
 
 

 (Tenyésztési Szabályzat III. rész, 4. fejezet)  
 
 

Az akhal arab tenyésztési szabályzata       tervezet 
 
 

1. A fajtakonstrukció részletes leírása: 
Az akhal arab az akhal teke, az arab telivér és shagya arab küllemi jegyeit magán viselő 
nemes, szikár, acélos ló, mely egyesíti az akhal teke gyorsaságát, szívósságát, 
rugalmasságát, szervezeti finomságát, az arab lovak állóképességével, 
tanulékonyságával, és nem utolsó sorban szépségével. A küllemi tulajdonságok 
megítélésekor elsődleges szempont, hogy az egyed alkalmas legyen a nyereg alatti 
használatra, és feleljen meg első sorban a távhajtás és távlovaglás által támasztott 
követelményeknek. Az akhal arab esetében minden olyan küllemi hiba elkerülendő, mely 
a konstrukcióban résztvevő fajtáknál külön-külön is hibának számít. 

 
2. Tenyészcél: 

Az cél egy igen magas minőségi követelményeknek megfelelő, bottal 155-170 cm 
marmagasságú, keleti vérű ló kitenyésztése, mely teljesítményét, hosszú távú 
állóképességét, a jelenlegi távlovas versenyszabályoknak való megfelelés tekintetében 
felülmúlja mind az arab, mind az akhal teke fajtákat. A cél elérése érdekében a párosítási 
tervben csak olyan mén szerepelhet, melyet akhal teke esetében a Nemzetközi 
Szövetség elit, vagy I. osztályú ménként minősített, shagya-arabok és arab telivérek 
esetében pedig a MALE elit és I. osztályba sorolt. A kancák közül csak azon kancák 
csikóit regisztrálja az Egyesület akhal arabként, melyek a kiváló törzskanca, vagy 
tenyésztésre javasolt (I. osztályú) minősítést szerzett.  

 
3. A fajtaazonosság vizsgálatának módszere, az igazolási rendje: 

Fajtaazonos az az egyed, amelyik az akhal arab fajta tekintetében a nemzetközi, vagy 
hazai törzskönyvezői szervezete által elismert méneskönyvben szerepel, és a fentebb 
leírt minősítéssel rendelkezik, míg arab telivérek és shagya-arabok tekintetében a MALE 
által vezetett méneskönyvben szerepelnek, és azokat már honosították.  

 
4. A méneskönyvbe való felvétel: 

A méneskönyvbe való felvétel feltétele a DNS alapú származásellenőrzés és a legalább 
négy ősös lóútlevél megléte, illetve az OLIR-ba való regisztráció. Import egyedek esetén 
a tulajdonosnak a beszállítást követő 90 napon belül a MALE tenyésztőbizottságához kell 
fordulnia a regisztráció érdekében, mely minden importált egyedet megtekint, és 
származása, külleme, igazolt teljesítménye alapján dönt arról, hogy a benyújtott 
okmányok alapján azt tenyészállatként elismeri-e. A bírálat célja, hogy csak olyan 
egyedek kerüljenek törzskönyvi ellenőrzéssel a méneskönyvbe, melyek a haza állomány 
színvonalát meghaladják és jelentős mértékben járulnak hozzá annak javításához. A 
Tenyésztő bizottság kérheti az importált egyed röntgen diagnosztikai eljárással történő 
szűrését a lábszerkezetre és egyéb öröklődő betegségekre vonatkozóan (hörgősség). 

 
5. Törzskönyvi osztályba sorolás rendje 

A törzskönyvi osztályba sorolás rendje megegyezik a tenyésztési szabályzat shagya-
arabokra vonatkozó II. részének 5. pontjában foglaltakkal. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. A párosítási terv készítésének elvei, a tenyészvonalak, családok megőrzése, a szelekció 
rendje: 

A párosítási terv készítése a tenyésztői munka legtöbb ismereteit igénylő és nagy 
kockázatot hordozó tevékenység, ami a fajtakonstrukció kialakulásának irányát döntően 
határozza meg. Tekintve, hogy a fajta nem őshonos magyar fajta, így a párosítási terv 
esetében az Egyesület a tenyésztő számára a tevékenység magas kockázata miatt a 
legnagyobb tenyésztői szabadságot kívánja adni. Emellett fenntartja magának a jogot, 
hogy a tenyésztők által kitűzött cél elérése érdekében a tenyésztett egyedeket minősítse, 
szelektálja, és törzskönyvezésükről, vagy csak regisztrációjukról gondoskodjon. 

 
7. Az apaállat használat szabályai:  

Tenyésztésre csak fedeztetési engedéllyel rendelkező mének használhatók. A mének 
használatáról a Tenyésztési Szabályzat V, rész: „Általános rendelkezések” szól. 
 

8. Az országos állattenyésztési adatbankba küldés módja és rendje megegyezik a Shagya-
arabról szóló II. fejezet 9. pontjában foglaltakkal. 

 
9. A tenyészállat-forgalmazás, export és import szabályok: megegyezik a Shagya-arabról 

szóló II. fejezet 10. pontjában foglaltakkal. 
 


