
A kidolgozandó és jelenleg tenyésztési hatósági egyeztetés alatt álló 
Tenyésztési Program szakmai tartalmi rendje 
 
 
 
1. A nóniusz fajta leírása 

1.1 A fajtafenntartásra feljogosított, elismert tenyésztőszervezet megnevezése 
1.2 A fajta eredő törzskönyvei 
1.3 A fajta története, helyzete, jövőbeni szerepe 
1.4 Az állomány létszáma /2017. évi /, a nóniusz fajta helyzete  
1.5 A fajta rendezési elvei 

1.5.1 Kancacsaládok  
1.5.2 Genealógiai vonalak  

1.6 Fajtastandard 
1.7 Értékmérő tulajdonságai 
 

2. A nóniusz fajta tenyészcélja 
 
3. Tenyésztési eljárások 

3.1 Fajtatiszta tenyésztés 
3.2 Rokontenyésztés 
3.3 Génmigráció 
3.4 Vonaltenyésztés, vonalak fenntartásának elvei  
 

4. Törzskönyvezés 
4.1 Állományba vétel feltételei hazai tenyésztésű egyedek esetén   
4.2 Állományba vétel feltételei külföldi tenyésztésű egyedek esetén 
4.3 Méneskönyv/melynek része a fő és melléktörzskönyv/ 

4.3.1 A méneskönyvbe kerülés származási feltételei 
4.3.2 Származásbírálat 
4.3.3 A nukleusz minősítés elvei  
4.3.4 A fajtafenntartó minősítés elvei 
4.3.5 A főtörzskönyvbe sorolás szabályai 
4.3.6 A melléktörzskönyvbe sorolás szabályai 
4.3.7 A törzskönyvi osztályba sorolás rendje 
4.3.8 A törzskönyvből történő kisorolás szabályai 

4.4 A származás-nyilvántartás rendje 
4.4.1 A kancafedeztetés, termékenyítés nyilvántartása 
4.4.2 A fedeztetés, termékenyítés bejelentése 
4.4.3 A pótfedeztetési jegy megszerzésének szabálya 
4.4.4 Külföldi fedeztetés nyilvántartásba vételének szabályai 
4.4.5 Embrió-átültetés nyilvántartásba vételének szabálya 
4.4.6 A csikók jelölésének, azonosításának módja 
4.4.7 Az elnevezés szabályai 
4.4.8 Az azonosító képzés szabályai 
4.4.9 Az UELN szám képzés szabályai a főtörzskönyvben nyilvántartott állomány esetén 
4.4.10 Az  UELN szám képzés szabályai a melléktörzskönyvben nyilvántartott állomány 
esetén 
4.4.11 A származás ellenőrzés módja és dokumentálásának rendje 
4.4.12 A származás igazolás kiállításának szabályai 
 

5. A lóútlevél kiadásának szabályai 
 



5.1 A lóútlevél másodlat kiadásának szabályai 
5.2 A tulajdonos átírás módja és feltételei 
5.3 A lóútlevél tenyésztési hatóság által történő hitelesítése 
5.4 A vágóhidi jelentés nyilvántartásának folyamata 
 

6. A teljesítmény- nyilvántartás, teljesítmény vizsgálat rendje 
 
7. A nóniusz fajta szelekciójának rendje 

7.1 Párosítási terv készítésének elvei, célpárosítások 
7.2 Tenyészmén jelöltek szelekciója 
7.3 A kancák méneskönyvbe kerülésének feltétele 
 

8. A tenyészmének használata 
8.1 A mének tenyésztési/termékenyítési engedélye kiadásának tenyésztési feltételei 
8.2 A mének tenyésztési/termékenyítési engedélye kiadásának állategészségügyi feltételei 
8.3 Import mének használatának szabályai 
8.4 A szaporítóanyag minőségi követelményei  
 

9. Egyéb speciális szabályok 
9.1 A fajta génkészletei felderítésének módja és hasznosítása  
9.2 Az in-situ tartás feltételei 
9.3 Az ex-situ tartás feltételei 
9.4 In-vitro megőrzés 
9.5 A tenyészállat forgalmazás, export és import szabályai 
9.6 A vágóállat fajtához tartozás igazolásának rendje, igazolási mintája lónál  
9.7 A tenyészet (részpopuláció) felszámolás esetén követendő szabályok  
 

10. Egyesületi nyilvántartások és igazolások rendje 
10.1 Tagnyilvántartás (KKV nyilvántartás) 
10.2 Állomány-nyilvántartás 
10.3 Pályázati igazolások nyilvántartása 
 

11. Az országos lótenyésztési adatbankba (központi adatbázis) történő adatküldés módja 
és rendje  
 
12. A törzskönyvezést megrendelő személyek adatainak kezelése 
 
13. A nóniusz fajta népszerűsítése 
 
14. A tenyésztők tenyésztői munkájának elismerése 
 
15. A nóniusz fajta tenyésztési programjának megvalósításában résztvevő szervezetek 
kapcsolatrendszere  

15.1 Tenyésztőszervezet 
15.2 Faji szövetség 
15.3 Tenyésztési hatóság  
15.4 Mesterséges termékenyítő állomások, spermaforgalmazók 
 

16. Záró rendelkezések  


