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Tenyésztési program és szabályzat célja
A magyar hidegvérű fajta fenntartása és a génállomány megőrzése, az állomány minőségi
javítása, nemesítése, ennek érdekében a fajta tenyésztői munkájának rendszerezése, amely
magában foglalja a fajtával kapcsolatos tenyésztési, nyilvántartási és törzskönyvezési
feladatokat.
Tenyészcél: A magyar hidegvérű fajta értékmérő tulajdonságainak fenntartása, javítása, a
jelen kor kívánalmainak megfelelő mezőgazdasági-, és erdészeti munkákra is alkalmas ló
tenyésztése, amely a szabadidő hasznos eltöltésére, lovaglásra és egyéb hobbi célokra is
megfelel, miközben megmarad, illetve javul a fajtára jellemző kiváló fejlődőképesség, a jó
hústermelő képesség.

I. rész
A magyar hidegvérű ló
1. A FAJTA LEÍRÁSA
1.1. A fajtafenntartásért felelős szervezet megnevezése
Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület
1.2. A fajta kialakulása, jelenlegi helyzete, várható jövőbeni szerepe
1.2.1. A hidegvérű ló a Kárpát-medencében I.
A hidegvérű ló megjelenése a Kárpát-medencében nem tisztázott, még ma is gyakran vitatott
kérdés. Hasonló küllemű ló már a középkorban is élt ezen a területen, amely feltehetően az
Árpád-házi királyok által az országba behívott nyugati lovagokkal, valamint hadizsákmányként
került hazánk területére. Kutatók a nehéz csontozatú lovakra jellemző, Tiszalökön talált csontok
alapján említenek „egy metakarpust, amely 154 cm magasságú lóból származik” Ez azonban
csak kivételes eset lehetett.
A nehezebb típusú igásló - az irodalmi ismereteink alapján - a XVI-XVII. században jelent
meg a Dunántúl nyugati szegélyén, valamint később szórványosan a „sváb” telepesekkel más
területeken is. Ezen „lófajta” eredete a nóri vagy pinzgaui lóhoz nyúlik vissza. A rómaiak
Noricum nevű hatalmas tartománya változatos domborzatú területén több típusa élt és
fejlődött ki annak a hegyi lónak, melyet összefoglaló néven nóri lóként ismerünk.
A nóri ló, pinzgaui lóként is ismert, spanyol vérrel is nemesített fajta, szakszerű tenyésztése a
salzburgi érsek 1675. évben alapított riesi méneséhez kötődik. Ez a fajta szivárgott be Vas
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és Sopron megye területére, mely később pinkafői néven vált ismertté. A pinkafői ló 162-172
cm magas durvább csontozatú, nehéz burkolt fejű, rövid izmos nyakú, hosszú, hajlott hátú,
csapott farú, gyakran hibás lábállású, terült patájú, színe gyakran párductarka, deres, sárga és
pej.
A nóri hatásra a Mura és Dráva mentén, Szlavóniában a pinzgauinál kisebb, finomabb,
tetszetősebb típus alakult ki, melyet muraközi lóként ismerünk. A Muraközzel határos magyar
területeken ez a lótípus jelent meg.
Az 1860-as évektől a mezőgazdasági szakcikkek, valamint a gazdasági egyesületek gyakran
felvetették a gazdasági ló szükségességét és ennek megoldását a hidegvérű ló tenyésztésében
látták. Felmerült a hidegvérű ló tenyésztésének gazdaságossága is, amely nem volt kétséges,
hiszen szinte korlátlanul, jó áron értékesíthető volt a lóvásárokon. A belföldi keresleten túl főleg
olasz és német exportra vásárolták.
Mind a pinkafői, mind a muraközi kedvelt lett, de terjedésüket különböző korlátozó
intézkedések akadályozták, mígnem az 1894. évi XII. törvény a ló tenyészkörzetesítését írta
elő, meghatározva a hidegvérű ló tenyészkörzetét, de lehetővé tette, hogy zárt tenyészetben
(a birtokos saját lovait fedeztethette, hidegvérű ménnel, de kifele nem fedeztethetett) bárki
olyan lovat tenyészthetett, amilyet akart. Ezzel az intézkedéssel megindult a hidegvérű
terjedése. A tenyészkörzetek a Dunántúl nyugati és déli területeire terjedtek ki.
A hidegvérű ló tenyészkerülete az 1926-os leírások alapján (Döhrmann Henrik):
„Baranya megye területe a pécsváradi, mohácsi és villányi járás kivételével igen nagy
előszeretettel foglalkozik a gazdaközönség a belga jellegű hidegvérű ló tenyésztésével.
Legélénkebb tevékenységet fejt ki a hegyháti, szentlőrinci, siklósi és a pécsi járás. Fontos és
népes lóvásárokat tartanak Baranyaszentlőrinc és Pécs országos vásárain.
Zala megyében aránylag a legrégibb a hidegvérű ló tenyésztése. Itt lehet a belga jelleg mellett
a régi muraközi ló nyomait még leginkább feltalálni, főleg Zalaszentgrót, Zalaegerszeg,
Zalaapáti, Nova és Pacsa községekben. Nagyobb felhajtású lóvásárok vannak Zalaegerszeg és
Nagykanizsa országos vásárain.
Somogy megye hidegvérű lótenyésztése szintén újabb keletű, amiről tanúságot tesz a hidegvérű
és angol félvér keresztezései termékeknek még gyakori előfordulása. Megállapodottabb belga
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jelleget találunk Erdőcsokonya, Visonta, Komlósd és Németlad községekben. Főbb lóvásárok
Kaposvár és Szigetvár országos vásárain.
Vas megye nehéz igás tenyésztése, bár nagy részben szintén belga jellegű ménekkel dolgozik,
a pinzgaui (nóri) ló jellegével vegyítettnek mondható. Igen nagy a felhajtás Szombathely
városának országos vásárain. Ezekre a vásárokra Somogy és Zala megyék anyaga is eljut.
Sopron megyében a csornai és kapuvári járások kivételével a hidegvérű lovat tenyésztik már
elég régen, de csak újabban kezd határozott irányt felvenni a tenyésztés a belga jelleg felé:
régebben inkább a nóri ló befolyása alatt állott.”
Az uradalmak az intenzívebb talajművelés és növénytermesztés érdekében az ökörfogatokat a
hatékonyabb gazdasági igáslófogattal igyekeztek leváltani. Sorban alakultak meg a kisebbnagyobb tenyészetek, de nem csak magántenyészetek, hanem államiak is.
A Kisbéri Magyar Királyi Állami Ménesbirtok 1866-tól 80 hidegvérű jellegű igásló
(használati) kancaállománnyal folytatott tenyésztést. Clydesdale majd norfolki ménekkel
próbálkoztak, de végül az ardenni mének, Bottom és Philipp hoztak átütő sikert a tenyésztésben.
A Bábolnai Magyar Királyi Állami Ménesbirtok arab keresztezésű hidegvérű igáslovat
tenyésztett. A tenyészcél: könnyebb, mozgékonyabb és szívósabb félhidegvérű gazdasági
igásló előállítása, a meglévő ardenni kancaállománynak arab ménekkel folytatott állandó
keresztezése útján.
A ménesbirtok hidegvérű nehéz igásló tenyésztése 1897-ben vette kezdetét, amikor a kisbéri
állami ménesbirtoktól 7 ardenni tenyészkancát átvettek és ehhez még 30, tenyésztésre alkalmas,
jellegzetes nehéz igás kancát vásároltak Muraközben. A tenyésztésnek abban az időben az volt
a mellékcélja, mint általában a kisbéri ménesbirtokon űzött ardenni tenyésztésnek is, hogy a
hidegvérű népies tenyészkerület részére állami méneket neveljen. Ennek szem előtt tartásával
időközönként jó ardenni méneket importáltak Belgiumból: így többek között Laborieur,
Virtoni, Artoni nevű kiválóbb apaállatokat.
Az anyakanca-állomány: 80 egyed igában dolgozó kanca volt. Mivel korábban a kiválóbb
ardenni kancák arab vagy lipicai ménnel való keresztezése jó eredményt hozott, elhatározták,
hogy továbbra is folytatnak keresztezést a nemesebb, mozgékonyabb, élénkebb járású egyedek
előállítására. 1925-ben két shagya és két ardenni mén, többek között Laborieur és Bíró II
fedeztek.
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Sajnálatos módon a fenti tenyészetek tenyésztési nyilvántartásai megsemmisültek, mivel
hidegvérű ménesi kancaállomány nem volt, méneskönyvet sem vezettek.
A beszerezhető amúgy is heterogén kancaállomány javítása céljából általában clydesdali és
percheron és egyéb hidegvérű ménekkel próbálták javítani az állományt, de a századforduló
táján, a XX. század elején a nemesítő szerepet a belga-ardenni fajta vette át.
Ez idő tájt a statisztikai adatok szerint az ország lóállományának 20-22 %-a volt hidegvérű, az
1-2 %-os eltérést a keresztezett, „sodrott” egyedek hova sorolása adhatta.
1.2.2. A hidegvérű ló a Kárpát-medencében II.
A II. világháború után új fejezet nyílt a hidegvérű ló tenyésztésében. A mezőgazdaság súlyos
vonóerő gondja és a jelentkező exportlehetőség felcsillantotta a lehetőséget a hidegvérű fajta
tenyésztésének fellendítésére. A háború alatt a keveredett és leromlott lóállomány feljavítása
érdekébe a földművelésügyi kormányzat szigorú intézkedéseket hozott.
Felvásároltatták az összes magánmént. Az elérni kívánt cél szempontjából alkalmatlanokat
selejtezték, az alkalmasakat a tenyészkörzetek visszaállításával a fajta körzetének megfelelően
állami ménként beosztották. A fedeztetés díjtalan volt. Az átválogatás után kereken 400
hidegvérű mén maradt a tenyésztés számára. Az állomány 85 %-a ismeretlen származású, de
fajtajellegében elég egységes volt, melyben az ardenni jelleg érvényesült.
„E fajtának nagy átütőerejéből és a csikónevelés okszerű módszereinek általánosításából
mindinkább kialakult egy egységes, az ardenni típust magán viselő, de különleges céljainkat is
megtestesítő és a magyar rög okozta szilárdságot is megőrző magyar hidegvérű fajta.” (Dr.
Schandl József)
A ménállomány marmagassága az 1949-es leírás alapján bottal mérve 150 és 165 cm között
volt, de a szélső érték 142 és 170 cm. A ménállomány javítása céljából 1948-49-ben Belgiumból
59 belga-ardenni és Franciaországból 17 különböző fajtájú (de inkább ardenni jellegű) mént
importáltak.
1953-tól már csak ismert apaságú mén került tenyésztésbe, és az ismeretlen származású,
szélsőséges méretű egyedek selejtezésre kerültek. Az import mének hatására erősödött a belgaardenni jelleg és az állomány is mind egységesebbé vált.
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1947-49-ben került általánosan bevezetésre a köztenyésztésű kancaállomány fajtánkénti
törzskönyvezése. Az 1950-es években 7.000 körül alakult a törzskönyvi nyilvántartásba vett
hidegvérű kancaállomány. Kezdetben a kancaállomány zöme is ismeretlen származású volt, de
a törzskönyvezés bevezetésével a törzskönyvezett kancák ivadékai már bélyegzésre, valamint
egyed és származás nyilvántartásba kerültek.
A biztonságos apaállat utánpótlás érdekében állami gazdasági törzstenyészeteket létesítettek,
mert az állami gazdaságoknak a mezőgazdasági tevékenységükhöz maguknak is szükségük volt
hidegvérű lóra. Jelentősebb tenyészeteket alakítottak ki az alábbi helységekben: Szentegát,
Görösgal, Csobokapuszta, Bikal, Pakod és Andráshida. Ezekben a gazdaságokban a legjobb
import méneket állították tenyésztésbe.
A termelőszövetkezetek (tsz-ek) létrehozásával az 1960-as években a magántenyésztőktől a
tsz-ek állományába került törzskönyvezett kancaállományból is

több szövetkezeti

törzstenyészetet hoztak létre. Ebben az időben a magántenyésztők száma minimálisra csökkent.
A szövetkezetek, az állami gazdaságokból a gépesítés fejlesztése miatt kiszoruló hidegvérű
tenyészetek állományát és a hozzá kapcsolódó tenyésztést is fokozatosan átvették. Az ország
lóállományának nagyarányú csökkenése ellenére a hidegvérű lóállomány 20-22 %-os aránya
nem változott. A jelentősebb termelőszövetkezeti tenyészetek Rózsafa, Gölle, Toponár,
Szentgáloskér, Somogyszil, Karád, Bocfölde helységekben voltak.
Az 1970-es évektől fokozatosan csökkent a termelőszövetkezetek lófogatszükséglete a
gépesítés miatt. Ez a változás a hidegvérű ló hasznosítási módját is megváltoztatta. Így a
csikószaporulat lett az elsőszámú hasznosítási módja a tenyésztésnek, a lófogat hasznosítással
szemben. A csikószaporulat exportértékesítése szinte korlátlan és biztonságos volt. Ez azt
eredményezte, hogy a kancaállomány egyre nagyobb részének ménesben való tartása is
kifizetődővé vált. Mivel a vágócsikó értékét a választási súlya határozta meg, ezért a tenyésztők
részéről igényként merült fel, hogy a közepes méretű magyar hidegvérű testtömegének növelése
céljából import méneket állítsanak tenyésztésbe. Ennek érdekében a lótenyésztés központi
szervezete 1980-ban vásárolt 2 ardenni mént Belgiumból, és 4 percheron mént
Franciaországból, majd 1985-ben újabb 4 import ardenni mén került be a tenyésztésbe,
melyeket 1990-ben a Percheron-201 mén követett.
Az 1950-es években a fajtatenyésztés indulásakor meglévő ménállományból ma mindössze 8
belga import (B-3, B-6, B-13, B-22, B-25, B-26, B-28, B-36) és 1 hazai (Péterhida-1,
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muraközi) ménvonal él, melyek a ma élő állomány származásában a negyedik ősi sorban, vagy
hátrébb szerepelnek. A további importmének közül 1 ardenni (A-1) és 4 percheron (P-1, P-3,
P-4, P-201) ménvonal él, melyek a mai állomány harmadik, negyedik ősi sorában még
előfordulnak.
A jelenlegi állományban egyes egyedek anyai oldalának harmadik, negyedik ősi sora ismeretlen
ősöket is tartalmaz, mivel a teljes körű bélyegzés és származás nyilvántartás csak az 1970-es
években kezdődött meg az Országos Lótenyésztési Felügyelőség létrejöttével, ám ezek az
egyedek nem meghatározóak a fajta genetikai szerkezetének továbbformálásában. Az
azonosítás során korábban sok esetben nem vették figyelembe a származást, amelynek
hátrányát most tapasztaljuk, mivel ezek az egyedek, csak több generáció múlva fejthetik ki
hatásukat a tenyésztésben.
A rendszerváltás óta a hidegvérű lóállomány majdnem egészében magántulajdonba került és az
import egyedek beszerzése szabaddá vált. Megkezdődött a magyar hidegvérű fajta jelentős
genetikai szennyeződése, ezért 2009. évtől kezdődően, őshonos magyar hidegvérű ló nukleusz
állományának azok a mének és kancák tekinthetők, amelyek származásában a negyedik ősi
sorban a 16 ős közül 5-nél több idegen ős nem szerepel. Ismeretlen ős is csak e mutatószám
rovására fordulhat elő.
1.2.3. A muraközi típusú ló
A muraközi ló a Dunántúl délnyugati részének, Vas és Zala megyének – meglehetősen
heterogén – lófajtája volt. Tulajdonképpen a „noricum” hidegvérű csoportjának legkeletibb
tagja, melyet a szomszédos Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban is tenyésztettek.
Létszáma a XX. század elején megközelítette a 20.000-et.
A pinkafői ló részben belga, részben muraközi lóval keveredett, 164 cm magas, durva fej, rövid
húsos nyak, néha hajlott hát, gömbölyded vagy hosszú lejtős, kevésbé barázdált far jellemezte.
Gyakori volt a tarka szín. Ez a típus teljesen eltűnt.
A muraközi ló változatai, a régebbi könnyebb és az újabb nehéz belga típus vegyesen voltak
megtalálhatók a népies tenyésztésben. A könnyebb, kisebb 161 cm körüli, a nagyobb 171cm
körüli magas volt. A kisebb termetű a régi magyar alföldi parlagi ló durvább változatát
képviselte, kitartó és mozgékony állat volt.
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A XIX. században az osztrák tartományokból behozott nóri genetikai hátterű lovak keveredtek
a helyi lóállománnyal, amely az egykori arab fedezőmének hatására arabos jellegű volt. PettkóSzandtner Tibor innen eredezteti a muraközi nemességét és szívósságát.
A magyar hidegvérű fajtán belül – ahol nem érvényesült a belga-ardenni mének hatása – egy
finomabb típus különült el, a muraközi típus.
A II. világháború után a hivatalos tenyészirány a belga-ardenni lett, a muraközi mének
jelentősen háttérbe szorultak, létszámuk kritikusan alacsony szintre csökkent. Az ötvenes évek
végén három olyan mént találtak, amelyek mentesek voltak a belga genetikai anyagától. Erre a
három ménre, valamint kistestű hidegvérű kancákra alapozta a fajta regenerálási munkáját az
Állattenyésztési Kutatóintézet Lótenyésztési Osztálya. Az Állattenyésztési Kutatóintézet
Lótenyésztési Osztálya Patay Sándor szakmai irányításával és dr. Ócsag Imre vezetésével 1957
nyarán mintegy 30 kanca és 3 mén (2763 Görösgal-1, 2159 Péterhida-1, 2766 Katádfa-4)
bevonásával indította el a regenerálási programot. Később a szoros rokontenyésztés elkerülése,
és a használati skála szélesítése céljából haflingi és fjord méneket is használtak. A muraközi
1972-ben államilag elismert fajta lett.
1974-ben még 40 muraközi mén fedezett (a hidegvérű ménállomány 16%-a), s a
köztenyésztésben lévő egyedek száma meghaladta az 1000-et.
Számuk azonban egyre csökkent és a törzskönyvezett állomány támogatottságának hiányában
a muraközi fajta beleolvadt a magyar hidegvérű állományába. Jelenleg szórványosan még
fellelhetők muraközi származású lovak. A muraközi típus regenerálása céljából – az Egyesület
támogatásával–az Őrségi Nemzeti Park vállalta ezen lovak összegyűjtését és a muraközi típus
megújítását.
1.3. A magyar hidegvérű állomány nagysága
A fajta 1953-ban történt elismerésekor törzskönyvesnek elfogadott, a magyar hidegvérű
törzskönyvben 7.000 kanca, 400 mén, valamint ezek leszármazottai szerepeltek.
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A tenyésztésre engedélyezett hidegvérű mének származása kissé eltér a kancaállományétól. A
négy ősi soros származás szinte miden egyednél teljes (az apai oldalakon ennek akár
többszöröse is), de a felmenők között nagyobb arányú a cseppvérkeresztezéssel előállított ős.
1.4. A fajta ménvonalai (genealógiai vonalak), a fajtába tartozás származási feltételei
Az 1940-es évek végén a fajtatenyésztés (a következetes törzskönyvi nyilvántartás) indulásakor
az 59 + 17 alapító mén állományból ma 8 belga import és 1 hazai (muraközi) ménvonal létezik,
melyek közül létszámát tekintve 5 különösen veszélyeztetett. A genetikai variancia
beszűkülésének elkerülése végett időközben cseppvérkeresztezéssel a fajta tenyésztésében
szerephez jutott 2 ardenni (A-1, A-3) és 5 percheron (P-1, P-2 P-3, P-4, P-201) mén, melyek
korlátozottan elfogadásra kerülnek az őshonos magyar hidegvérű nukleusz állomány
pedigréjében is.
A magyar hidegvérű nukleusz állomány fenntartására elsősorban a fent megnevezett és ma még
létező genealógiai vonalakból származó mének használata javasolt.
Magyar hidegvérű nukleuszként elfogadottak azok az egyedek, melyek származásában a
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negyedik ősi sorban legfeljebb öt (az idők folyamán cseppvérkeresztezésre használt) ős
szerepel. A negyedik ősi sorban legfeljebb kettő ismeretlen elfogadott. Fenti két szabályt
figyelembe

véve

a

magyar

hidegvérű

nukleusz

egyed

negyedik

ősi

sorában

cseppvérkeresztezésre használt és/vagy ismeretlen ős aránya nem haladhatja meg a 31,25
százalékot. A melegvérű ős kizárt. A szélső apai ágon elfogadott az összes fajtaalapító (belga
és francia) mén.
Idegennek azon egyéb hidegvérű lovak minősülnek, amelyek e pontban nem szerepelnek.
A párosítások elvégzésénél annak általános elvei (a küllem és mozgásbírálat, fogatban történő
kipróbálás) mellett arra is figyelni kell, hogy az egyes vonalak jellegzetes tulajdonságait a
kiemelkedő ősökre történő rokontenyésztéssel rögzítsük.
Az alapító ménvonalakhoz tartozó mének aktuális listáját a 19.12 számú melléklet tartalmazza,
továbbá az Egyesület honlapján megtekinthető.
A magyar hidegvérű fajta fenntartása során (cseppvérkeresztezésként) a belga, ardenni, ,
kivételes esetekben percheron és breton fajták jöhetnek szóba.
1.5. Küllemi leírás
1.5.1. Magyar hidegvérű
A magyar hidegvérű középnagy fajta. Színe sárga, pej, fekete, szürke, deres. A jegyek fejen és
lábvégeken a sárgáknál gyakran, a más színűeknél ritkábban fordulnak elő.
Jellemző testméretek és testformák:
•

A marmagasság 150 – 175 cm között. Az övméret a marmagasság legalább 120 %-a, de
általában 125-130 % között van. A szár körmérete 3 éves kortól kancáknál legalább 23
cm, méneknél 24 cm.

•

A bőre vastag, vagy közepesen vastag, szőrzete elég durvaszálú, az üstök, sörény és
farokszőrzet dús, gyakran hullámosodásra hajlamos, a bokaszőrök is dús növésűek,
hosszúak, gyakran a szár hátulsó élén is előfordul.

•

A szervezet erőteljes, szilárd, a csontok vastagok, az ízületek terjedelmesek, enyhén
burkoltak, néha kissé lazák. Izomzata jól fejlett. Szívós, kitartó, igénytelen, gyorsan
fejlődő, elég hosszú életkorú, gyakori a 20 évet meghaladó korú egyed is.

•

Feje arányos a testtömeggel, de kissé durva és enyhén burkolt is lehet, általában egyenes
profilvonalú. Homloka széles, toroktájéka bő.
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•

A szemek középnagyok, élénktekintetűek, a fülek is középnagyok, mozgékonyak.

•

A nyak középhosszú, jól izmolt, középmagasan illesztett, enyhén ívelt, néha egyenes,
vagy kissé terhelt.

•

A mar rövid, alacsony vagy középmagas, de mindig igen jól izmolt.

•

A hát középhosszú, vagy hosszú, széles, mérsékelten előremélyedt, mindig jól izmolt.

•

Az ágyék széles, néha kissé lazakötésű, de jól izmolt.

•

A far középhosszú, széles, lejtős, néha enyhén csapott, jól izmolt, mindig barázdált.
Néha túlnőtt. A farok alacsonyan tűzött, de mozgékony.

•

A szügy széles, jól izmolt, a mellkas jól dongázott, de néha nem elég mély.

•

A lapocka jól izmolt, de néha rövid és meredek. A felkar rövid jól izmolt, az alkar
gyengébben. A lábtő terjedelmes, néha lapos. A szár rövid, vastag, néha fűzött. A boka
terjedelmes, gyakran burkolt. A csüd rövid, általában szabályos, vagy kissé meredek. A
pata arányos a testtömeggel, néha terült és hegyes szögű.

•

A konc jól izmolt, az alcomb gyengébben. A csánk széles, vastag, gyakran rövid,
burkolt, néha kivágott. A szár, a boka és a csüd hasonló az elülső végtagokhoz. A pata
gyakran meredek, néha ferde.

•

A lábállás általában elég szabályos, a hátulsó lábaknál gyakori a kardosság.

•

Mozgása lépésben elég térnyerő, néha rövid, élénk. Ügetésben élénk, gyakran
lendületes. Vérmérséklete nyugodt, könnyen kezelhető, igen jóindulatú, tanulékony.

1.5.1.1. A Muraközi típusú ló
A Muraközi típus külleme és értékmérői:
•

Fej: testtel arányos, kicsi, finom. Nagy, élénk, kifejező szemek. Fülek élénk mozgásúak.

•

Nyak: magas illesztésű, középhosszú, izmos, domború sörényéllel. Üstök és sörényszőr
dús.

•

Egy oldalra fésülhető sörény.

•

Mar: elmosódott, jól izmolt.

•

Lapocka: jól izmolt, kívánatos a dőlt lapocka.

•

Far: széles, izmos, hosszú, kissé lejtős, igen jól barázdált.

•

Végtagok: gazdagon izmoltak, ízületei a magyar hidegvérűnél terjedelmesebbek, kevésbé
burkolt, dús bokaszőrzet nem kívánatos.

•

Marmagasság: 155 cm, 5% eltérés elfogadható.

•

Övméret: 120-130 %-a a bottal mért marmagasságnak.
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•

Szárkörméret: kanca: 22 cm, mén: 24 cm (mindkét esetben 1 cm eltérés engedélyezett)

•

Testtömeg: 550-650 kg

•

Színe: kívánatos a sárga, néha fekete és pej, a többi szín nem kívánatos

•

Mozgás: Élénk, könnyed, akciós mozgás a kívánatos.
1.6. Értékmérő tulajdonságok
1.6.1. Magyar hidegvérű ló

A magyar hidegvérű fajtára jellemző az erőteljes, tömeges, szilárd szervezet, a jó szaporaság, a
jó csikónevelő képesség, gyors fejlődőképesség, a jó munkakészség, a tartós ügetőképesség, a
kontinentális éghajlathoz való jó alkalmazkodó képesség, és a jó takarmányértékesítés. A
kedvező húsformáknak köszönhetően húslóként való tenyésztése is gazdaságos.
1.6.2. Muraközi típus
A muraközi típusba tartozó lovakra mindazon értékmérő tulajdonságok vonatkoznak, mint a
magyar hidegvérűre általában, de a szikárabb szervezetnek köszönhetően alkalmas a tartósabb
ügetőmunkára is.
2.

TENYÉSZCÉL

2.1. Magyar hidegvérű
A magyar hidegvérű lófajta fenntartása, a genetikai alapok stabilizálása, a fajtán belüli
sokféleség, tenyésztési, tartási és használati értékének megőrzése. A fent ismertetett
fajtaértékek javítása, mint tanulékony, könnyen kezelhető, jó hústermelő képességű, készséges
gazdasági munkaló a változó sokféle használati igények kielégítésére.
Az apai alapító ősök révén kialakult genealógiai vonalak megőrzése, kritikus egyedszámmal
rendelkezők esetében célpárosításokkal a genealógiai vonalak egyedszámának gyarapítása.
(Jelenleg 14 mén genealógiai vonalából 9 eredeti fajtaalapító ménekre, míg 5 a későbbi
importokból származó ménekre vezethető vissza). A 14 ménvonal elegendő a genetikai
variancia fenntartásához. Az már aggasztóbb, hogy az alapító ménvonalak közül 8 kevesebb,
mint 7 egyeddel képviseli a vonalat. Ezek közül is a Belga-22 vonalat mindösszesen két mén,
míg a Péterhida-1 ménvonalat csak egy tenyészállat képviseli, ami kritikus a vonal fenntartása
szempontjából.
A kancaállománynál elsődleges feladat a származási táblák tisztítása (purifikáció). A
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kancaállomány családokba rendezése, ennek során a társtudományok segítségül hívása (a
molekuláris genetikai vizsgálatok megkezdésével). Általánosságban fontos a genetikai alapok
stabilizálása, egyben a fajta genetikai változatosságának növelése. Erre a jelenlegi génszerkezet
lehetőséget is kínál (apaállatok kiegyensúlyozott használata, tenyésztésben nem álló, de kitűnő
genetikai és fenotípusos értékű kancák tenyésztésbe vonása, a favorizált mének szerepének
csökkentése). Fontos az eredendően is meglévő elsődleges értékmérő tulajdonságok (izmoltság,
súlygyarapodás, igavonó képesség) megőrzése.
2.2.

A Muraközi típusú ló

A muraközi típusú ló múltbeli és jelenlegi tenyésztési értékének megőrzése, a szabadidős
lovaglásban, fogatolásban, hagyományőrzésben, lovas turizmusban is eredményesen
használható, szilárd szervezetű ló tenyésztése. E típus további használati célja a családi
gazdaságok számára alkalmas gazdasági ló kialakítása, amely erdészeti kisegítő munkára is
alkalmas. Fontos szempont a genetikai szerkezet szerinti elkülönülés más magyarországi
hidegvérű típusoktól is.
3.

TENYÉSZTÉSI MÓDSZEREK

3.1. Fajtatiszta tenyésztés
A Magyar Hidegvérű Lótenyésztők Országos Egyesülete alapvetően fajtatiszta tenyésztést
folytat. Ezzel célja az őshonos magyar hidegvérű fenntartása, fajtatiszta tenyészállatok
előállítása közvetlen piaci értékesítésre.
Vonaltenyésztés a fajtában:
A magyar hidegvérű fajta esetében a vonaltenyésztés elvei elsősorban az őshonos ménvonalak
egy-egy kiemelkedő egyedére történő rokontenyésztés folytatásában érvényesülnek, a
beltenyésztés által történő leromlás elkerülésével.
3.2. Keresztezés
A fajtával végtermék előállítása céljából haszonállat előállító keresztezést is folyik, (pl.
tejtermelésre és húshasznosításra tartott állományoknál anyai, illetve terminál típusok kínálata).
Árutermelés céljára a keresztezés megengedett, pl. kisebb testű anyai partnerekkel a
legelőterületek jobban hasznosíthatók (igénytelenebb, egységnyi területre több kanca
helyezhető ki, ezáltal növekedhet az egy hektár területről értékesíthető vágócsikó) és ezeket a
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kancákat nagytestű, úgynevezett terminál ménekkel fedeztetik. (Az így megszületett egyedek
jelölése a Tenyésztési Program és Szabályzat 4.7.1. pontja szerint történik.)
A keresztezett egyedek a tenyészutánpótlásban nem jöhetnek szóba.
A cseppvérkeresztezés ténye a fajtában már megkerülhetetlen. A korábbi állami importok a
pedigrékben a cseppvérkeresztezésre jellemző mértékre csökkentek (12-15 százalék), a
genotípust érdemben már nem módosítják. Újonnan bejelentett cseppvérkeresztezésre irányuló
törekvés a tenyésztői bizottság engedélyével hajtható végre. A cseppvérkeresztezésre
felhasználható fajtákat, és azok engedélyezett genetikai arányát a „Tenyésztési program és
szabályzat” 1.4. fejezete tartalmazza.
4.

TÖRZSKÖNYVEZÉS

A magyar hidegvérű lóállományt a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület a
Magyar Hidegvérű Törzskönyvben tartja nyilván. A törzskönyvezés magában foglalja a
tenyésztési adatok hiteles gyűjtését, törzskönyvben történő nyilvántartását, feldolgozását,
rendszerezését és közzétételét.
A törzskönyvi nyilvántartás a következő fejezetekből áll:
- főtörzskönyv: magyar hidegvérű nukleusz és nem nukleusz egyedei
- melléktörzskönyv: a magyar hidegvérű fajta tenyésztésében közreműködő külföldi
hidegvérű fajtájú egyedek, valamint mindazon engedélyezett magyar hidegvérű mén
után született egyedek, amelyek nem felelnek meg a főtörzskönyvbe kerülés
feltételeinek.
A ló jelölést szabályozó jogszabály előírja a tenyésztő szervezetek számára az önálló adatbázis
létrehozását és működtetését.
A továbbiakban az egyesület (tenyésztő szervezet) által engedélyezett mének után született
valamennyi csikót nyilvántartásba veszi bármely kancától – ha a tenyésztő ezt kéri.
A törzskönyvbe csak az Egyesület által nyilvántartott egyedek kerülhetnek be. A törzskönyvben
nyilvántartott mént és kancát törzskönyvi ellenőrzés alatt kell tartani. A törzskönyvbe vétel a
tulajdonos /tartó/ kezdeményezésére történik, melyről az Országos Lótenyésztési Információs
Rendszer (OLIR) részére adatszolgáltatás történik.
A törzskönyvi adatok gyűjtését és adatszolgáltatást az Egyesület lóállományára megbízás
alapján más szervezet is végezheti.
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4.1. Az állományba kerülés feltételei (0-3 éves kor között) (általános feltételek,
részletek a 4.8-4.11. pontokban)
Törzskönyvi nyilvántartásba kerül a csikó éves korig származás alapján, (az anyja tenyésztési
adataként), majd legkorábban 2 éves kor betöltését követően, küllemi bírálat alapján
törzskönyvi minősítést (méneskönyvi felvételt) és besorolást nyer. Törzskönyvi osztályzatot
csak a magyar hidegvérű főtörzskönyvben nyilvántartott egyedek kaphatnak.
4.1.1. Hazai tenyésztésű csikók nyilvántartásba vételének feltételei
Az ellenőrzésbe vétel a tulajdonos (tartó) kezdeményezésére történik a hozzá tartozó költségek
megfizetésével.
Az engedélyezett hidegvérű mének ivadékai a tartós, egyedi megjelölés adatai alapján kerülnek
be a magyar hidegvérű törzskönyvi nyilvántartásba.
4.1.2. Hasban import csikók nyilvántartásba vételének feltételei
A hidegvérű törzskönyvi nyilvántartásba az import egyedek a honosítási adatlap, valamint a
fedeztetési igazolás alapján kerülnek be. A csikó megszületését követően, az Egyesület a
csikózási jelentés alapján rögzíti az egyed adatait a törzskönyvi nyilvántartásba.
4.2. Tenyészállatok

törzskönyvbe

való

bekerülésének

feltételei,

egyéb

nyilvántartások
4.2.1. Hazai tenyésztésű egyedek nyilvántartásba vételének feltételei
4.2.1.1. Kancák
4.2.1.1.1. Származás
A származás értékeléséhez 4 ősi soros hivatalos származási lap szükséges.
A 4 ősi soros származásban:
1. Magyar hidegvérű fajtában nukleuszként elfogadottak a „Tenyésztési program és
szabályzat” 1.4. fejezetében feltüntetett származási feltételeknek megfelelő kancák.
2. Hidegvérűként elfogadott az a kanca, mely honosított import tenyészállat, vagy azok
leszármazottja, és nem felel meg a „Tenyésztési program és szabályzat” 1.4. fejezet
származási feltételeinek.
3. Muraközi típusú kancaként elfogadott az az egyed, mely megfelel a „Tenyésztési
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program és szabályzat” 1.4. fejezetében feltüntetett származási feltételeknek.
4. Hidegvérű keresztezettként tartja nyilván az Egyesület azt a kancát, mely fedeztetési
engedéllyel rendelkező, a fajtához tartozó mén leszármazottja és nyilvántartását
tulajdonosa, tartója kéri.
Az Egyesület a magyar hidegvérű fajta nukleusz egyedeinek DNS mintáját a Tenyésztési
Program elfogadását követő öt éven belül rögzíti vagy rögzítteti.
4.2.1.1.2. Küllem, méretek
A küllem: a hivatalos 100 pontos bírálati rendszerben (ld. 19.11. melléklet) minősítést kapott.
A méretek: bottal mért marmagasság: 150-170 cm, muraközi 150-160 cm. Szárkörméret
minimálisan 23 cm, muraközi 21 cm, a marmagasság 15 %-a. Övméret minimálisan a
marmagasság 125 %-a.
4.2.1.1.3. Sajátteljesítmény
Kancák sajátteljesítmény vizsgálata tenyészszemle alkalmával történik, amely során meg kell
győződni a kanca kezelhetőségéről, jóindulatúságáról, szelídségéről, el kell végezni a küllemi
bírálatot és az indítási készségvizsgát.
4.2.1.1.4. Minősítés
A származás, küllem, és mozgás bírálat eredménye alapján minősítést, törzskönyvi osztályzatot
kapnak.
Az egyed a minősítése és a származása alapján törzskönyvi besorolásra kerül, mely szerint
magyar hidegvérűként kerül nyilvántartásba.Az osztályzat az egyed fenotípusos értékét és
minősítését fejezi ki.
Oszt. Küllem pont
tól-ig
II/III.
78-80,5

Mozgás pont
tól-ig
18

II.

81-83,5

18

I/II.

84-86,5

22

I.

87-90,5

22

91-től

25

Elit
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A 81 küllemi pontszám alatti kancák, a származástól függetlenül, csak a melléktörzskönyvi
nyilvántartásban szerepelhetnek tovább. Ha a kanca minősített ivadékainak 50 %-a jobb
osztályzatot ért el, mint maga a kanca, úgy a kanca egy osztályzattal magasabb törzskönyvi
besorolást kaphat.
4.2.1.2. Mének
4.2.1.2.1. Származás
A származás értékeléséhez 4 ősi soros hivatalos származási lap szükséges. A 4 ősi soros
származásban:
1. Magyar hidegvérű nukleuszként elfogadottak a „Tenyésztési program és szabályzat” 1.4.
fejezetében feltüntetett származási feltételeknek megfelelő mének.
2. Hidegvérűként elfogadott az a mén, mely honosított import tenyészállat, vagy azok
leszármazottja, és nem felel meg a „Tenyésztési program és szabályzat” 1.4. fejezet
Magyar hidegvérű nukleusz állomány származási feltételeinek.
3. Muraközi típusú ménként elfogadott az az egyed, mely megfelel a „Tenyésztési program
és szabályzat” 1.4. fejezetében feltüntetett származási feltételeknek.
A méneknél a származást DNS vizsgálattal igazolni kell.
4.2.1.2.2. Küllem, méretek
A küllem értékelése során az érvényben lévő 100 pontos /21.12. sz. melléklet/ bírálati
rendszerben, legalább 81 pontszám elérése szükséges. Mozgásbírálaton elérhető maximális 36
pontból legalább 18 pont szükséges. Kizáró ok, ha valamely részpontszám nem éri el az adott
tulajdonságra maximálisan adható pontérték 50 %-át. Nukleusz mén I/II vagy ennél jobb
minősítésű egyed lehet (4.2.1.2.4. pontban található táblázat szerint).
A méretek: bottal mért marmagasság 150-175 cm között, muraközi: 150-160 cm között.
Szárkörméret minimálisan 24 cm, muraközi: 22 cm, a marmagasság 16 %-a. Övméret
minimálisan a bottal mért marmagasság 130 %-a.
4.2.1.2.3. Sajátteljesítmény
Méneknek teljesítmény és munkakészség vizsgát kell tenni. /Lásd: STV Kódex./
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4.2.1.2.4. Minősítés
A származás, küllem, mozgás, munkaképességi vizsga eredménye alapján minősítést,
törzskönyvi osztályzatot kapnak.
Az egyed származás alapján törzskönyvi besorolásra kerül. A származás alapján a törzskönyvbe
sorolt mén „magyar hidegvérű” fajtamegjelölést kap. Az osztályzat az egyed fenotípusos értékét
és minősítését fejezi ki.
Küllem pont

Mozgás pont

tól-ig

tól-ig

II.

81-83,5

18

15

I/II.

84-86,5

22

18

I.

87-90,5

25

21

Elit

91 –től

28

24

Oszt.

STV minimum

Ha a minősített ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ér el, mint maga a mén, úgy a mén egy
osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat.
A fenti minősítésen megfelelt és osztályzatot kapott mének törzskönyvi számot kapnak. A
törzskönyvi számmal rendelkező mén, minden évben a tulajdonos, (tartó) kérelmére az
Egyesülettől fedeztetési engedélyt kaphat.
4.2.2. Import egyedek nyilvántartásba vételének feltételei
A behozott lófélét a tenyésztési célú hasznosítás előtt honosítani kell. A honosított egyed
származási lapját a honosítás után az egyesülethez be kell nyújtani. A benyújtást követő 90
napon belül az egyesület tenyésztési bizottsága minden importált egyedet megtekint és
származása, külleme, esetleg igazolt teljesítménye alapján dönt arról, hogy tenyészállatként
elismeri-e. A bírálat célja, hogy csak olyan egyedek kerüljenek az egyesület nyilvántartásába,
amelyek minősége a fajta hazai állományának javításához hozzájárulnak, különös tekintettel a
ménekre.
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4.2.2.1. Honosítás
A hazánkba behozott lófélét a tenyésztési célú hasznosítás előtt azonosíttatni szükséges a
törzskönyvi nyilvántartásba, valamint a központi adatbázisba bekerülés céljából.
A honosítás elemei:
-

4 ősi soros származás igazolása

-

DNS kártya

-

lóútlevél
4.3. A törzskönyvből történő kikerülés szakmai szabályai

A törzskönyvből kikerülhet az adott ló a tulajdonos kezdeményezésére, vagy amennyiben hitelt
érdemlően bebizonyosodik, hogy a törzskönyvbe kerülés, illetve törzskönyvben tartás valamely
feltételének nem felel meg. Az éves törzskönyvi nyilvántartási díj be nem fizetése a
törzskönyvben

tartás

megszüntetésére

vonatkozó

szándéknyilatkozatnak

tekintendő,

amennyiben a pénzügyi teljesítés egyszeri felszólítás ellenére sem történik meg.
4.4. Párosítási terv készítésének elvei, szabályai
A törzskönyvi nyilvántartásban szereplő, tenyésztésbe vehető kancákról minden év
(amennyiben egyéb rendelet másként nem rendelkezik) január 31-ig párosítási tervet kell
készíteni. A párosítási terv az év folyamán az újonnan felvett tenyészkancákkal kiegészítendő.
A párosítás jelentősége maga a nyilvántartásba vétel, hogy a következő évben csak a
párosításból született csikó élvezhet kedvezményt, kerülhet nyereghelyen bélyegzésre.
A párosítandó egyedek számára az Egyesület javaslatot tesz a megfelelő, fedeztetésre javasolt
méneket illetően, a tulajdonos egyetértésével.
4.5. Fedeztetés, mesterséges termékenyítés
A fedeztetési idény folyamatos, de szakmailag ajánlott a tavaszi, február 1-től június 30-ig tartó
időszak. Az őszi fedeztetés október 1-től november 30-ig lehetséges. A természetes fedeztetés
történhet kézből való fedeztetéssel és háremben. Háremben egy tenyészmén használata
kívánatos. A fedeztetés megtörténtét a mén tartója köteles az Egyesületnek a 4.6.1 fejezetnek
megfelelően bejelenteni.
A mesterséges termékenyítés és az embrió-átültetés is elfogadott, ha a vonatkozó
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állategészségügyi szabályok szerint történik. Mesterséges termékenyítésre csak a kijelölt,
Egyesület által engedélyezett mén spermája használható.
Az

engedélyezett

szaporító

létesítményben,

szerződéssel

rendelkező

inszeminátor

közreműködésével, engedélyezett szaporítóanyaggal történt mesterséges termékenyítésről a
kanca tartója a termékenyítés megtörténtét köteles az Egyesület felé bejelenteni.
4.6. Származás-nyilvántartás
4.6.1. A kancafedeztetés, termékenyítés nyilvántartása
A méntartókkal kötött törzskönyvi nyilvántartási vagy (nem állami mének esetén) haszonbérleti
szerződések mellékleteként kiadott kancafedeztetési jegyzőkönyvet minden fedeztetés vagy
termékenyítés alkalmával ki kell tölteni.
4.6.2. A fedeztetés, termékenyítés bejelentése
Csak az a csikó kerülhet a Magyar Hidegvérű Törzskönyvbe regisztrálásra és nyereghelyen
bélyegzésre, amely anyjának párosítását, az Egyesület tenyésztésvezetőjének bejelentették.
A fedeztetéseket az őszi fedeztetési idény zárása után, az elléseket a csikóbélyegzési idény előtt,
legkésőbb az ellést követő 10 napon belül az Egyesülethez be kell jelenteni.
A fedeztetési jegy ellésbejelentő szelvényén az ellést be kell jelenteni, a megfelelő rovatok
kitöltésével.
4.6.3. A fedeztetés, termékenyítés utólagos bejelentésének szabályai
Az esetlegesen le nem könyvelt fedeztetésből született csikók (fedeztetési jegy nem került
kiállításra) a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint nem kerülhetnek be a törzskönyvbe.
Kivételt képez ez alól, ha a fedező ménnek az adott évben volt fedeztetési engedélye,
törzskönyvezési szerződése és a csikó megszületését követően egy hónapon belül
kezdeményezik az egyesületnél a pótfedeztetési jegy kiváltásának igényét. Emellett vállalják a
megnövekedett költségek megtérítését, mely a csikó DNS alapú származás vizsgálatát is
magában foglalja.
4.6.4. Külföldi fedeztetési jegy nyilvántartásba vételének szabályai
A külföldi fedeztetési jeggyel rendelkező csikók nyilvántartásba vételéhez az alábbi
dokumentumok szükségesek:
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1.Külföldi fedeztetési jegy
2.A mén hivatalos származási lapja
3.A mén DNS kártyája
4. A kanca a fedeztetés pillanatában és a csikó a nyilvántartásba vételének pillanatában az
egyesület nyilvántartásában és a központi adatbázisban szerepel
4.7. Az egyedek egyedi, tartós megjelölése
A csikót egy éves koráig, de mindenképpen az anyjától való elválasztás előtt kell megjelölni.
A törzskönyvi nyilvántartásba kerülés feltétele a csikószám kiadása. A tartós egyedi jelölés
módja első sorban a nyereghelyen történő bélyegzés, ezt kiegészítheti a transzponder is.
Az ismert származással történő nyilvántartásba vétel feltétele, hogy a csikó rendelkezik
fedeztetési jegyzőkönyvvel.
A jelölés-azonosítás a központilag szervezett helyszínen vagy a tulajdonos által megjelölt
helyen történik. Az azonosítás során az Egyesület megbízott képviselője csikójelölési
jegyzőkönyvet állít ki, és a szolgáltatás díját is beszedi. A lóútlevél megrendelése a jelöléssel
egy időben történik, ezért szükséges a tulajdonos, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező
ügyintéző személyes jelenléte. Egy lónak életében csak egy útlevele lehet, az okmány
elvesztése, megsemmisülése esetén másodlat váltható ki. A lovat az útlevélnek mindig kísérnie
kell.
4.7.1. A jelölés módja
A bejelentett magyar hidegvérű csikókról csikónyilvántartás készül és a bejelentés
sorrendjében, a fajtafenntartó egyesülettől csikószámot kapnak. Ez a csikószám lesz a
lóazonosító meghatározója.
Tartós egyedi megjelölésként az Egyesület továbbra is a bélyegzést ajánlja, míg azt az őshonos
fajta egyedei számára kötelezően elő is írja az egyszerűbb azonosíthatóság, és a fajta
„védjegyének” megtartása érdekében. A jelölés a tulajdonos kérésére a bélyegzés mellett
transzponderrel is történhet.
A beazonosított csikó bélyegzése nyeregtájon történik, mégpedig jobb oldalon felül a születési
év utolsó két számjegye, a nyeregtáj bal oldalán alul az Egyesület által kiadott csikóévjárati
sorszáma kerül.
Az Egyesület által nyilvántartott, de a magyar hidegvérű fajtába a származása miatt nem
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sorolható egyedek jelölése kizárólag transzponderrel történik. Az azonosító képzése pedig a
megyejeles bélyegzés logikája szerint történik, ugyanígy UELN képzés is.
4.7.2. Transzponderre vonatkozó szabályok
Az alkalmazott microchipnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A
jogszabály a beültetés helyét is pontosan meghatározza, amely megkönnyíti a leolvasást.
Fontos, hogy a lovak esetében az elvándorlás elkerülése érdekében a chip nem közvetlenül a
bőr alá kerül beültetésre, hanem a nyak bal oldalán, a nyaki kötőszöveti pólya alá.
A jelölést végző szakembernek a jelölés előtt ellenőriznie kell, hogy az adott egyed korábban
nem kapott-e elektronikus vagy alternatív jelölést. Így küszöbölhető ki, hogy egy korábban
másik (pl. külföldi) adatbázisban nyilvántartásba vett ló új, további útlevelet kapjon.
4.8. Származásellenőrzés módja és dokumentálásának rendje
A DNS vizsgálat az alábbi esetekben mindig kötelező:
-

sajátteljesítmény vizsgán részt vevő mének esetén

-

a csikó azonosítása már nem az anyja alatt történik vagy

-

a csikó azonosítása a jogszabályban előírt időpont után történik vagy

-

külföldi fedeztetési jegyzőkönyv esetén vagy

-

kétség merül fel a csikó szüleit illetően pl. szín vagy fenotípus alapján, vagy

-

mesterséges termékenyítésből és embrióátültetésből származó csikó esetén, vagy

-

pótfedeztetési jegyzőkönyv esetén.

A származásellenőrzést az Egyesület képviselője vagy megbízottja szervezi, a vérvételkor jelen
van, biztosítja a szükséges eszközöket és a származás-ellenőrző vizsgálat megrendelő lapot,
majd a mintát eljuttatja a tenyésztési hatóság laboratóriumába.
A kancák csikóinak azonosítása és származásellenőrzése DNS vizsgálattal, szúrópróba szerűen
ellenőrizhető.
4.9. Az elnevezés szabályai
A csikójelölés során a tulajdonos egyetértésével, a csikó használati nevet kap. A név 2-3
szótagú, jó hangzású magyar név vagy szó legyen.
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A mén utánpótlásra jelölt méncsikókat a tenyésztési hely nevével, az évjárati csikószámmal és
használati névvel kell ellátni.(pl. Gölle-199 Bátor).
A tenyésztő igénye szerint a használati név elé a kancacsikó is megkaphatja a tenyésztési hely
nevét.(pl. Rózsafa-Lili).
Nem alkalmazható a védett nevek listáján szereplő, személyeket vagy a jó ízlést sértő, 15
karakternél (betűhelynél) hosszabb név. Az eredeti név nem változtatható meg!
4.10. Azonosító képzés szabályai
A magyar tenyésztésű magyar hidegvérű csikó azonosítója az alábbiak szerint képzendő:
HUN K HV120130000
1-3.karakter: az ország jele (HUN)
4. karakter: szóköz
5. karakter: csikó ivarának jele (M-mén, K-kanca)
6. karakter: szóköz
7-8. karakter: a fajta jele (HV)
9-10. karakter: a születés évének két utolsó számjegye
11-13. karakter: évente 001-gyel kezdődő csikószám
14-17. karakter: négy technikai nulla
UELN képzés szabályai:
1-3. karakter: 348 – országkód
4-6. karakter: adatbázis kódja (1HV)
7-8. karakter: a születés évének két utolsó számjegye
9-11. karakter: csikószám
12-15. karakter: a négy technikai nulla
Az engedélyezett magyar hidegvérű mének után született, jelölt, de más fajtához nem tartozó
kancák ivadékait megyejeles azonosítóval kell az adatbázisba bevinni az alábbiak szerint:
HUN K SY150010000
1-3.karakter: az ország jele (HUN)
4. karakter: szóköz
5. karakter: csikó ivarának jele (M-mén, K-kanca)
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6. karakter: szóköz
7-8. karakter: a megye jele
9-10. karakter: a születés évének két utolsó számjegye
11-13. karakter: évente 001-gyel kezdődő csikószám
14-17. négy technikai nulla karakter
A HV azonosítóval ellátott és nyereghelyen bélyegzett, de adott időpontban törzskönyvi
ellenőrzésben nem tartott kancák engedélyezett hidegvérű ménektől született ivadékai
nyereghelyen bélyegezhetők, külön eljárási díj ellenében. (Nem egyesületi kanca, Egyesület
által nyilvántartott mén után megszületett csikójára vonatkozik.)
Import egyedek esetén:
HUN K IM13013HV16
1-3.karakter: az ország jele (HUN)
4. karakter: szóköz
5. karakter: csikó ivarának jele (M-mén, K-kanca)
6. karakter: szóköz
7-8. karakter: az import eljárás jele (IM)
9-10. karakter: a születés évének két utolsó számjegye
11-13. karakter: évente 001-gyel kezdődő ügy sorszám
14-15. karakter: HV
16-17. karakter: a honosítás éve
Import egyedek esetén az UELN számot az első törzskönyvező szervezet képzi.
4.11. Lóútlevél kiadás rendje
A hatályos jogszabályban előírt módon, a tenyésztési hatósággal együttműködve az Egyesület
vagy az általa megbízott szervezet lóútlevelet állít ki a Törzskönyvezési Szabályzat előírásai
szerint bejelentett egyedek részére, valamint ezen egyedek tulajdonosai számára tulajdonosnyilvántartást

vezet.

A

lóútlevél

az

állat

azonosítására,

állategészségügyi

forgalomképességének igazolására szolgál és tenyésztési adatokat is tartalmaz. A lóútlevélbe
bejegyzéseket csak az arra jogosultak végezhetnek.
A magyar hidegvérű egyedek lóútlevele tartalmazza a fajtát és a négy ősi soros származást.
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4.12. A származás igazolás kiállításának szabályai
A származási bizonyítvány az azonosító okmány elválaszthatatlan részét képezi.
A tulajdonos kérésére a magyar hidegvérű lovak számára az Egyesület vagy megbízottja
származási igazolást állít ki külön nyomtatványon.
5.

A FAJTA SZELEKCIÓJÁNAK RENDJE

A mének és kancák szelekciójáról, és törzskönyvi osztályba sorolásáról a „Tenyésztési
Szabályzat” rendelkezik. A „Tenyésztési Szabályzattól” eltérő esetekben – a mének és a kancák
szelekciója során – az Egyesület alapszabályában meghatározott szerv döntési joggal bír.
5.1. Mén előállító kancák szelekciója
A fajtán belül mén-előállító kancának tekintjük a minősítéssel rendelkező, törzskönyves
magyar hidegvérű, és a muraközi típus azon tenyészkancáit, amelyeknek célpárosításból
legalább egy olyan mén ivadéka van, mely rendelkezik STV eredménnyel és tenyésztési
engedéllyel.
A ménelőállító kancákat az Egyesület tenyésztői bizottsága az alábbi szempontok szerint
minősíti:
-

Származás

-

Küllem (különös tekintettel a típusra)

-

Mozgás

-

Testméretek

-

Ivadékok alapján történő minősítés

Ménelőállító kanca elsősorban a részletes küllemi bírálat során minimum II. osztályú
minősítést elért kanca lehet. Kivételes esetekben lehet ménelőállító kancaként figyelembe venni
azon egyedeket, amelyek küllemi bírálata nem éri el a II. osztályú besorolást.
5.2. Mének szelekciója
A magyar hidegvérű állomány és a muraközi típus tenyésztésre ajánlott ménjei azok,
amelyeknek legalább két eredményes STV vizsgával és tenyésztési engedéllyel rendelkező
ménivadéka van.
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A tenyésztési engedéllyel rendelkező méneket az Egyesület a következő szempontok szerint
minősíti:
-

Származás

-

Küllem (különös tekintettel a típusra)

-

Mozgás

-

Testméretek

-

Ivadékok alapján történő minősítés

A tenyésztési engedéllyel rendelkező mének közül tenyésztésre elsősorban ajánlott mén
kizárólag a részletes küllemi bírálat során minimum I/II. osztályú minősítést elért
főtörzskönyves mén lehet.
A fedezőmén állomány utánpótlására, elsősorban (őshonos magyar hidegvérűnél kizárólag) a
vonalalapító állomány ivadékai közül kerülnek kijelölésre az egyedek.
5.3. Tenyészmén-jelöltek előszelekciója
-

A „Tenyésztési Program és Szabályzatban” leírt származási feltételeknek történő
megfelelés.

-

Szülők törzskönyvi osztályzata.

-

Az Egyesület által delegált személyek által végzet előzetes alkalmassági bírálat.

-

Származás ellenőrzés DNS-vizsgálattal (igazolt anyai, apai származás).

5.4. Kancák szelekciója
-

A „Tenyésztési program és szabályzatban” leírt származási feltételeknek történő
megfelelés.

-

A tenyészkanca-jelöltek a tartós egyedi megjelölést követően az Egyesület
nyilvántartásába kerülnek (csikószámuk alapján). Az Egyesület fenntartja a jogát a
jelöléskori, szúrópróba szerű származásellenőrzésre (DNS vizsgálat).

-

A két éves kort betöltött tenyészkanca-jelöltek előzetes küllemi bírálatra kerülnek,
melynek során megtörténik az arra alkalmas egyedek törzskönyvi felvétele.

-

A törzskönyvi osztályzatot a tenyészkanca 4 éves kor betöltését követően kapja meg,
mely a „Tenyésztési program és szabályzat” vonatkozó rendelkezései szerint változhat.
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6.

TENYÉSZMÉNEK HASZNÁLATA

6.1. A mének tenyésztési/termékenyítési engedélye kiadásának tenyésztési és
állategészségügyi feltételei
A magyar hidegvérű fajtában csak lóútlevéllel, DNS vizsgálattal és az Egyesület által
tenyésztési engedéllyel ellátott egyedek állíthatók tenyésztésbe. A tenyésztési engedélyt a
törzskönyvi számmal rendelkező mének - kérelem alapján - visszavonásig kapják. A fedeztetési
engedélyek érvényességi ideje egy tenyésztési év.
A „Tenyésztési program és szabályzat” szerint a fajtához tartozó tenyészmének (állami és
magán mének) tenyésztési engedélyének kiváltására az Egyesület rendes tagjai díjmentesen,
míg a nem egyesületi tagok szolgáltatási díj ellenében jogosultak.
Tenyésztési engedélyt az a személy, vagy gazdálkodó szervezet kérhet, aki írásos formában azt
a fajtatenyésztő egyesülethez, postai, vagy elektronikus úton jelzi, és rendelkezik:
-

ügyfél-azonosítóval (Magyar Államkincstár)

-

tartási-hely azonosítóval

-

tenyészetkóddal

-

lótartási hely bejelentéssel

A tenyésztési engedély szólhat:
-

saját kancára

-

bármely kancára

A tenyésztési engedély kérelmét az alapszabályban rögzített illetékes szerv bírálja el, ezt
követően az Egyesület ügyvezetőjének jóváhagyásával a tenyésztés vezető állítja ki február 1április 30. között.
Új mének esetén a törzskönyvi számot a sikeres STV-t követően a fajtatenyésztő egyesület
igényli a tenyésztési hatóságtól.
Az STV lebonyolítása a tenyésztési hatóság által akkreditált helyszínen történik. A feltételeket
a „Teljesítményvizsgálati Szabályzat” tartalmazza.
Az adott évben tenyésztésre engedélyezett mének tulajdonosai részére az Egyesület elkészíti a
fedeztetési engedélyeket, amely alapján az Egyesület tenyésztésvezetője, vagy az Egyesület

30

által megbízott törzskönyvező szervezet magántulajdonban lévő mének esetén a
törzskönyvezési, állami tulajdonban lévő mének esetében a méntartási szerződést készíti el.
A fedeztetési engedély csupán az Egyesülettel vagy megbízottjával kötött méntartási vagy mén
törzskönyvezési szerződéssel és annak mellékleteként kiadott fedeztetési jegyzőkönyvekkel
együtt jogosít a mén/szaporítóanyag tenyésztési célú használatára.
6.2. Ménbeosztás rendje
Ma a hidegvérű mének tulajdonjogukat tekintve részben állami, részben magántulajdonban
vannak, beosztásuk az Egyesület közreműködésével történik. Ez lehetővé teszi, hogy a mének
ott kerüljenek tenyésztésbe, ahol a párosítás megkívánja, hogy a fajtafenntartásban legjobban
hasznosuljanak. A ménbeosztást az Egyesület elnökségének jóváhagyásával, az Egyesület
tenyésztőbizottsága készíti el, minden tárgyévet megelőző év december 31-ig.
6.3. Import mének használatának szabályai
A magyar hidegvérű állományokban elsősorban a hazai tenyésztésű mének használata ajánlott,
de korlátozottan (a genetikai sokszínűség megőrzése érdekében) használhatók a „Tenyésztési
program és szabályzat” 1.4. fejezetében elfogadott hidegvérű fajták.
Az magyar hidegvérű esetében elsődleges cél a hazai tenyésztésű mének használata. Import
mének tenyésztésbe állítása a tenyésztési program és a tenyészcél megvalósulása érdekében,
szükséges esetben, cseppvérkeresztezés útján lehetséges.
6.4. A szaporítóanyag minőségi követelményei
A mesterséges termékenyítő állomásokon forgalmazott szaporító anyagnak meg kell felelni a
vonatkozó állategészségügyi és állattenyésztési jogszabályok előírásainak.
Mesterséges termékenyítésre csak hivatalosan elismert mesterséges termékenyítő állomáson
álló, mesterséges termékenyítésre alkalmasnak minősített mén termékenyítő anyaga
használható. Mesterséges termékenyítésre az ajánlott mén osztályába sorolt olyan mén kerülhet,
amely egyidejűleg maradéktalanul megfelel a mesterséges termékenyítésre használni kívánt
ménekkel szemben támasztott állategészségügyi követelményeknek is.
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7.

EGYÉB SPECIÁLIS SZABÁLYOK

7.1. A génbankban megőrzendő szaporítóanyag és genetikai minta meghatározása
A fajtatenyésztő egyesület génbanki szaporítóanyag megőrzésének legfőbb célja, hogy a
veszélyeztetett, (elsősorban fajtaalapító) ménvonalakból vonalanként egy, vagy több méntől,
fagyasztott spermát őrizzen. Így válhat lehetővé a genetikai diverzitás növelése, az adott
időpontban nem szükséges, de a genetikai diverzitás, vonalszélesítés miatt a későbbiekben
fontossá váló egyedek örökítő anyagának megőrzése Az Egyesület Elnöksége, a Tenyésztői
Bizottság javaslatával összhangban jelöli ki azon egyedeket, melyek szaporítóanyagát a
tenyésztő szervezet génbankban való megőrzésre szán.
7.2. A fajta génkészletei felderítésének módja és hasznosítása
A fajta génkészleteinek felderítése még nem teljes körű. Lehetnek az országban olyan értékes
kancák, amelyek pillanatnyilag nincsenek törzskönyvi ellenőrzés alatt, de származásuk
indokolná fajtafenntartásba történő bevonásukat. A viszonylag későn kötelezővé tett általános
jelölés és adatnyilvántartás, továbbá, hogy a fajtának, az őshonos félvér fajtákkal ellentétben,
soha nem volt több száz évre visszatekintő állami ménese, vagy ott törzskönyvi nyilvántartása,
a pedigré alapján történő kancacsalád-nyilvántartás nem megoldott. Megkezdődött a
mitokondriális DNS alapján történő kancacsaládba sorolás, de ennek anyagi vonzata miatt ez
semmiképpen nem teljes körű és megcáfolhatatlan biztonságú. Nem kizárt, hogy a határon kívül
is fellelhető néhány olyan egyed, ami az őshonos magyar hidegvérű fajtafenntartás miatt fontos
lehet, de ezek felderítése még nem történt meg.
Rövidesen megkezdődnek a populációgenetikai alapú génszerkezet elemzések, ami részben a
génveszteség kimutatására lehet jó, illetve a párosítási tervek elkészítését nagyban segíteni
fogja.
Az Egyesület törekszik a teljes körű vérminta gyűjtésére, hogy amint arra lehetősége nyílik,
további genetikai vizsgálatokat végezhessen.
7.3. Az in-situ és ex-situ tartás feltételei
Az in situ tartás a tenyészállatoknak az eredeti környezetükben történő tartását jelenti.
A magyar hidegvérű megőrzését az Egyesület kiegészíteni szándékozik az ex situ
génmegőrzéssel is. Ez leginkább in vitro formában, azaz mélyhűtötten tárolt szaporító
anyagként (elsősorban sperma, embrió, távlatokban szövettenyészet, DNS minták) lehetséges.
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Az in vitro fenntartás előnye, hogy változatlan formában több tíz (vagy száz) évre is tárolni
tudjuk a géneket. A genetikai variancia fenntartása érdekében a létező vonalak egyedeitől
ménenként legalább 50 adag – felolvasztás után is jó minőségű – spermaadagot lenne célszerű
fagyasztani.
Igen nagy szükség lenne a magas genetikai értékű kancák embrióinak mélyhűtésére.
A jelenlegi közgazdasági környezetben a tenyésztő szervezetek képtelenek az in vitro
génmegőrzéssel járó feladatok ellátására. Technikai felszereltségük, személyi állományuk
kapacitása, anyagi lehetőségeik teljesen kizárják ebben a folyamatban részvételüket.
Az ex situ génmegőrzés fogalomkörébe tartozik az apaállatok tartása, illetve a ménvárományos
csikók felnevelése, hiszen ezek tartástechnológiai vonatkozásai eltérnek az in situ formától.
Az apaállatok tartása a nőivartól elkülönítetten részben boxokban, részben karámokban
történik. Az ex situ tartás különösen kedvező formája lenne a mének 4 x 4 méter alapterületű,
bőségesen almozott, nem beton padozatú boxokban tartása, amelyik közvetlenül kapcsolódik
karámmal (ez lehet kisebb legelőszakasz is), amiben a ló takarmányozása és itatása (lehetőleg
önitatóból) megoldható.
Ennek hiányában elfogadott a fentebb megnevezett boxos tartás, amennyiben a mén idejének
nagy részét különálló karámban (vagy legelőszakaszon) tölti. Több mén egyidejű tartása esetén
a mének egymással közvetlenül nem érintkezhetnek, mert ez a lehetőség az egymásnak okozott
sérülések esélyét növeli. Kifejezetten szerencsés, ha a mének fogatban vagy/és nyereg alatt akár
időszakosan is munkát végeznek. A mének rendszeres ápolásáról állandóan gondoskodni kell,
kiemelten a hathetente ismétlődő patafaragást, pataszabályozást. Az ápolásba bele értendő a
védőoltásokkal való rendszeres ellátás és a külső és belső élősködőkkel szembeni ismétlődő
kezelés.
A tenyészménvárományos méncsikók felnevelése is az ex situ génmegőrzés fogalomkörébe
tartozik, hiszen a természetszerű tartás minden követelményét nem elégíti ki ezeknek a
növendékeknek a tartása.
A méncsikónevelés sarkalatos pontja kellő mozgási lehetőséget megteremtő felnevelés, ami
annyit tesz, hogy méncsikónként 0,5 hektár terület számítandó. Előny, ha ez a terület legelőként
felfogható, vagyis az élettér mellett takarmányforrást is kínáló hely. A területtel szembeni
elvárás azonban az élettér funkción alapszik, mert az állat szakszerű takarmányozása egyéb
úton is megoldható. A felnevelés során zárt épültek használata nem követelmény, elegendő a
három oldalról zárt fészer, amiben az állat mindig kell találjon (télen különösen) bőségesen
almozott, száraz fekvőhelyet. Továbbá sarkalatos pont a csoportos felnevelés, mert csak ebben
az esetben képes az állat a faji viselkedési formákat gyakorolni, amivel elejét lehet venni a
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későbbi kezelhetőségi problémáknak. Legalább három méncsikó együttes tartása indokolt, ami
több fajtából is kikerülhet és a csoportnagyság lehetőleg ne haladja meg a 15-20 egyedet. Ha
nincs elegendő méncsikó a csoportos felneveléshez, akkor kivételes esetként elfogadható az
ivartalanított fajtársakkal való közös nevelés, ami lehetőleg azonos korcsoportot jelentsen.
A méncsikókat az abrakoláshoz naponta le kell kötni, hathetente pataszabályozást kell végezni
rajtuk. Ezen túl megkerülhetetlen a rendszeres védőoltás és a külső és belső élősködőkkel
szembeni legalább félévente ismétlődő kezelés.
Az nyilvánvaló, hogy az ex situ génmegőrzési munka kizárólag a fajtafenntartásáért felelős
tenyésztőszervezetek szakmai egyetértésével és útmutatásával léphet megvalósulási szakaszba.
7.4. A tenyészállat forgalmazás, export és import szabályai
A tenyészállatok belföldi forgalmazása korlátozás nélküli. A tenyészállatok exportja az őshonos
fajták esetében a tenyésztési hatóság engedélyével történhet. A fedezőmének export eladását az
Egyesületnek is be kell jelenteni.
Import esetében csak a fajtaazonosság megtartása fontos kérdés.
7.5. A vágóállat fajtához tartozás igazolásának rendje, igazolási mintája
A magyar hidegvérű lófajta élelmezési értéke nem jelent különlegességet. Ennél fogva
eredetigazolásra nincs szükség.
7.6. A tenyészet (részpopuláció) felszámolás esetén követendő szabályok
Amennyiben az őshonos magyar hidegvérű ló tenyészet állami tulajdonban van (jelenleg a
Kaposvári Egyetem hidegvérű tenyészete), és a tulajdonjog változása napirendre kerül, az
Egyesület közreműködik a magas genetikai értékű egyedek tovább-tartási feltételeinek
keresésében. Természetesen nem vonatkozhat e megkötés a létszám feletti egyedek hazai,
vagy külföldi értékesítésére.
Magántulajdonú őshonos tenyészet elkerülhetetlen felszámolása esetén a tenyésztő egyesület
rendkívüli közgyűlést hív össze és a tagok lehetőségeinek figyelembevételével igyekszik
megoldást találni a kialakult helyzetre. Más tagok felé kiajánlja a tenyészállatokat, egyidejűleg
kísérletet tesz egyesületi körön kívüli értékesítésre. Eredménytelen kísérleteket követően
felajánlja a tenyész-egyedeket az állam részére. Amennyiben a tervbe vett intézkedések
sikertelenül végződnek, a visszavásárlás jogának kikötésével, hozzájárul a külföldi
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értékesítéshez. Amennyiben az állomány belföldön, külföldön továbbtenyésztésre nem
értékesíthető, úgy kénytelen az Egyesület a vágóállatként értékesítést tudomásul venni.
Magántulajdonú őshonos állomány kilátásba helyezett értékesítése, felszámolása esetében a
tenyésztőszervezetnek kevés cselekvési lehetőség áll rendelkezésére. Az értékesítést, a
felszámolást megtiltani nem tudja.
8.

EGYESÜLETI NYILVÁNTARTÁSOK ÉS IGAZOLÁSOK RENDJE

A törzskönyvi nyilvántartás hitelességének alapfeltétele a megfelelő szintű adatszolgáltatás a
tagok részéről az Egyesület felé.
8.1. Tag és partnernyilvántartás
Az egyesület tenyésztésvezetője az egyesület tagjairól/tulajdonosokról/tartókról nyilvántartást
vezet. A nyilvántartás adatait folyamatosan frissíti, naprakész állapotban tartja. Az adatok
hitelességéért az adatszolgáltató, vagyis a tartó/tulajdonos vállal felelősséget. A nyilvántartás
adatainak kezelésére a hatályos adatvédelmi törvény vonatkozik.
8.2. Állomány-nyilvántartás
A tenyésztésvezető a törzskönyvben tartott állományról folyamatos nyilvántartást vezet és azt
naprakész állapotban tartja, az egyesületi tagok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Az
állomány nyilvántartás tartalmazza a ló nevét, azonosító számát, UELN kódját, bélyegzését
és/vagy transzponder kódját, illetve tenyésztőjét, tulajdonosát és tartóját. Az állománynyilvántartás része minden évben a megszületett és bejelentett csikók nyilvántartása az
adatbázisban. A nyilvántartásról évente egy alkalommal (az éves közgyűlésre) összesítőt készít.
9.

AZ

ORSZÁGOS

ÁLLATTENYÉSZTÉSI

ADATBANKBA

TÖRTÉNŐ

ADATKÜLDÉS MÓDJA ÉS RENDJE
Az Egyesület maga vagy megbízottja útján az Egyesület saját adatbázisából a jogszabályokban
meghatározott adattartalommal adatot szolgáltat az országos állattenyésztési adatbázisba.
10. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A Tenyésztési Program végrehajtása érdekében az Egyesület a lovak tenyésztői, tartói,
tulajdonosi adatairól köteles nyilvántartást vezetni. Az Egyesület vezetése a törzskönyvezési
szolgáltatást kérő személyek hozzájárulása alapján veszi nyilvántartásába azok személyes
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adatait, és az adatokat központi adatbázis részére továbbítja.
A Tenyésztési Program végrehajtása keretében az Egyesület a tenyésztők kiszolgálása, az
Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás érdekében a nyilvántartásában szereplő
személyek és lovak adatait (azonosítási adatok, tulajdonjogra vonatkozó adatok, tartásra
vonatkozó adatok) kezeli.
11. TARTÁS ÉS TAKARMÁNYOZÁS
A magyar hidegvérű fajta tartástechnológiai követelményei nem különböznek az egyéb
fajtáknál elvárható tartási körülményektől. Azonban mivel a fajta technológiai tűrőképessége
kiváló, így a fajta egyedeinek kifejezetten jól kell viselni az extenzív illetve félextenzív
tartástechnológiai elhelyezést és takarmányozási viszonyokat.
A minimális tartási- és takarmányozási követelmények az alábbiak:
-

tenyészmének esetén boxos tartás, min. 4 x 4 m-es boxokban, megfelelő biztonságban más
ménektől és kancáktól. Fedeztetési idényben, a háremszerű tartás is elfogadott.

-

kancák és évjárati csikók esetén a csoportos tartás megengedett legelőn, félintenzív vagy
extenzív viszonyok között

-

az egyed korának és testsúlyának megfelelő takarmányozás (általános norma: naponta 6-8
kg jó minőségű abraktakarmány, 12 kg széna [vagy legelőfű ad libitum], 10 kg alomszalma)
nyalósó ad libitum, ásványi kiegészítők folyamatosan, vitaminok a fedeztetési idény előtt
és közben

-

mozgási lehetőség biztosítása karámban, legelőn és/vagy munkában

-

állategészségügyi alapellátás: évente 2 alkalommal, tavasszal és ősszel féregtelenítés,
évente a kötelező vakcinázások és háromévente a kötelező vérvizsgálat

-

Szükség szerint pataszabályozás, indokolt esetben patkolás.
12. A FAJTA NÉPSZERŰSÍTÉSE

A fajta népszerűsítése az Egyesület teljes tagságának érdeke és erkölcsi kötelessége. Az
Egyesület saját költségvetéséből az alábbi módon népszerűsíti a magyar hidegvérű és a
muraközi típus állományát:
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-

állattenyésztési kiállításokon és különféle lovas rendezvényeken való megjelenés, ezeken a
fajta/fajták sokoldalú használhatóságának bemutatása

-

honlap üzemeltetése, nyomtatott szóróanyagok terjesztése

-

minta- vagy bemutató tenyészet kijelölése, ahol az állományon kívül az érdeklődők a
használati lehetőségekkel is ismerkedhetnek (fogatban, nyereg alatt, földművelésben és
erdészeti célú használat)

-

egyesületi rendezvények, tenyészszemlék, ezekről beszámoló a nyomtatott és online
sajtóban

-

nyilvános ménvizsgák

-

időszakos kiadványok megjelentetése
13. A TENYÉSZTŐK TENYÉSZTŐI MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE

Az Egyesület a kimagasló tenyésztői munkát minden évben a Magyar Hidegvérű Fajtáért
Emlékérem odaítélésével ismeri el. A díj odaítéléséről az elnökség dönt. A díj átadása az éves
közgyűlésen történik. A díj erkölcsi elismerés, pénzdíjazással nem jár.
14. A FAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK KAPCSOLATRENDSZERE
14.1. Tenyésztőszervezet
Felel a Tenyésztési Program és Szabályzat megvalósításáért, a fajtafenntartói kötelezettségek
ellátásáért. Feladatait elláthatja közvetlenül, vagy megbízási szerződés alapján végeztetheti más
szervezettel vagy vállalkozóval.
14.2. Faji szövetség
Ellátja a fajta érdekképviseletét a többi fajtáéval egyidejűleg. Szolgáltató irodája megbízási
szerződés alapján elvégzi a tenyésztőszervezet által rábízott törzskönyvezési és egyéb (pl.
lóútlevél kiadás) feladatokat.
14.3. Mesterséges termékenyítő állomások, spermaforgalmazók
A tenyésztési programban foglaltak szerint részt vesznek a fajtafenntartói feladatokban, a
törzskönyvi

nyilvántartási

szerződés

alapján

eleget

tesznek

adatszolgáltatási
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kötelezettségeiknek.
14.4. Oktatási-kutatási intézmények
Megbízási szerződés alapján részt vesznek/vehetnek a törzskönyvi adatok feldolgozásában, a
tenyészérték-becslésben, a genetikai bázis feltérképezésében, a teljesítményvizsgálatokban, és
minden egyéb, a tenyésztési program sikeres megvalósítását szolgáló kutatói, tudományos
munkában.
15. TENYÉSZÉRTÉK-BECSLÉS
A tenyészérték-becslést kellő gyakorisággal (általában nemzedékváltásonként) a mért
testméretek (marmagasság bottal/szalaggal, övméret, szárkörméret, lépéshossz lépésben,
ügetésben) és a teljesítményvizsgálatok eredményei alapján az állattenyésztési tudományok
módszereivel kell elvégezni. Az értékelést az adatbázisban megtalálható egyedekre kell
elvégezni,

függetlenül

annak

életkorától,

ivarától

(kanca,

mén,

herélt),

saját

teljesítményvizsgálati eredményétől, illetve a tenyésztésben már szerepet nem kapó, vagy nem
élő egyedekre is.
A tenyészérték-becslési modell(ek) eredményeinek értékelésekor figyelembe kell venni a fajta
tenyészcélját. Többnyire csak a fenotípusban mérhető tulajdonságokra indokolt a
tenyészértékek számítása.
Az értékmérő tulajdonságoknak objektíven mérhetőnek/számszerűsíthetőnek kell lenniük,
kivétel ez alól a küllemi és mozgásbírálat során rögzített bírálati pontszámok.
16. TENYÉSZSZEMLÉK
Az Egyesület különböző helyszíneken – tenyésztőknél, országos rendezvényeken – évente,
előre meghatározott ütemterv szerint tenyészszemléket szervez. A tenyészszemléken a bírálni
kívánt lovakon rögzítik az alapméreteket (marmagasság bottal/szalaggal, övméret,
szárkörméret), részletes küllemi bírálatot és mozgás bírálatot hajtanak végre. A lovak
törzskönyvi osztályba sorolása a bírálati eredmények alapján történik. A bíráló bizottságot az
Egyesület elnöksége kéri fel, melynek létszáma 3-5 fő és amelynek legalább 1 tagját a
Tenyésztői Bizottságból kell kijelölni.
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17. FELELŐS ÁLLATTARTÁS
Az Egyesület feladatának tekinti a jellegtelenség, a hagyományvesztés, a középszerűség
megszüntetését a lótenyésztésben. A tenyésztőszervezet célja, hogy a tagjai által tenyésztett
lovak minősége, azok takarmányozási, tartási, mozgatási, összességében állatjóléti
körülményei például szolgálhasson minden lótenyésztő számára. Azon tag, aki ezen elv ellen
vét, lovát nem a jó gazda gondosságával tartja, a Tenyésztési Szabályzatban foglaltakat nem
tartja be, kizárja magát az Egyesület tagjainak sorából.
18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Elfogadás:
A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlése az Egységes
Szabályzatrendszert, a Tenyésztési Szabályzat, ill. a Tenyésztési Program átfogó módosításait
2018. május 19. napján a 11/2018. (05.19.) Kgy. számú közgyűlési határozattal, a szavazatok
100,0 %-ával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kaposvár, 2018. május 22.

Kassanin Milán
ügyvezető elnök

Baranyai Sándor
társadalmi elnök
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19. MELLÉKLETEK
19.1. Fedeztetési jegyzőkönyv
19.2. Tenyészeredmény bejelentő lap
19.3. Csikójelölési jegyzőkönyv
19.4. Lóazonosító lap
19.5. Lóútlevél igénylő lap
19.6. Tulajdonosi nyilatkozat
19.7. Lóútlevél
19.8. Tulajdonjogot igazoló betétlap
19.9. Tulajdonos-változás adatbejelentő betétlap
19.10. Származási lap
19. 11. Magyar Hidegvérű Mén/Kanca Bírálati Lap
19.12. Az alapító ménvonalakhoz tartozó mének aktuális listája
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19.1. számú melléklet (Fedeztetési jegyzőkönyv)

41

19.2. számú melléklet (Tenyészeredmény bejelentő lap)

42

19.3. számú melléklet (Csikójelölési jegyzőkönyv)
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19.4. számú melléklet (Ló azonosító lap)
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19.5. számú melléklet (Lóútlevéligénylő-lap)

45

19.6. számú melléklet (Tulajdonosi nyilatkozat)

46

19.7. számú melléklet (Lóútlevél)

47

19.8. számú melléklet (Lótulajdonos nyilvántartó lap)

48

19.9. számú melléklet (Lótulajdonos-változás adatbejelentő lapja)

49

19.10. számú melléklet (Származási lap)

50

19.11. számú melléklet (Magyar Hidegvérű Mén/Kanca Bírálati Lap)
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19.12. Az alapító ménvonalakhoz tartozó mének aktuális listája
B3

B6

B22
B25

B26

B28

B36

PH
B13

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tkv. sz.
3097
5618
4649
5701
5702
5703
4111
4654
3923
5575
4458
4650
5695
4167
5710
5194
4243
5277
4445
5713
5656
5289
3392
5694
5483
3662
4216
4146
4597
4847
4373
5698
3491
3854
3898
4683
3705
4845
4025
4307
5475
4306
5472
3703
4112
4297

Név
Kákics-181 Cél
Iregszemcse-293 Pajkos
Kaposvár-89 Maszek
Pereked-101 Herceg
Pereked-224 Laci
Pereked-223 Rudi
Baracs-39 Muki
Bicsérd-166 Tibi
Hajmáspuszta-106 Dollár
Magyarszék-115 Botond
Fazekasboda-157 Zsurló
Pereked-250 Büszke
Magyarszék-114 Olivér
Bicsérd-181 Rudi
Agostyán-274 Dömper
Megyehíd-14 Zoli
Bogyoszló-43 Lator
Gecse-333 Berci
Zsibót-135 Matyi
Nóráp-105 Holló
Tiszaföldvár-292 Tomi
Fazekasboda-124 Remény
Gölle-25 Éber
Tiszaföldvár-260 Vince
Borsosberény-339 Sámán
Bogyoszló-90 Hugó
Bogyoszló-205 Karesz
Bogyoszló-204 Kázmér
Hidas-113 Csibész
Hidas-153 Játék
Nyagyvenyim-21 Báró
Őriszentpéter-8 Vazul
Bocfölde-61 Fácán
Kaposvár-54 Lali
Sárvár-17 Rigó/Derék
Nagykanizsa-33 Rigó
Töttös-66 Garancia
Pereked-145 Segál
Gölle-141 Betyár
Kaposvár-237 Egon
Csörötnek-2 Tóbiás
Kaposvár-230 Mókás
Nagylengyel-19 Fürge
Alsónemesapáti-121 Gazdag
Kaposvár-72 Elek
Kaposvár-263 Artur

Szül.
1993
2011
2003
2012
2012
2012
1999
2003
1997
2011
2001
2003
2011
2000
2011
2006
2001
2008
2002
2012
2010
2008
1995
2011
2010
1997
2000
2000
2002
2004
2001
2010
1996
1998
1999
2002
1997
2004
1999
2001
2009
2001
2010
1997
2000
2001

Szín
fekete
vderes
szürke
szürke
szürke
fekete
szürke
vderes
spej
spej
pej
spej
fekete
pej
sárga
sárga
msárga
sárga
sárga
fekete
pej
spej
sárga
sárga
sárga
msárga
msárga
tsárga
pej
pej
spej
fekete
spej
ssárga
sárga
szürke
sárga
vderes
fekete
pej
fekete
fekete
sárga
sárga
fekete
fekete
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tkv. sz.
5351
4275
5358
4023
3254
3704
4684
4805
3593
4305
4017
5487
5349
5350
5360
5576
5580
3089
5116
4294
4442
5696
5697
5711
5712

Név
Pereked-101 Király
Kaposvár-75 Pampa
Viszák-80 Cigány
Iharosberény-171 Villám
Bicsérd-66 Döme
Csányoszró-4 Gitár
Petrikeresztúr-25 Lucifer
Felsőpetény-335 Dominó
Iharos-21 Fontos
Bogyoszló-40 Lóránt
Kaposvár-136 Megyer
Borsosberény-246 Peti
Karancsberény-69 Szikla
Karancsberény-70 Szikra
Zalaudvarnok-40 Laci
Pápa-259 Matyi
Tiszavasvári-346 Báró
Békáspuszta-16 Csillagvár
Söjtör-60 Pandur
Bocfölde-10 Dollár
Pereked-52 Karcsi
Gölle-198 Gábor
Zalaszentlászó-24 Báró
Pápa-299 Bendegúz
Pápa-252 Bitang

Szül.
2009
2000
2009
1999
1994
1997
2003
2002
1996
2001
1999
2006
2009
2009
2009
2010
2010
1993
2007
2001
2002
2011
2011
2012
2012

Szín
sárga
fekete
fekete
spej
fekete
sárga
sárga
sárga
szürke
ssárga
sárga
sárga
sárga
sárga
sárga
sárga
sárga
fekete
pej
sárga
pej
fekete
sárga
sárga
fekete
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Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos
Egyesület
Hungarian ColdBlooded Horse Breeders' Association
Verein für Ungarische Kaltblutzucht

Székhely: 7781 Lippó, Kossuth Lajos u. 89.

TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI
SZABÁLYZAT
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Teljesítményvizsgálati Szabályzat
A magyar hidegvérű ló hasznosítási területe Magyarországon kisebb részben a vonóerő
termeltetés. Egyre inkább jellemzők a fajta alternatív hasznosításai (gyephasznosítás, nyereg
alatti használat, hobby, hústermelés, egyéb).
A minősítés és teljesítményvizsga a magyar hidegvérű lófajta hasznosításának megfelelő
szelektálását és nemesítését szolgálja.
A minősítést és teljesítményvizsgálatot betöltött két éves kor után, tenyésztésbevétel előtt kell
végrehajtani.
A tevékenység megkezdése előtt fontos az egyed egybevetése a lóútlevélben, vagy a hivatalos
származási lapon szereplő azonosító adatokkal.
A MINŐSÍTÉS ÉS TELJESÍTMÉNYVIZSGA RÉSZLETEI
1.

TESTMÉRETEK FELVÉTELE

2.

KÜLLEMI BÍRÁLAT

3.

MOZGÁSBÍRÁLAT

4.

OSZTÁLYBA SOROLÁS

5.

KÉSZSÉGVIZSGA

6.

KONDÍCIÓVIZSGA

7.

VISELKEDÉSBÍRÁLAT

TESTMÉRETEK FELVÉTELE
A testméretek felvétele során a gyakorlatban 4 méretet felvétele történik:
1. MÉRŐBOTTAL MÉRT MARMAGASSÁG
2. SZALAGGAL MÉRT MARMAGASSÁG
3. SZALAGGAL MÉRT ÖVMÉRET
4. SZALAGGAL MÉRT SZÁRKÖRMÉRET
A MAGYAR HIDEGVÉRŰ LÓFAJTA MÉRETEI A „TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT”
SZERINT:
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MÉNEK:
•

Bottal mért marmagasság 150-175 cm között.

•

Övméret a bottal mért marmagasság legalább 130 %-a jó tápállapot esetén.

•

Szárkörméret legalább 24 cm.

KANCÁK:
•

Bottal mért marmagasság 150-170 cm között.

•

Övméret a bottal mért marmagasság legalább 125 %-a.

•

Szárkörméret legalább 23 cm.

Megjegyzés: Ha a méretek felvétele tenyésztési állományba vételkor, vagyis 4 éves kor előtt
történt, a méretek felvételét 4 éves kor után meg kell ismételni.
KÜLLEMI BÍRÁLAT
A ló hasznosítása 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 tenyészállatok kiválasztásánál nem nélkülözhető a küllemi bírálat, ugyanis küllemi elbírálás
alapján nagy valószínűséggel ki lehet szűrni a használhatóságot károsan befolyásoló
tulajdonságokat hordozó egyedeket.
A küllemi bírálat célja a bírált egyed küllemi előnyeinek és fogyatékosságainak mérlegelésével
eldönteni további hasznosítási irányát.
Hiba nélküli ló nincs, így a bírálat során meg kell állapítani, hogy az észlelt hibák mennyire
súlyosak és az egyed előnyös tulajdonságai ellensúlyozzák-e azokat. A bírálat célja nem az
aprólékos hibakeresés, hanem az egyed használati és tenyésztési szempontból való küllemi
értékelése.
A küllemi bírálatot a Magyar Hidegvérű Mén/Kanca Bírálati Lapon rögzítjük. (ld. 12. sz.
melléklet)
Megjegyzés: A bírálat első pontja „Fajtajelleg” maximálisan 12 pont, melyből 6 pont érték a
származás, ezért a bírálathoz a 4 ősi soros származási lapnak rendelkezésre kell állni. (A
részletes bírálatot külön fejezetben tárgyaljuk.)
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MOZGÁSBÍRÁLAT
A magyar hidegvérű ló bírálata lépés és ügetés jármódban történik, ezért lépésben és ügetésben
külön el kell bírálni rugalmasság, térnyerés és szabályosság tekintetében.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK, JÁRMÓDONKÉNT
•

Rugalmasság: 0-6 pont

•

Térnyerés: 0-6 pont

•

Szabályosság: 0-6 pont

•

Pontozás:

•

6 pont: kívánatos, kiváló

•

5 pont: igen jó

•

4 pont: jó

•

3 pont: átlagos

•

2 pont: gyenge

•

1 pont: igen gyenge

•

0 pont: elfogadhatatlan

OSZTÁLYBA SOROLÁS
Az egyed értékét a származás, méret, küllem, mozgás és a teljesítmény együttesen határozzák
meg. Ennek az értéknek egy számmal történő kifejezése a törzskönyvi osztályzat.
A törzskönyvi osztályzatban kell kifejezésre jutni az értékmérő tulajdonságoknak.
MÉNEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:
KÜLLEMI pont

MOZGÁS pont

STV pont

(tól - ig)

(MINIMUM)

(MINIMUM)

II.

81 – 83,5

18

15

I/II.

84 – 86,5

22

18

I.

87 – 90,5

25

21

91-től

28

24

OSZTÁLY

ELIT
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Megjegyzés: Ha a minősített ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ér el mint maga a mén, úgy a
mén egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat. A kiemelkedően jót és jól
örökítő méneknek a Tenyésztői Bizottság Szuper-elit minősítést adhat, ha a küllemi pontszáma
86 fölött van.
KANCÁK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:
KÜLLEMI pont

MOZGÁS pont

STV pont

(tól - ig)

(MINIMUM)

(MINIMUM)

II/III.

78 – 80,5

18

-

II.

81 – 83,5

18

-

I/II.

84 – 86,5

22

-

I.

87 – 90,5

22

-

91-től

25

15

OSZTÁLY

ELIT

Megjegyzés: A 78 küllemi pontszám alatti kancák a származástól függetlenül csak a
melléktörzskönyvbe vehetők fel. Ha az ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ért el, mint maga a
kanca, úgy a kanca egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat
TELJESÍTMÉNYVIZSGA
Tekintettel arra, hogy a méneknek számtalan, a kancáknak viszonylag kevés ivadéka lehet, ezért
a teljesítményvizsga a méneknek kötelező.
A mének teljesítményvizsgálatát betöltött két éves kor után – tenyésztésbe állítás előtt kell
elvégezni.
Korábban a ló méretét és tömegét tekintve két csoport került megkülönböztetésre, egy 600 kg
alatti és egy 600 kg feletti csoport. Ma csak 600 kg feletti csoport kerül fenntartásra. A 2-4
hónapig tartó felkészítés után a teljesítményvizsga 3 részből és kondícióvizsgálatból áll.
1. LÉPÉSMUNKA
Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásban szekérbe fogva 1000 kg összes terheléssel 70 kp
átlagos vonóerő kifejtése mellett, lépésben 19 perces időhatáron belül teljesítve.
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Megjegyzés: Közben a legegyenletesebb útszakaszon 200 m-en lépésszámlálás történik a
lépéshossz megállapítására.
2. ÜGETŐMUNKA
Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásban, hajtó kocsiba fogva 800 kg összes terheléssel 57 kp
átlagos vonóerő-kifejtése mellett, ügetésben 9 perces időhatáron belül teljesítve.
A lépésmunka és ügetésmunka szintidőn belüli teljesítése esetén maximálisan 5-5 pont adható.
Időtúllépés esetén minden megkezdett 10 másodpercért 1-1 pontot le kell vonni. Három pont
elvesztése esetén a feladaton nem felelt meg.
3. INDÍTÁSI PRÓBA
Földúton fatalpú szán előtt – vezetve, vagy hajtva – 3 x 25 m-en indítási próba fokozatos
terheléssel.
Terhelések: 325 – 400 – 475 kg összes terhelés, maximális 200 kp erőkifejtéssel
Az indítási próba értékelése szakaszonként 5-5 ponttal történik. Feltétele nyugodt hámbadőlés,
egyenes vonalú indítás és egyenletes lépésben történő húzás.
KONDÍCIÓVIZSGA
Ügetőmunka után közvetlenül, majd 20 perc és 60 perc elteltével légzést és érverést kell
számolni. A kapott értéket össze kell vetni a nyugalmi állapotban mért értékekkel. Az ügetés
utáni túl magas, illetve a 60 perc elteltével mért, a nyugalmi állapottól 40 %-ban pozitív
irányban eltérő értékek a nem kedvező kondíció állapotra utalnak. A kondíció értékelése 0-5
pont értékhatárok között történik. (Az érték megállapítása egyeztetés alatt Dr. Ütő Dániel
állatorvossal.)
Tenyésztésbe csak a fenti teljesítményvizsgát megfelelő szinten – minimum 15 pont – teljesített
hidegvérű mén kerülhet.
A kancák esetében teljesítményvizsgát csak az elit minősítésre pályázó egyedeknek kell tenni,
amely fogatban történő indítási készségvizsga.
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VISELKEDÉSBÍRÁLAT
A teljesítményvizsga ideje alatt a mén viselkedését is el kell bírálni az alábbi szempontok
szerint, 10-10 értékponttal:
•

Viselkedés küllemi bírálat alatt

•

Általános viselkedés, karakter

•

Viselkedés be- és kifogásoknál

•

Munkakészség, kezelhetőség

•

Istálló viselkedés, szelídség

A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület által hazai tenyészszemléken és
teljesítményvizsgákon elismert bírók listáját az Egyesület a honlapján és/vagy kiadványaiban
teszi közzé. A bíráló bizottságnak mindenkor tagja egy tenyésztőbizottsági tag és a mindenkori
ügyvezető.
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programrajza a teljesítményvizsgálati kódex alapján

A teljesítményvizsgálati programrajz:
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