Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete
Society of the Hungarian Arabian Horse Breeders
H-2943 Bábolna, Pf: 29. Tel: (+36) 34-222-555, Fax: (+36) 34-568-086, Mobil: (+36) 20-936-9836, e-mail: info@arablo.hu

KIVITELI BEJELENTÉS KANCÁK TERMÉKENYÍTÉSÉHEZ
BROODMARES’ EXPORT REPORT FOR BREEDING PURPOSES

Ló neve:

…………………………………………………

Horse name

Ló színe:

Azonosítója:

HUN K ………………………..

Hungarian Id. No.

…………………………………...……… Ló születési ideje: ………………………………………

Colour

Date of birth

Apja: …………………………………………………. Anyja: …………………………………………………..
Sire

Dam

Lóútlevél száma: ……..……………………………… Célország: ………………………………………………
Passport no.

To (country)

Kivitel dátuma:

………………………………

Export date (yyyy/mm/dd)

Kérelmező tulajdonos/tartó neve:

…………………………………………………………………….……

Name of Applicant

címe: ………………………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Address

telefonszáma: ……………………………………………...
Telephone No.

Nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy külföldi fedeztetési igazolás csak jóváhagyott kiviteli bejelentéssel együtt jogosít
MALE méneskönyvi regisztrációra, melyhez mellékelem a mén 4 ősös hivatalos származási lapjának másolatát,
igazolást a mén származásellenőrzéséről, a SCID és CA mentességről.
Declaration: I, undersigned hereby accept that a foreign Covering Certificate only accompanied by this Export Certificate will be valid for stud book
registration by the Society of the Hungarian Arabian Horse Breeders. I attach the copy of official Four-Generation Pedigree Certificate, a Certificate of
Parentage Test and the valid negative result of SCID and CA tests for the stallion.

Kérelem beadásának időpontja: ……………………………………

…………………………………….
aláírás (signature)

Date of Application

Kiviteli bejelentés beérkezett: ………………………………………….
Date of Receipt of Application

Kiviteli engedély kiadásának ideje: ………………………………………
Date of Certificate
ph
…………………………………….
aláírás (signature)
(Az alábbi adatokat a TERMÉKENYÍTÉST VÉGZŐ tölti ki!) (To be filled by STALLION OWNER / INSEMINATION STATION!)
Fedezőmén törzsszáma, neve: ……………………………………………

UELN száma: ………………..

Name of Stallion

UELN No.

Első termékenyítési dátum: ………………………………Utolsó termékenyítési dátum: ………………………..
First covering date (yyyy/mm/dd)

Last covering date (yyyy/mm/dd)





Termékenyítés módja:

Természetes

Type of covering

Natural covering

Artificial Insemination - fresh semen

Fagyasztott spermával 

Embriós átültetés

Artificial Insemination - frozen semen

Embryo transfer

Kanca vemhes:



The mare is in foal

Kanca nem vemhes:

Friss spermával



Nincs még adat:

The mare is barren




No information of status

A kancával utazó szopós csikó adatai:
The mare is with foal at foot by

Apja:

………………………………………..

Sire

Neme: ……………… Színe: ………………….
Sex of foal

Colour of foal

Transzponder száma: ……………………………….…
Mikrochip code

A termékenyítést végző neve:…………………………. Termékenyítés helye: ……………………………………
Name of Stallion Owner / Inseminator

Place of covering / A.I.

e-mail: …………………………………………………
Hatósági állatorvos ellenjegyzése:
Signature and stamp of Veterinary Officer

………………..…...………………….

……………….…………………
aláírás (signature)

