ENÖKSEGI HATÁROZAT

1/2020
A MALE Elnöksége ahazai arab telivér lótenyésztésre, a Covid -1,9 járvány okozta kedvezőtlen
úgy döntött, hogy az Alapszabályban rögzített jogánál fogva határozatlan
hatások mérséklésére
ideig felfüggeszti, a TenyésztésiSzabályzat arab telivérekre vonatkozó részétésegyszerűsíti az
arab telivér mének tenyésztésiengedélyének kiadását
Ennek megfelelően a TenyésztésiSzabályzat (továbbiakban: T.SZ.) I. rész 1.3 pontjában foglalt
90 nap helyett 15 napon belül bírálja el a Tenyésztésvezető, és a Bizottság a tenyésztési
engedélyértfolyamodó hazai tenyésztésűménjelöltet, mely szemlét azutazási korlátozások
miatt a tartó telephelyén, vagy arra alkalmas helyen tartanak, A szemle szakmai tartalma
megegyezik a T. SZ. IV. rész 4.1.,4,2. és a Teljesítményvizsgálati Szabályzat1.4. pontjában
foglaltakkal.
A Teljesítményvizsgálati Szabályzat 4.0. ,,A ménvizsga helye", a 7.0 ,,Fedeztetési engedély
kiadása, érvényessége"pontot arab telivérek esetében határozatlan időre, 2020. május 1-től
felfüggesztettük,

A Magyarországon nem regisztrált, bérelt,vagy vásárolt mének elismerésétgyorsított eljárásban
végzi Egyesületünk, hasonlóan a termékenyítésrebehozott szaporítóanyaghoz.
A WAHO előírásainak betartására, illetve az törzskönyvezésre
felfüggesztés értelem szerűen nem vonatkozik!

vonatkozó szabáIyokra a

A kiadott tenyésztésiengedélyek hatálya:

.
o

10 saját kancára érvényes, saját kanca alatt a tenyésztésiengedély kiadásakor a mén

tartója nevén, tartási helyén, az OLIR-ban rögzített egyedeket értjük. A csikók elbírálása
után az engedély további kancalétszámra igényelhető.
Amennyiben a mén tulajdonosa idegen tulajdonú kancát kíván fedeztetni, úgy az 2020
évben, függetlenül a fedeztetett kancák létszámától 100.000.- Ft regisztrációs díjat
köteles a MALE részérefizetni, hogy a korábban eredményes ménvizsgát tett arab telivér
mének ne kerüljenek versenyhátrányba.

A helyszíni előszelekció lefol}zása:

o
.
o
o
.

A tartó elektronikus úton megküldi a ménjelölt adatait, ami alapján az Egyesület
ellenőrzi, hogy az rendelkezik-e a szükséges származási adatokkal, DNS vizsgálattal az
OLIR adatbázisban.
Időpontot egyeztetnek, majd a Bizottság a MALE költségére elvégzi a szemlét.
A szemle tartalma: Teljesítményvizsgálati Szabá|yzat 1.4. pontban, változatlan.
A tenyésztésiengedélyt az eredményes szemlét követően az Egyesület 3 napon belül
kiadja, melynek birtokában azMLOSZ megbízásunkból fedeztetési jeggyel látják eI a
tenyésztőt, az érvényesMLosz szolgáltatási díjjegyzékalapján.

Kiss László és Kocsis Alfréd elnökségi tagok egyetértésével.
Kelt: Bábolna,Z}Z}.május
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