milyen tevékenységi körre fogadták el a Magyar Fajtatiszta Sertést 
Tenyésztők Egyesületét?

2. Milyen feladatokat lát el az Egyesület feladatkörének teljesítése során?
3. Hogyan épül fel az Egyesület, melyek a szervei? Milyen feladat és 

hatásköre van az egyes szerveknek, személyeknek?
4. Milyen fajtacsoportokra koncentrál az Egyesület tenyésztési programja?
5. Milyen teljesítményvizsgálati féleségeket jellemez az MFSE? 
6. Melyek a fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálatok?
7. Milyen feltétel teljesítése esetén lehetséges egy állatot a főkönyvbe sorolni?
8. Milyen besorolású tenyészetet ismer a sertés tenyésztésszervezésben?
9. Milyen szankcionálási lehetőségek vannak a törzskönyvezési fegyelem 

megsértése esetén?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése 

Tenyésztőszervezeti munka a sertéstenyésztésben

Előadás anyagát készítette: Dr. Mihók Sándor
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