Magyar Méneskönyv Vezetés
Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztők Egyesülete

1101 Budapest
Albertirsai út 2-4.

Iktatószám:

Irattározási szám:

B/20……../………/……………

…………………/……………

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
A központi adatbázis példánya

1

Sorszám:
Sorszá

A fedeztetési állomás:

OLIR szerinti nyilvántartási száma és neve:

A fedeztetés típusa:
dátuma:

TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásával
ával nyilatkozik,
yilatkozik, hogy a fedez
fedeztetés természetes úton
n zajlott.)
zajlott.)
zajl

telefonszáma:
telefonszáma

(hónap, nap)
Legalább az első és az utolsó fedeztetési dátumot be kell írni!

A fedezőmén:

törzskönyvi száma és neve:

A fedeztetett kanca:

azonosítója: HUN K

Am
méneskönyv vezető tölti ki!

neve:
____________
__ lóútlevél száma:
sz
____
_ __
színe: ___________________
____________________________

születési éve:

jegyei: ________________________________________________________________________________________
________________________________
______
jelölése:

mikrochip:
bélyegzés:

egyéb jelölés:
nyak
bal oldal:
l:
nyereghely
ereghely

nyak
jobb oldal:
jo
nyereghely
nyereghe
ny

A kancatartó:
neve:
irányítószám:

telepü
település:
lepülés:
pülés:

cím:
születési dátuma:
ma:

telefonszáma:
telefons
telefo
fo

……………………………………………………………….
…………………………………………
………………………………
…………………….

………………………………………………………………………………….

dátum

a Méntartó aláírása

Jelen nyilatkozat aláírásával
sával hozzájárulok
hozzáj
ahhoz
ahhoz,
hoz, h
hogy a fentiek
fent
fentiekben
iekben megadott adatokat az elismert
tenyésztő
Egyesülete (Magyar
yésztő szervezet, a Magyarországi Galopp V
Versenyló
enyló Tenyésztők
Ten
Méneskönyv vezetése)
tése) az állattenyésztésről
attenyésztésről szóló 1993.
19
évi CXIV. törvény alapján törzskönyv
vezetése, valamint az Országos
ágoss Állattenyésztési
Á
Adatbankban
Ad
Adatbank
történő nyilvántartás céljából
kezelje.

A kanca tu
tulajdonosa:
ulajjdonosa:

………………………………………………………………………………….

a kancatartó aláírása (1 példányt átvettem)

((Csak akkor kell kitölteni, ha a kanca tartója és tulajdonosa nem azonos!)

neve::
irányítószám:
ám:

település:

cím:
születési dátuma:

telefonszáma:

A Magyar Méneskönyv vezetés megjegyzése:

1 példányt átvettem:

……………………………………………

………………………………………………………………………………….

dátum

a méneskönyv vezető aláírása

Sorszám:

Magyar Méneskönyv Vezetés
Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztők Egyesülete

1101 Budapest
Albertirsai út 2-4.

Iktatószám:

Irattározási szám:

B/20……../………/……………

…………………/……………

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Méneskönyv példánya

2

Sorszám:
Sorszá

A fedeztetési állomás:

OLIR szerinti nyilvántartási száma és neve:

A fedeztetés típusa:
dátuma:

TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásávall nyilatkozik,
yilatkozik, hogy a fedez
fedeztetés természetes úton
n zajlott.)
zajlott.)
zajl

telefonszáma:
telefonszáma

(hónap, nap)
Legalább az első és az utolsó fedeztetési dátumot be kell írni!

A fedezőmén:

törzskönyvi száma és neve:

A fedeztetett kanca:

azonosítója: HUN K

Am
méneskönyv vezető tölti ki!

neve:
____________
__ lóútlevél száma:
sz
____
_ __
színe: ___________________
____________________________

születési éve:

jegyei: ________________________________________________________________________________________
________________________________
____
jelölése:

mikrochip:
bélyegzés:

egyéb jelölés:
nyak
bal oldal:
nyereghely
ereghely

nyak
jobb oldal:
jo
nyereghely
nyereghe
ny

A kancatartó:
neve:
irányítószám:

telepü
település:
lepülés:
pülés:

cím:
születési dátuma:
ma:

telefonszáma:
telefonszá
telefons

……………………………………………………………….
……………………………………………
……………………
………………….

………………………………………………………………………………….

dátum

a Méntartó aláírása

Jelen nyilatkozat aláírásával
sával hozzájárulok ahhoz, hogy
h
a fentiekben
entiekben megadott adatokat az elismert
tenyésztő
Egyesülete (Magyar
yésztő szervezet, a Magyarországi
agyaro
Galopp Versenyló Tenyésztők
Ten
Méneskönyv vezetése)
e) az állattenyésztésről
attenyésztésről szóló 1993.
19
évi CXIV. törvény alapján törzskönyv
vezetése,, valamint az Országos
vezetése
ágos Állattenyésztési Adatbankban
Adatb
Adatbank
történő nyilvántartás céljából
kezelje.

A kanca tu
tulajdonosa:
ulajjdonosa:

………………………………………………………………………………….

a kancatartó aláírása (1 példányt átvettem)

(Csak akkor kell kitölteni, ha a kanca tartója és tulajdonosa nem azonos!)
(C

neve:
irányítószám:
ám:

település:

cím:
születési dátuma:

telefonszáma:

A Magyar Méneskönyv vezetés megjegyzése:

1 példányt átvettem:

……………………………………………

………………………………………………………………………………….

dátum

a méneskönyv vezető aláírása

Sorszám:

Magyar Méneskönyv Vezetés
Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztők Egyesülete

1101 Budapest
Albertirsai út 2-4.

Iktatószám:

Irattározási szám:

B/20……../………/……………

…………………/……………

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
A Méntartó példánya

3

Sorszám:
Sorszá

A fedeztetési állomás:

OLIR szerinti nyilvántartási száma és neve:

A fedeztetés típusa:
dátuma:

TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásával
ával nyilatkozik,
yilatkozik, hogy a fedez
fedeztetés természetes úton
n zajlott.)
zajlott.)
zajl

telefonszáma:
telefonszáma

(hónap, nap)
Legalább az első és az utolsó fedeztetési dátumot be kell írni!

A fedezőmén:

törzskönyvi száma és neve:

A fedeztetett kanca:

azonosítója: HUN K

Am
méneskönyv vezető tölti ki!

neve:
____________
__ ló
lóútlevél
levél száma:
sz
____
_ __
színe: ___________________
____________________________

születési éve:

jegyei: ________________________________________________________________________________________
________________________________
______
jelölése:

mikrochip:
bélyegzés:

egyéb jelölés:
nyak
bal oldal:
l:
nyereghely
ereghely

nyak
jobb oldal:
jo
nyereghely
nyereghe
ny

A kancatartó:
neve:
irányítószám:

telepü
település:
lepülés:
pülés:

cím:
születési dátuma:
ma:

telefonszáma:
telefons
telefo

……………………………………………………………….
…………………………………………
……………………
………………….

………………………………………………………………………………….

dátum

a Méntartó aláírása

Jelen nyilatkozat aláírásával
sával hozzájárulok ahhoz,
ahhoz, h
hogy a fentiekben
entiek
megadott adatokat az elismert
tenyésztő
Egyesülete (Magyar
yésztő szervezet, a Magyarországi Galopp V
Versenyló
enyló Tenyésztők
Ten
Méneskönyv vezetése)
e) az állattenyésztésről
attenyésztésről szóló 1993.
19
évi CXIV. törvény alapján törzskönyv
vezetése, valamint az Országos
ágoss Állattenyésztési
Á
Adatbankban
Ad
Adatbank
történő nyilvántartás céljából
kezelje.

A kanca tu
tulajdonosa:
ulajjdonosa:

………………………………………………………………………………….

a kancatartó aláírása (1 példányt átvettem)

((Csak akkor kell kitölteni, ha a kanca tartója és tulajdonosa nem azonos!)

neve:
irányítószám:
ám:

település:

cím:
születési dátuma:

telefonszáma:

A Magyar Méneskönyv vezetés megjegyzése:

1 példányt átvettem:

……………………………………………

………………………………………………………………………………….

dátum

a méneskönyv vezető aláírása

Sorszám:

Magyar Méneskönyv Vezetés
Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztők Egyesülete

Iktatószám:

Irattározási szám:

B/20……../………/……………

…………………/……………

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

1101 Budapest
Albertirsai út 2-4.

A kancatulajdonos példánya

4

Sorszám:

A fedeztetési állomás:

OLIR szerinti nyilvántartási száma és neve:

A fedeztetés típusa:
dátuma:

TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásávall nyilatkozik,
yilatkozik, hogy a fedez
fedeztetés természetes úton
n zajlott.)
zajlott.)
zajl

telefonszáma:

(hónap, nap)
Legalább az első és az utolsó fedeztetési dátumot be kell írni!

A fedezőmén:

törzskönyvi száma és neve:

A fedeztetett kanca:

azonosítója: HUN K

A mé
méneskönyv vezető tölti ki!

neve:
születési éve:

színe: ___________________
__________ lóútlevél száma:
szám _______
____________________________

jegyei: ________________________________________________________________________________________
________________________________
____________
jelölése:

mikrochip:
bélyegzés:

egyéb jelölés:
nyak
ak
bal oldal:
nyereghely
ereghely

nyak
jobb oldal:
jo
nyereghely
nyereghe
nyer

A kancatartó:
neve:
telepü
pülés:
pülés:
település:

irányítószám:
cím:
születési dátuma:
ma:

telefonszáma:
telefonszá
lefons

……………………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………

………………………………………………………………………………….

dátum

a Méntartó aláírása

KÉRJÜK A TENYÉSZEREDMÉNY BEJELENTŐ
TŐ LAPOT
LAP
ETŐ ÉVBEN A
MEGŐRIZNI ÉS A FEDEZTETÉST KÖVETŐ
KANCAFEDEZTETÉS EREDMÉNYÉT BEJELENTENI
SZÍVESKEDJEN!

"
TENYÉSZEREDMÉNY BEJELENTŐ LAP
A fenti kancafedeztetés eredményét az alábbi címre kérjük bejelenteni:

Magyar Méneskönyv
önyv V
Vezetés (Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete) 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.

A fenti
ffee jjegyzőkönyvön
eggyzőköny
ö
szereplő fedezőmén törzskönyvi száma és neve:
A fenti
fe i jjegyzőkönyvön
eggyző
ő
szereplő kanca neve:
születési
ül
éve:

színe: ___________________

a kanca a fenti fedeztetésből üresen maradt
a kanca vemhesült
csikó (1) neme: ¨ mén ¨ kanca
csikó (2) neme: ¨ mén ¨ kanca

színe: ………………….…………..
színe: ………………….…………..

elvetélt:
ellett:
elhullott:
elhullott:

(A kanca vemhesen ¨ / ellést követően ¨ elhullott. Dátuma: _ _ _ _ év _ _ hó _ _ nap)
Kérjük, a bejelentő hátoldalát is szíveskedjen kitölteni!

Sorszám:

TÁJÉKOZTATÓ A KANCATARTÓK RÉSZÉRE
Jelen kancafedeztetési jegyzőkönyvön szereplő fedeztetés adatait a fedezőmén tartója a jegyzőkönyv kiállításának
évében jelenti be a Magyar Méneskönyv vezetése részére, a méntartó és a Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztők Egyesülete (Magyar Méneskönyv vezetése) között megkötött nyilvántartási szerződés
dés keretében. A
Magyar Méneskönyv vezetése felé be nem jelentett fedeztetés a tárgyévet követően nyilvántartásba
ntartásba már nem
kerül, és az ennek következtében keletkező károkért a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők
Egyesülete
enyésztők Egyesü
felelősséget nem vállal.
A lófélék azonosítására vonatkozó magyar és Európai uniós jogszabályok, valamint
nt az angol telivér lovak
törzskönyvezési szabályzatának értelmében az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Kancatartók
atartók és Kancatulajdonosok
figyelmét.
edményének adataival, az esemény
· A TENYÉSZEREDMÉNY BEJELENTŐ LAPot a kancafedeztetés eredményének
megtörténtét követő két héten belül, pontosan kitöltve, az adatlapon
megküldeni.
pon szereplő címre kell megküldeni
Kérjük, hogy minden tenyészeredményt (vetélést, elhullást stb.)
Magyar
.) szíveskedjenek
jenek bejelenteni
beje
a Magy
Méneskönyv vezetése részére!
· A megszületett CSIKÓ AZONOSÍTÁSát a bejelentések alapján a születés évében
Magyar
vébe végzi a Ma
Méneskönyv vezetése. Az ellést követő egy éven túl bejelentett
lentett csikókat a Magyar Ménes
Ménesköny
Méneskönyv vezetése
nem törzskönyvezi.
· A CSIKÓJELÖLÉS mikrochippel történik. A mikrochipet
vezetése bocsátja a
ochipet a Magyar Méneskönyv veze
vezeté
tulajdonosok rendelkezésére, amelyet a tulajdonos által választott,
kirendelt állatorvos
ztott, a jjelölés helyszínére kir
ültet be. A jelöléssel egy időben származásellenőrzés
Jelöléskor a tulajdonos
enőrzés céljából
ából vérvétel is történik. Jel
gfogásáról! Kérjük,
rjük, hogy az azonosítá
azonos
köteles gondoskodni a csikó szakszerű megfogásáról!
azonosításra hozza magával az
zt
jegyzőkönyv
v 4. példányát, valamint a
anyakanca lóútlevelét, továbbá jelen kancafedeztetési
csikótulajdonos és állattartó adatait igazoló
oló okmányokat!
nyokat
· A LÓÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE a csikó azonosításával
al egy
gy idő
időben történik. Az igénylés pontos kitöltéséről a
tulajdonos helyszínen köteles gondoskodni!
oskodni!
· A csikó TENYÉSZTŐje az anyakanca
Amennyiben az anyakanca tulajdonosa a
akanca elléskori
éskori tulajdonosa. Am
Amenny
ltozott, vag
vagy a kancatulajdo
fedeztetéskor bejegyzetthez képest megváltozott,
kancatulajdonos a tenyésztés címét átruházza, azt
ításáig a lóútlevélben átírt tulajdono
legkésőbb a csikó azonosításáig
tulajdonosi adatok, vagy írásbeli megállapodás
bemutatásával kell igazolni.
lni.
vántartásairaa vonatk
vonatkozó további info
A Magyar Méneskönyv nyilvántartásaira
információkat a Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztők Egyesülete érvényes
tartalmazza.
vényes törzskönyvezési
zési szabá
szabályzata tar
eskö
elérhetősége
érhetősé
Munkatársunk, Bélley Márta méneskönyvvezető
elérhetősége:
Cím: 1101 Budapest,
hun.studbook@gmail.com,
Tel.: 30-587-6398, Fax: (1) 433-2875
t, Albertirsai út 2-4.
2-4., E-mail: hun.studbo
stud
Web: http://angolteliver.extra.hu/
teliver.extra.hu//

"

A csikó tulajdonosa:
ajjdonosa:
neve:
ve:
____________________________________________________________________
__________________________
______________
címe:
____________________________________________________________________
________________________
____
telefonszáma:
____________
____________________________________________________________
____
1 0 0
MVH regisztrációs száma:
A csikó tartója:
neve:
____________________________________________________________________
__________
telefonszáma:
____
____________________________________________________________
1 0 0
MVH regisztrációs száma:
Tartási hely azonosítója:
Tenyészet kódja:
A csikó tartási helye: (Az azonosítás megszervezése érdekében kérjük feltétlenül kitölteni!)
megye: ____________________________________________________________________
cím:
____________________________________________________________________
Névjavaslatok a csikó részére:
1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________

