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Tisztelt Méntartó! 

 

A 2022. évi tenyésztési idényt megelőzően, az angol telivér fedezőmének ez évi 

bejelentése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom. 

 

Angol telivér fedezőmén-használat céljából a Magyar Méneskönyv vezetésével 2022. 

évre szóló angol telivér fedezőmén törzskönyvi nyilvántartási szerződést kell 

kötni. Az Ön kezelésében álló angol telivér fedezőmén(ek) 2022. évi engedélyezése 

és nyilvántartása érdekében kérem, hogy a szerződés első oldalát kitölteni és a 

szerződés tartalmának megismerését követően azt aláírni szíveskedjen! A szerződés 

fedezőménenként 2 példányban töltendő! 

 

A szerződés visszaküldésével Ön egyidejűleg kérelmezi az angol telivér fedezőmén 

2022. évi engedélyezését és nyilvántartásba vételét. 

 

Ez úton tájékoztatom, hogy a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők 

Egyesülete az angolteliver.com internetcímen elérhető honlapján, a „tenyésztés” 

menüpont alatt az aktuális fedezőmének jegyzékét folyamatosan frissítve teszi 

közzé. Csak azon mének jelennek meg a listában, amelyek engedélyezése 

szerződésszerűen megtörtént. A nyilvános adatközlés érdekében ezért javasoljuk 

a fedezőmének mielőbbi bejelentését, a kancatulajdonosok tájékoztatása 

céljából. 

 

A fedeztetési engedélyek kiadásának és a fedezőmének törzskönyvi 

nyilvántartásának éves, egyösszegű díja az előző évek díjával azonos mértékű, 

40.000 Ft/mén/év. Ez a díj a 2015. évtől hatályos, a tenyésztésszervezési feladatok 

támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM 

rendelet értelmében 20.000 Ft/mén/év összeggel csökkentett, amennyiben 

méntartóként Ön megfelel a rendelet szerinti kedvezményezett minősítésnek. 

 

Kedvezményezettként támogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vonatkozó jogszabály szerint 

mezőgazdasági ágazatban mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, a 

korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH), ma Magyar 

Államkincstárnál (MÁK) nyilvántartott ügyfél, továbbá megfelel a rendeletben 

felsorolt egyéb követelményeknek. 

 

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 

nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet értelmében továbbá 

a lótartóknak be kell jelenteniük és az Országos Adatbázisban (Tenyészet Információs 

Rendszerben – TIR) nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, 

ahol legalább egy lóféle állatot tartanak. A fedezőmének támogatott összegű 

nyilvántartásának érdekében a fedeztetési állomásnak a TIR rendszerben 

nyilvántartott tenyészetkóddal és tartási hely azonosítóval is kell rendelkeznie. 

 

mailto:hun.studbook@gmail.com


 2 

Fentiek értelmében, a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet alapján készült támogatott 

szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem nyomtatványt kell kitölteni. Az 

adatlap a tavalyi évtől új, ezért azt a szükséges adatokkal kiegészítve, aláírva a 

szerződéssel együtt el kell küldeni a Magyar Méneskönyv vezetése részére, 

amennyiben 2021. évben ez még nem történt meg! 

 

Hiánytalanul kitöltött, érvényes nyilatkozat (kérelem) esetén a fedezőménenkénti éves 

engedélyezési és nyilvántartási díj 20.000 Ft, amelyet az egyesületünk részére 

kérünk befizetni. A méntartók támogatási jogosultságát a Magyarországi Galopp 

Versenyló Tenyésztők Egyesülete beadványa alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (NÉBIH) igazolja. 

 

2022. évi angol telivér fedezőmén tenyésztésbe állítása esetén tehát kérem, hogy a 

mellékelt szerződést ménenként 2 példányban kitöltve, a támogatási kérelem 

nyomtatványt kitöltve és aláírva, valamint az éves díj befizetésének igazolását az 

alábbi címre szíveskedjen visszaküldeni. 

 

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete 

Magyar Méneskönyv vezetése 

1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. 

 

Fentiek mellett kérem, hogy minden esetben szíveskedjen biztosítani, hogy a 

fedezőmén lóútlevelében az aktuális tulajdonos bejegyzésre kerüljön! 

 

A nyomtatványok az angolteliver.com weboldal Törzskönyvezés / Szolgáltatások 

menüpontban, a „Fedezőmén engedélyezés és nyilvántartás” oldaláról letölthetők. 

 

A fedeztetési igény 2022. február 15-én kezdődik, a kancafedeztetést ezt 

megelőzően nem lehet megkezdeni! 

 

A támogatási jogszabállyal, az azzal kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségekkel, 

továbbá a tulajdonos-bejegyzéssel vagy a fedezőmén nyilvántartási szerződésben 

foglaltakkal kapcsolatos bármely kérdés esetén a Magyar Méneskönyv vezetése a 06-

30-587-6398 telefonszámon vagy a hun.studbook@gmail.com email címen ad 

felvilágosítást. 

 

Budapest, 2022. január 11. 

Üdvözlettel: 

 

 

  

 Bélley Márta 

 méneskönyvvezető 
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