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Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete
Tenyésztési Szabályzat

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete-nek mint elismert tenyésztő
szervezetnek a hazai angol telivér fajtában elsősorban a tenyésztési célkitűzéseit a következők
határozzák meg:
-

az angol telivér fajta fenntartása Magyrországon, melynek keretében
javítani kívánja az angol telivér állomány genetikai minőségét,
genetikai és szelekciós eszközök alkalmazása mellett különös figyelmet fordít a régi hazai
„őshonos” magyar kancacsaládok regenerálására és a nagy genetikai értéket képviselő import
kancacsaládok elterjesztésére,
a tenyészetekben a tenyésztéstechnikai módszereket, a tartási, takarmányozási, csikónevelési,
és állategészségügyi munka területén is javítani szándékozik, a személyi, anyagi és technikai
felszereltség megteremtése útján,
javítani kíván a hazai galoppverseny sport jelenlegi színvonalán, célul tűzve ki maga elé azt,
hogy a tenyésztés téteményképességvizsgálata – a galoppverseny sport minden tekintetben
ellássa a fajtában az ivadékvizsgálattal szemben támasztott követelményeket és elérje a
térség államaiban működő galoppversenyzés színvonalát.
Az angol telivér fajtában az egyes tenyészegyedekkel szemben támasztott követelmények:

-

a versenyekben történő téteményképességi vizsgálatra való alkalmasság,
a fajtára jellemző korai versenyérettség,
a tartós versenyteljesítmény nyújtására való alkalmasság,
szilárd, kifogástalan, korrekt küllemi felépítettség,
a versenyekben való kipróbálás szempontjából optimális vérmérséklet, kezelhetőség,
idomításra alkalmasság,
a fajtára jellemző optimális ivarérettség,
jó reprodukciós képesség,
optimális örökítő képesség
jó takarmányértékesítő képesség
A tenyésztési szabályzat célja

A tenyésztési szabályzat magában foglalja mindazokat a szempontokat, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy az Egyesület által meghatározott tenyészcél elérhetővé váljék.
A tenyésztési szabályzatban kerülnek lefektetésre mindazok a rendelkezések, amelyek
meghatározzák a tenyészcél elérése szempontjából szükségesen alkalmazott tenyésztési rendet.
A tenyésztési szabályzat összefoglalja a rendszerezett, egyesületi munka keretei között folyó
hazai angol telivér tenyésztés főbb munkafolyamatait, a tenyésztési cél megvalósítására irányuló
tenyésztési programot, és a tenyésztési programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését.
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Az egyesület tenyésztési munkájában csak azon természetes és jogi személyek, vehetnek részt,
akik a tenyésztési szabályzatot a belépési nyilatkozat aláírásával elismerik.
A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete tenyésztési szabályzata magába
foglalja a tenyésztési rendet.
A tenyésztési rendet az Egyesület Elnöksége és a Közgyűlés alakítja ki és fogadja el.
Alkalmazott módszerek
I.
A tenyésztési program, a tenyésztés rendje
a./ A fedezőmének beosztásának rendje
Az angol telivér fajtában csak azok a fedezőmének állíthatók tenyésztésbe, amelyek számára az
Egyesület fedeztetési engedélyt adott.
A fedeztetési engedélyek évenként kerülnek kiadásra, egy tenyésztési évre szólnak. Az angol
telivér fajtában a tenyésztésbe állításra kerülő mének részére a mének tulajdonosainak, vagy
bérlőinek a fedeztetési engedélyt az Egyesülettől írásban kell kérni, amelyet a tenyésztésvezető
felé kell megküldeni.
A fedeztetési engedély kérelemnek az alábbi – a nevezett ménre vonatkozó – adatokat kell
tartalmaznia:
a mén nevét, esetlegesen korábbi nevét zárójelben feltüntetve, születési évét, színét, apját, anyját,
tenyésztőjét, tulajdonosát vagy bérlőjét, azt, hogy a mén a nevezett tenyészévben hol kerül
felállításra, a fedeztetési díj mértékét, kezelőjének postacímét.
A fedeztetési engedély kérelmet legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 1-ig kell írásban
benyújtani.
A fenti időpontig beérkezett fedeztetési engedély kérelmeket a tenyésztésvezető az Egyesület
Elnöksége felé felterjeszti jóváhagyás céljából. A fedeztetési engedélyt kapott ménekről az
MGSZH Lótenyésztési Osztályát az Egyesület tenyésztésvezetője köteles tájékoztatni és azok
számára – amennyiben még nem rendelkeznek törzskönyvi számmal – az MGSZH Lótenyésztési
Osztályától törzskönyvi számot köteles kérni. Törzskönyvi szám nélkül fedezőmént tenyésztésbe
állítani tilos!
A fedeztetési engedéllyel rendelkező mének névsorát az Egyesület legkésőbb a tárgyév január
10-ig köteles az Egyesületi tagság felé írásban megküldeni.
A fajtában újbeosztásra kerülő mének részére az Egyesület Elnöksége évenként a tárgyévet
megelőző szeptember 15. után előre meghirdetett nyilvános tenyészszemlét köteles tartani, ahol
az újbeosztású mének elővezetésre kerülnek és a Tenyésztési Szabályzat által meghatározott
alábbi pontozásos rendszer alapján minősítésre kerülnek.
A bírálatot a következő mutatók szerint kell elvégezni:
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származás,
versenyeredmények,
fajta és nemi jelleg,
a konstitúció minősége,
a mozgás ruganyossága és lendülete,
összbenyomás és fejlettség.

A mutatók értékelése a 10-es rendszerben egész számokkal történik (1 = nagyon rossz, 2 = rossz,
3 = meglehetősen rossz, 4 = elégséges, 5 = közepes, 6 = kielégítő, 7 = meglehetősen jó, 8 = jó, 9
= nagyon jó, 10 = kiváló).
Az egyes mutatók osztályzatából egy átlagosztályzat kerül kiszámításra.
A fedeztetési engedélyre felterjesztett méneket az Egyesület Elnöksége elbírálja, minősíti,
származásuk, versenyteljesítményük, küllemük, valamint a már versenyekben kipróbált
ivadékaik alapján.
Az Egyesület a méneket évente osztályozza, és osztályzatuk alapján meghatározza, hogy
amennyiben lehetőség nyílik rá melyek azok, amelyek ivadékaik után nyújt támogatást, illetve
külső támogatáshoz igazolást kiad.
Ezzel az intézkedéssel az Egyesület eleget tesz a nemzetközi előírásoknak, egyben azonban a
támogatási rendszerrel szabályozni kívánja a fajta genetikai fejlesztését.
A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete által kiadott fedeztetési engedélyek
kizárólag a törzskönyvi adatok gyűjtésével és vezetésével megbízott független szervezet,
továbbiakban a Magyar Méneskönyv Vezetőség által nyilvántartott tenyészkancák fedeztetésére
jogosítanak.
A fedeztetések és a törzskönyvezési munka ellenőrzése érdekében az OLIR által kiadott
fedeztetési jegyzőkönyvet alkalmaznak, amely egyben védi a méntulajdonosok érdekeit is a
fedeztetési díjak rendezése szempontjából.
A fedeztetési jegyzőkönyv alkalmazásával az Egyesület egyidejűleg eleget tesz az Angol Telivér
Tenyésztők Európai Szövetsége előírásainak. A kiadott és érvényes fedeztetési jegyzőkönyvek a
továbbiakban a bel- és külföldi kereskedelmi forgalomban okiratként alkalmazhatók.
A fedeztetési jegyzőkönyveket az erre rendszeresített – sorszámmal ellátott tömbben – a
fedezőmének kezelői (tulajdonosai és bérlői) átvételi elismervény ellenében veszik át a Magyar
Méneskönyv Vezetőségtől, s azt a mellékelt használati utasítás előírásai szerint kötelesek
kezelni.
A Magyar Méneskönyv Vezetősége csak azokat a csikókat veszi ellenőrzésbe, amelyek
tulajdonosai a bejelentési kötelezettségek teljesítése mellett, a fedeztetés szabályszerűségét
igazoló fedeztetési jegyzőkönyv vonatkozó példányát a bélyegzés előtt egyeztetik a Magyar
Méneskönyv Vezetőséggel. Vitás esetekben az MGSZH és az Egyesület Elnöksége jogosult
dönteni.
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A fedeztetési jegytömböt – a tőpéldánnyal együtt – a mén kezelője a fedeztetési év lezárta után
legkésőbb 15 napon belül köteles az Magyar Méneskönyv Vezetőséggel elszámolni. A
fedeztetések – a Magyar Méneskönyv Vezetőség felé kötelező – bejelentésének elmulasztása,
illetve a fedeztetési jegyzőkönyv nem előírás szerinti kezelése esetén a szóbanforgó mén
fedeztetési engedélyét az Egyesületnek akár év közben is jogában áll visszavonni.
b./ Tenyészértékbecslés
A tenyészértékbecslést minden évben a teljesitményvizsgálatok eredményei alapján az
állattenyésztési tudományok módszereivel végzik el. Az értékelést az anyakancákra és a
fedezőménekre is el kell végezni. A tenyészértékbecslés eredményei alapján az anyakancákat és
a fedezőméneket rangsorolják.
Az ivadékkal rendelkező anyakancák és fedezőmének viszgálatát és rangsorát külön kell
elvégezni.
c./ Párosítás
A tenyésztők (tulajdonosok, bérlők) kötelesek évenként a tárgyévben tenyésztésbe kerülő
(fedeztetni kívánt) kancáikat (kancáit) legkésőbb a fedeztetési idény kezdetét megelőzően két
héttel Magyar Méneskönyv Vezetőség és a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők
Egyesülete tenyésztésvezetője felé bejelenteni.
Ötnél több tenyészkancával rendelkező tenyésztőknek (tulajdonosoknak, bérlőknek), valamint
idegen tulajdonú kancákat fogadóknak párosítási tervet kell készíteni.
A kötelező bejelentésnek, továbbá a párosítási tervnek tartalmaznia kell:
- a bejelentett, párosított kanca nevét,
- a kanca születési évét, színét,
- a kanca apjának és anyjának nevét,
- a kanca tulajdonosának vagy bérlőjének nevét, címét,
- azt, hogy a kanca hol áll tenyésztésben,
- a mén nevét, amellyel a kancát fedeztetni kívánja.
A párosítási tervtől eltérő ménnel történő fedeztetést – átpárosítást – a fedeztetés megtörténte
előtt a Magyar Méneskönyv Vezetőség és a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők
Egyesülete felé írásban jelenteni kell.
d./ A fedeztetés rendje
A fedeztetési idény február 15-től június 30-ig tart. A fedeztetési idény hivatalos megkezdése
előtt, illetve annak lezárta után történt fedeztetéseket a Magyar Méneskönyv Vezetőség nem
regisztrálja, kivételt képeznek azok a fedeztetések, amelyek a déli féltekén lévő országokban
történtek. Ezekben az országokban az érvényes fedeztetések augusztus 15-től december 31-ig
történhetnek.
Amennyiben a fedeztetés külföldön olyan országban történik, ahol ilyen rendelkezés a
fedeztetési idény tartamára nincs, a június 30-ig történt fedeztetéseket a Magyar Méneskönyv
Vezetőség érvényesnek tekinti, és azokat regisztrálja.
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A fedeztetéseket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig írásban kell a Magyar
Ménesköny Vezetőségen bejelenteni, a fedeztetéseket végző méntulajdonosnak (bérlőnek).
A fedeztetési jelentések végén csatolni kell a ménes vezetőjének és állatorvosának, és a kanca
tulajdonosának hivatalos igazolását, hogy sem mesterséges termékenyítés, sem embrió átültetés
nem történt.
e./ A fedeztetés feltételei
-

a takonykórtól, tenyészbénaságtól, fertőző kevésvérűségtől való mentesség, a vírusos
lóinfluenza és rhynopneumonitis elleni vakcinázás hivatalos igazolása,
állatorvosi igazolás, hogy a kanca egészséges és fedeztethető,
a fedeztetési idény előtt valamennyi tenyésztésre engedélyezett mén ivarszervi bakteriológiai
vizsgálatát el kell végezni,
mesterséges termékenyítés bármely fajtája ill. embrió átültetés angol telivérnél tilos!

f./ Ellésbejelentés
A megszületett csikót a Magyar Méneskönyv Vezetőség által erre a célra rendszeresített ellésbejelentő lapon kell bejelenteni, az ellést követő 8 (nyolc) napon belül a Magyar Méneskönyv
Vezetőség felé. Ezzel egyidejűleg a születésről írásban tájékoztatni kell a Magyarországi Galopp
Versenyló Tenyésztők Egyesületét is.
Az ellés-bejelentő lapon feltüntetett minden rovatot értelemszerűen köteles a bejelentő kitölteni.
A hiányosan kitöltött ellés-bejelentő lapot a Magyar Méneskönyv Vezetőség nem fogadja el
hivatalos ellésbejelentésként.
g./ Csikóbélyegzés
A csikó azonosításául szolgáló fajtajellel történt bélyegzést a Magyar Méneskönyv Vezetősége
végzi el tüzes vassal, vagy transzponderrel. Mindkét jelölési mód egyidejűleg használata is
elfogadható. A Magyar Méneskönyv Vezetőség kizárólag csak azokat a csikókat bélyegzi,
amelyek esetében a tenyésztő a törzskönyvezéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek
maradéktalanul és időben eleget tett.
II.
Törzskönyvezés
a./ Nyilvántartásbavétel
Az angol telivér fajtában a törzskönyvi nyilvántartást a Magyar Méneskönyv Vezetőség végzi
megbízás alapján, az OMMI Lótenyésztési Osztályának keretein belül.
A Magyar Méneskönyv Vezetőség nyilvántartja:
A korábban regisztrált egyedeket, minden Magyarországon született, a törzskönyvezési
szabályzat előírásai szerint bejelentett egyedet.
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Külföldi országból behozott egyedek esetében az állatorvosi hatóság által kötelezően előírt
karantén időszak lejárta után nemzetközi lóútlevél és certifikát alapján azonosítja. Import
egyedek esetében a honosításra vonatkozó előírásokat a Törzskönyvezési Szabályzat
tartalmazza.
b./ Törzskönyvi regisztráció
Az angol telivér fajtában a törzskönyvezést a Magyar Méneskönyv Vezetőség végzi megbízás
alapján, az MGSZH Osztályának keretein belül.
A Magyar Méneskönyv Vezetőség által csak azok az egyedek törzskönyvezhetők, amelyeket
nyilvántartásba vett, amely csikók tenyésztésével kapcsolatban a tenyésztő az összes bejelentési
kötelezettségének a megadott határidőkön belül eleget tett, ill. a bejelentésre került csikó
származása DNS vizsgálat útján – az MGSZH hivatalos laboratóriumában – ellenőrzést nyert.
Származás-ellenőrzés nélkül angol telivér nem kerülhet törzskönyvezésre, származása nem
igazolható, ismeretlen származásúnak minősül. Abban az esetben, ha bármilyen okból a csikót a
születés évében nem jelentik be, akkor az később már csak a Törzskönyvezési Szabályzatban
előírtak szerint törzskönyvezhető.
c./ A származásazonosítás folyamata
-

a párosítási terv megküldése,
a fedeztetés bejelentése,
az születés bejelentése,
a megszületett csikó törzskönyvi nyilvántartásba vétele,
a fajtabélyeggel történő megjelölés – csikóbélyegzés.

A Magyar Méneskönyv Vezetőség által hivatalos nyilvántartásban tartott állományban
bekövetkezett mindennemű változást a tenyésztő, a tulajdonos vagy bérlő, egyéb esetekben a
tenyészegyed kezelője köteles a Magyar Méneskönyv Vezetőség, valamint a Magyarországi
Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete felé a változást követő 8 napon belül írásban
bejelenteni (tulajdonos vagy bérlő változás, eladás – külföldre történt eladás esetén meg kell
jelölni azt az országot, ahová a ló eladásra került – elhullás, kiírtás, stb.).
d./ Névadás
A csikók névadása a születésük évében történik és azon változtatni később nem lehet. Telivér és
versenyfélvér esetében a csikó nevének az anyja neve kezdőbetűjével kell kezdődnie, hossza 18
karakternél nem lehet több. Ugyanazon név 20 éven belül nem szerepelhet újra, nem lehet
nemzetközileg védett és a jóizlést nem sértheti. Ezek a szabályok vonatkoznak a magyar
tenyésztésű, Magyarországon született külföldi tulajdonú csikókra is. A névtelen (unnamed)
megjelöléssel külföldről behozatalra került lovaknak a magyar névadás szabályai szerint kell
nevet adni, de ezen neveket ellenőrizni kell a származási ország méneskönyvi hatóságával. A
tenyésztő (bejelentő) az ellésbejelentőn a kívánt sorrendben 3 névjavaslatot tehet.
e./ Lóútlevél
Az MGSZH a Magyar Méneskönyv Vezetőség ellenőrzése mellett minden Magyarországon
született, a törzskönyvezési szabályzat előírásai szerint bejelentett, egyed részére a tulajdonos
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kérésére Lóútlevelet állit ki. A Lóútlevél kiállítása a 93/623/EEC, illetve a 2000/68/EC, és a
64/2003 (VI.16.) FVM-mel módosított 29/2000 (VI.9.) FVM rendeletek előírásainak
megfelelően történik. A Lóútlevél olyan hatósági bizonyítvány, amely az állat azonosítására,
állategészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál. A Lóútlevélbe bejegyzéseket csak
az arra jogosultak végezhetnek.
f./ Kizárás a Méneskönyvből
A Magyar Méneskönyvben nyilvántartott egyed csak abban az esetben zárható ki, ha minden
kétséget kizáró téves, vagy valótlan adatközlés történt. A Magyar Méneskönyv Vezetőség felé
történt bizonyíthatóan szándékos valótlan adatközlés esetében a vonatkozó egyedet a
méneskönyvből törölni kell és az adatközlőt a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők
Egyesülete kizárja tagjai sorából.
Abban az esetben, ha a Magyar Méneskönyv Vezetőség felé történt téves adatközlés
következtében jogvita keletkezik, a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete
attól elhatárolja magát, még abban az esetben is, ha az adatközlő az Egyesület tagja vagy
korábban tagja volt.
Amennyiben esetleges ellentmondás keletkezik a jelen Tenyésztési Szabályzatban foglaltak és a
Törzskönyvezési Szabályzatban foglaltak között, úgy a Törzskönyvezési Szabályzatban foglaltak
az irányadók.
III.
Teljesítményvizsgálat
Az Egyesület szükségesnek tartja, hogy a tenyésztési programjában megfogalmazott céljainak
megfelelően az angol telivér fajtában a teljesítményvizsgálatot végezze, vagy szerződéses
viszonyban végeztesse, a teljesítményvizsgálat adatait értékelje és minősítse, továbbá a
tenyésztési program végrehajtása esetében azokat figyelembe vegye. A Magyarországi Galopp
Versenyló Tenyésztők Egyesülete indokoltnak tartja, hogy az eredményes genetikai fejlődés
érdekében minél szélesebb körű, hatékony teljesítményvizsgálatot végezzen vagy végeztessen
lehetőség szerint a fajta minden egyedére kiterjedően.
A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete a fajtában történő STV és ITV-t a
saját teljesítményvizsgálati kódexében lefektetett elvek alapján végzi, ill. végezteti.
Az Egyesület ebben a tevékenységében is támaszkodik egyrészt a nemzetközi tenyésztő
szervezetek ajánlásaira, másrészt azokra a hazai szervezetekre, amelyek a mindenkor érvényes
ide vonatkozó jogszabályokban és a speciális szakmai szabályzatokban előírt követelményeknek
meg tudnak felelni. Továbbá az Egyesülettel hajlandók együttműködni úgy, hogy a részükre
adott megbízás alapján az Egyesületnek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériummal, vagy a Minisztérium által kijelölt ellenőrző szervezettel egyeztetett szakmai
előírásai szerint elvégzik, a megbízásban részletezett feladatokat.
A vizsgálatokat a vonatkozó szabályzatokban részletezett módon, a következő főbb elvek
érvényesülésével kell végezni:
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e program keretében vizsgálni kell az angol telivér mindazon egyedeit, amelyek vizsgálatát
az Egyesület kéri,
a vizsgálat kiterjed az egyedek tenyésztési és versenyzési tulajdonságainak feljegyzésére,
ill.mérésre a vonatkozó szabályzatokban előírt részletességgel és gyakorisággal,
a vizsgálatokat annak a szervezetnek az alkalmazottai végezhetik, akiket az Egyesület e
feladat ellátására alkalmasnak ítél és a munka elvégzésével megbíz,
az angol telivér fajta teljesítményvizsgálatának részletes a GVSZ tartalmazza.
A GVSZ előírásaival összhangban az Egyesület különösen fontosnak tartja:
a hazai tenyésztés védelmét szolgáló teljesítményvizsgálat kialakítását, gyakorlati
alkalmazását és annak ellenőrzését, évenkénti felülvizsgálatát,
vizsgálati évnek a galoppverseny évadot kell tekinteni a hivatalos Galopp Verseny Naptárban
közzétett versenynapok számának figyelembevételével.
IV.
Egyéb, a tenyésztési programmal összefüggő tevékenységek

1./ Fedezőmén előállítási program
A fedezőmén előállítás az Egyesület tenyésztési programjának fontos eleme.
Az Egyesületnek számolnia kell azzal, hogy a tenyésztési program céljaival minden tekintetben
egyező fedezőmén előállítása csak egy jól működő integráció keretei között lehetséges. Az
integrációban egyenlő felelősséggel és kölcsönös előnyök érvényesítésével vesznek részt az
egyesületi tagok és a teljesítményvizsgálattal megbízott intézmény. Ebben az együttműködésben
résztvevők közül csak az Egyesületnek nincs közvetlen anyagi érdekeltsége – ugyanakkor az
angol telivér fajta tenyésztésével megbízott – kézenfekvő, hogy az utódellenőrzésben, a
galoppversenyzésben irányító és koordináló feladatot lásson el, tevékenyen közreműködjön a
versenyzési rendszer kialakításában, különösen a versenyszervezői feladatok segítése
tekintetében. A galoppversenyzés rendszerét mint a hazai angol telivér tenyésztés
utódellenőrzését folyamatosan figyelemmel kísérje és ellenőrizze, hogy az összhangban
működik-e a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesületének Ivadékvizsgálati
Szabályzatában lefektetett elvekkel.
Az Egyesület ilyen elvi alapon állva támaszkodik egyrészt az ide vonatkozó nemzetközi és hazai
gyakorlat nyújtotta gazdag tapasztalatokra, másrészt a fejlett genetikai bázissal rendelkező
országok nyújtotta lehetőségek ésszerű kihasználására.
Az angol telivér fajta minőségi javításában meghatározó a fedezőmén előállítási program illetve
annak gyakorlati megvalósítása.
E program főbb elemei:
Fedezőmén előállítás genetikai bázisa:
a Magyarországon tenyésztett vagy honosított kancaállomány.
A tenyészanyag szelekciója az alábbi feltételek szerint történik:
- a származás elemzése, a ménvonal tekintetében,
- a kancacsalád genetikai elemzése,
- a saját-teljesítményvizsgálaton elért eredmény,
- a küllemi bírálaton elért eredmény.
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A programban résztvevő fedezőmének kiválasztását az Egyesület végzi, az időről-időre
felülvizsgált és szükség szerint kialakított követelmények alapján.
2./ Célpárosítás
Az Egyesület elnöksége javaslatokat tesz célpárosításra. A külföldi vagy belföldi párosítási
javaslatok tartalmazzák az esetleges pályázatok támogatási formáit is. Az Egyesület lehetősége
szerint közreműködik a fedeztetési költségek csökkentésében vagy mentesítésében. Kiegészítheti
az elnyert támogatási összeg és a teljes költség közötti különbözetet, ill. kifizeti a teljes
fedeztetési díjat. Ebben az esetben a mén utódot – maximum 3 éves saját-teljesítményvizsgálat
után, amennyiben fedezőméni szintet ér el – nyilvános fedeztetési állomáson kell használni
legalább 6 évig. Felállítási helyét és fedeztetési díját (a fedezendő kancák 80%-áig) az Egyesület
határozza meg.
3./ A fajta népszerűsítése
Az Egyesület tagjai kötelesek az általuk tenyésztett, tulajdonukban vagy bérletükben lévő lovak
tartási, takarmányozási, és trenírozási körülményeivel példát mutatni minden lótenyésztő vagy
érdeklődő felé.
Az Egyesületben kialakításra kerülő adatbázis egy új információs rendszerben népszerűsíti az
angol telivért, mint versenylovat:
-

széles körben terjeszti, publikálja a telivér kipróbálását jelentő lóversenyek időpontjait,
helyeit, eredményeit,
felhívja a figyelmet a hazai angol telivér tenyésztésre és a magyarországi galoppverseny
sportra,
tájékoztatja a médiákat.

Mindezen túl az Egyesület a tenyésztési program szerves részének tekinti a tagok rendszeres
szakmai továbbképzésének, aukcióknak szervezését, a tagság hazai és nemzetközi tenyésztő
szervezetekben történő képviseletét.

