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ANGOL TELIVÉR MAGÁNMÉN TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZERZŐDÉS 
 

Mely létrejött egyrészről a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete, 
Magyar Méneskönyv vezetés, mint törzskönyvező (a továbbiakban M.M. vezetése), 

Cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. 
Telefon/fax: 06-1-433-2875 

másrészről 

 
 

Név:   
 

Jogi személynél adószám:   
 

Magánszemély szül.dátum:           Adóazon. jel:           
 

Cím: Ir. szám     Helység:                         
 

Utca, házszám:                                  
 

Mobiltelefon:   -    -     
 

(a továbbiakban: Méntartó) között, a 

 

 

 

fedezőmén tenyészcélú használatához szükséges törzskönyvi nyilvántartásának és 
ellenőrzésének, valamint a fedezőmén alábbi felállítási helye szerinti 

 
Fed.áll. üzemeltető neve:    
  

Fedeztetési állomás kódja:             neve:                   
 

Cím: ir. szám:     Helység:                      
 

Utca, házszám: 
 

Mobil:   -    -     
 

E-mail:                                  
 

Fed. állomásvezető neve:                       

 

természetes kancafedeztetési állomás üzemeltetésének szabályozása tárgyában, a következő 
feltételek mellett. 

Előzetesen igényelt kancafedeztetési jegyzőkönyvek száma: ………… db 

A szerződés hatálybalépésének dátuma: 2 0 2 2       
 

A szerződés megszűnésének dátuma: 2 0 2 2  1 2  3 1 

        -  -   

 

                                

 

     

 

                  

 

                              

 

                         

 

Mén törzskönyvi száma:     Azonosítója:             
 

Neve:                      Fajtája: Angol telivér 

 

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI!       
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I. Jelen szerződés az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű 
rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény, az állattenyésztésről szóló 188/2019. 
(VII.30.) Korm. rendelet, az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX.25.) 
AM rendelet, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet, a 
Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesületének Tenyésztési Szabályzata, 
valamint az annak mellékletét képező „Az angol telivér ló törzskönyvezési szabályzata” 
alapján jött létre. 

II. A M.M. vezetése vállalja, hogy: 

1) Fedezőménként nyilvántartásba veszi a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők 
Egyesülete tenyésztőszervezet által elbírált és tenyésztésre minősített, fentiekben 
megnevezett angol telivér magánmént. 

2) Szakmailag tájékoztatja Méntartót a kancafedeztetés-nyilvántartással kapcsolatos 
feladatairól. 

3) Ellátja Méntartót az előzetesen igényelt darabszámú, a kancafedeztetés nyilvántartásához 
szükséges, szigorú számadású kancafedeztetési jegyzőkönyv nyomtatványokkal. 

4) Vezeti a mén törzskönyvi nyilvántartását, regisztrálja kancafedeztetési és csikózási 
eredményeit. 

5) Az előírt bejelentési kötelezettségeknek megfelelően a törzskönyvi adatokat bejelenti a 
tenyésztési hatóság felé. 

III. Méntartó vállalja, hogy: 

1) Jelen szerződés II. 3) pontjában előírt kancafedeztetési jegyzőkönyvet naprakészen vezeti, 
rovatait teljeskörűen, előírásszerűen, a kitöltési útmutatónak megfelelően kitölti, továbbá 
lehetővé teszi az előírt nyomtatványok kitöltésének M.M. vezetése, illetve Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) általi ellenőrzését. 

2) A kancafedeztetési jegyzőkönyv hibás vezetéséből vagy időben történő kitöltésének, 
továbbá a M.M. vezetése részére történő eljuttatásának elmulasztásából származó, a 
kancatulajdonost érő károkat megtéríti. 

3) A fedeztetett kanca fedeztetési jegyzőkönyvének 1. példányát a kanca első fedeztetését 
követő egy hónapon belül a M.M. vezetésének megküldi. A további kancafedeztetések 
dátumait a kancafedeztetési jegyzőkönyv 2. példányán vezeti, és ezt a 2. példányt 
legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig ajánlott postai küldeményben a M.M. vezetésének 
megküldi, vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében átadja. 

4) Jelen szerződés I. 3) pontja szerint átvett kancafedeztetési jegyzőkönyv nyomtatványokkal 
legkésőbb tárgyév október 31-ig elszámol, sorszám szerint feltüntetve, hogy mely 
fedeztetési jegyzőkönyveket használta fel, melyek a rontott, elvesztett, illetve fel nem 
használt példányok. 

5) A kancafedeztetési jegyzőkönyv 3. példányát bizonylatként megőrzi, és ezzel igazolja a 
fedeztetési esemény megtörténtét, ha az elküldött 1. és 2. példány nem érkezne be 
regisztrációra a M.M. vezetéséhez. A fedeztetési jegyzőkönyv 4. példányát a kanca 
tulajdonosának (tartójának) adja át, miután az a Méntartó felé rendezte a kancafedeztetés 
költségeit. Ha a Méntartó az 1. és 2. példányt is visszatartaná a kancafedeztetés 
költségeinek behajthatósága érdekében, akkor egyidejűleg tudomásul veszi, hogy tárgyév 
december 31. után a visszatartott fedeztetési jegyzőkönyvet kancafedeztetés igazolásaként 
már nem adhatja le a M.M. vezetésének. 

6) Méntartónak jogában áll a már leadott kancafedeztetési jegyzőkönyvet tárgyév december 
31-ig a M.M. vezetése felé adott írásbeli nyilatkozattal rontottá nyilvánítani. 

7) Tudomásul veszi, hogy a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete 
Tenyésztési Szabályzatának, valamint az annak mellékletét képező „Az angol telivér ló 
törzskönyvezési szabályzatá”-nak megfelelően mesterséges megtermékenyítést, 
embrióátültetést, klónozást vagy bármely egyéb génmanipulációt a fedeztetési állomás nem 
végezhet, továbbá a fedezőmén ilyen mesterséges szaporítási eljárásban nem 
használható. A fedezőmén mesterséges szaporítási eljárásban történő használata kizárja a 
mén összes tárgyévi kancafedeztetési eseményének angol telivér törzskönyvben történő 
nyilvántartását. 
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8) A tárgyév december 31-ig a M.M. vezetése által nem regisztrált kancafedeztetési 
jegyzőkönyvet a M.M. vezetése elveszettnek (érvénytelennek) nyilvánítja, és azt a 
későbbiekben kancafedeztetés igazolására felhasználni nem lehet. 

9) Tudomásul veszi, hogy a fedeztetési állomás működési előfeltétele, hogy tevékenységét a 
jegyzőnek és a hatósági állatorvosnak bejelenti, továbbá, hogy a lótartási helyet a NÉBIH 
Tenyészet Információs Rendszerébe (TIR) bejelenti. 

10) Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII.30.) Korm. rendeletnek megfelelve, saját 
költségén a mén számára a kötelező védőoltásokat beadatja, az előírt kötelező 
egészségügyi vizsgálatokat elvégezteti, és a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben előírt 
lóútlevélbe annak eredményét bevezetteti. 

11) A mének engedélyezéséért és nyilvántartásba vételéért a M.M. vezetésnek ménenként 
40.000 Ft, azaz negyvenezer forint díjat fizet, amely díj Méntartó mezőgazdasági mikro-, 
kis- vagy középvállalkozási státuszról tett érvényes, NÉBIH által záradékolt nyilatkozata, a 
2007. évi XVII. tv. szerinti, a Magyar Államkincstárnál (MÁK) tett regisztrációs 
kötelezettségének teljesítése, valamint a lótartó tenyészet TIR-ben történt nyilvántartásba 
vétele esetén 20.000 Ft-tal, azaz húszezer forinttal csökkentett. A díj befizetése a 
tenyésztési engedély kérelmezésével, a törzskönyvezési szerződés megkötésekor 
esedékes. Az engedélyezés és törzskönyvezés díjáról a M.M. vezetése Méntartó felé 
számlát állít ki. 

12) A kancafedeztetések nyilvántartásáért a M.M. vezetésének fedeztetett kancánként 5.000 
Ft, azaz ötezer forint díjat fizet. A M.M. vezetése a fizetendő összegről a tárgyév 
szeptember 30-i elszámolást követően számlát állít ki és küld meg Méntartó részére. A 
fedeztetési jegyzőkönyvek méneskönyvi regisztrációjára a kiküldött számla kiegyenlítése 
után kerül sor. A tárgyév szeptember 30-a után beküldött kancafedeztetési jegyzőkönyvek 
nyilvántartásba vételét jegyzőkönyvenként további 5.000 Ft-os különeljárási díj terheli. 

IV. Méntartó hozzájárul, hogy a jelen szerződésben megadott személyes adatait a 
Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete a 2011. évi CXII. törvény szerint 
nyilvántartsa és kezelje, továbbá, hogy a kancafedeztetési állomás azonosító adatait 
kimutatásokban, kiadványokban szerepeltesse, nyilvánosságra hozza, illetve mindezen 
adatokat az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint a 
tenyésztési hatóság részére átadja. 

V. Méntartó tudomásul veszi, hogy amennyiben akár a M.M. vezetése, akár a NÉBIH által 
végzett ellenőrzés során kiderül, hogy a kancafedeztetés dokumentálása nem szabályosan 
történik, a M.M. vezetése és/vagy a NÉBIH jogosult a fedeztetési állomás tevékenységét 
felfüggeszteni, a kancafedeztetési jegyzőkönyv nyomtatványokat az állomásról bevonni. A 
fedeztetési jegyzőkönyvek bevonása alkalmával hibásan vagy hiányosan kitöltött 
jegyzőkönyveket rontottnak kell tekinteni, és kancafedeztetés megtörténtének 
igazolásaként azok nem használhatók fel. Az ily módon a kancatulajdonosnál keletkező 
károk megtérítése Méntartó kötelessége. 

VI. A M.M. vezetése és a Méntartó a szerződés teljesítése érdekében együttműködni 
kötelesek. Egymást kölcsönösen tájékoztatják a szerződéssel kapcsolatos tényekről és 
körülményekről. 

VII. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az 
irányadók. 

Kmf. 

 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Magyar Méneskönyv vezetése 
Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete 

Méntartó 

 


