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1. FAJTA LEÍRÁSA 

A fajta megnevezése „haflingi”. 

1.1. fajtafenntartásért felelős szervezet megnevezése 

Magyar Haflingi Lótenyésztő Egyesület 

1.2. eredő törzskönyv megnevezése 

A Haflingi Lótenyésztők Tiroli Egyesülete (Haflinger Pferdezuchtverband Tirol - Fohlenhof 

Ebbs) az a szervezet, amely a 1992. június 11-i 92/353/EWG végzés alapján a haflingi fajta 

eredetét dokumentáló törzskönyvet vezetni jogosult. 

1.3. A fajta kialakulása, jelenlegi helyzete, várható jövőbeni szerepe 

1833-ban Fechtig báró, a szintén lótenyésztő és- kereskedő Gliocco nevű ismerősétől két eredeti 

arab pej mént vásárolt, El Bedavi I.-t és El Bedavi II-t, eredetileg a Lengyeltóti ménese számára. 

Ugyanabban az évben Bábolnának adta őket, ahol 1837- ig, illetve 1841-ig álltak tenyésztésben. 

Feltehetően túl erőteljes testalkatuk és gyenge kondíciójuk miatt fedeztek csak rövid ideig 

Bábolnán, s innen kerültek később Mezőhegyesre. Későbbi utódja a 133 El Bedavi XXII 

Shagya arab mén és El Bedavi II dédunokája; anyja 361 Dahabi-4, melynek apja egy arab 

telivér, anyja pedig gidrán- kanca volt. 133 El Bedavi XXII Radautzból (Radócból) az ausztriai 

Stadl-Paurába került 1872-ben. A Stadl-Paura állami méntelep vezetője gróf Ludwig Huyn 

őrnagy Tirol körzetben tenyésztésbe állította a mént. 

Dél–Tirolban Josef Folie tenyésztő a tulajdonában lévő galíciai eredetű kancáját a 133 El 

Bedavi XXII. shagya arab ménnel fedeztette Schludernben és ebből a párosításból született 

1874–ben a 249 Folie néven regisztrált mén, a haflingi kislófajta őse. 

A 249 Folie anyja, Folies egy galíciai eredetű kanca érdekessége, hogy apai ágról a dédanyja 

egy fuchs/rókavörös színű gidrán kanca volt és innen örökölte a fajtára jellemző unikális sárga 

színét. (Paul, 1968) A magyar őshonos gidrán fajta egyedei a mai napig szintén kizárólag sárga 

színben tenyészthetőek, innen ismerjük a magyar mondást: Nem minden sárga ló gidrán, de 

minden gidrán sárga. Az El Bedavi ménvonal sajnos a fajta történelme során beolvadt a Siglavy 

törzságba. Az eddig regisztrált haflingi lovak mindegyike visszavezethető az ősapára, a fajtában 

kizárólagosan alkalmazott fajtatiszta tenyésztés eredményeképpen. 249 Folie-t 1877- ben 

a szomszéd Laasi településen élő Rochus Eberhöfer lótenyésztő megvásárolta, ahol még 

19 évig fedezett tovább. 
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1898 május 2.-án a haflinger fajtát hivatalosan is elismeri az Osztrák – Magyar Monarchia 

Földművelésügyi Minisztériuma. 249 Folie utódait ettől kezdve hivatalosan is haflinger fajtájú 

lovaknak nevezik. 

1904 tavaszán megalakult az első Haflinger Lótenyésztő Egyesület (Haflinger 

Pferdezuchtgenossenschaft) Möltenben, az Osztrák – Magyar Monarchia 1904 május 12.-én 

hivatalosan, jogilag is elismerte. 

Már 1904-ben bemutatták az első méneskönyvet, melyben már 250 haflingi ló szerepelt. Az 

első alapszabályzatban nagyrészt azok a kritériumok szerepelnek, mint manapság, így a név, 

a születési dátum, jelölés, marmagasság és szárkörméret, valamint a tulajdonosra és 

a fedeztetésre vonatkozó adatokat tartalmazzák. Ezek a rendszerezett adatok bizonyítják, hogy 

a haflingi ló tenyésztése az 1900-as évek körül már tervszerű keretek között folyt. 

Az osztrák tenyésztő szervezet 1907 július 16.-án a Tschauffenhof farmot az Osztrák–Magyar 

Monarchia Földművelésügyi Minisztériuma pénzügyi támogatásával megvásárolta, majd itt 

létrehozta a fiatal kancák tenyésztelepét. 

Az I. Világháború alatt (1914–1918) az előtte igen gyorsan fejlődő szervezet hirtelen stagnálni 

kezdett, a bőséges Monarchia által nyújtott támogatások, pénzjutalmak megszűntek. A lovak 

nagyrészét a katonaság rendelkezésére kellett bocsájtani, ez a populáció jelentős csökkenéséhez 

vezetett. 

Az I. Világháború elvesztése után 1919-ben az Osztrák–Magyar Monarchia határvidékét 

megszállta Olaszország, Tirol tartomány kettészakadt. Ausztria háborús vesztesége haflingi 

fajtára gyakorolt hatása igen jelentős lett, a támogatások hirtelen teljesen megszűntek, 

a fajtatiszta tenyésztés iránti igény folyamatosan csökkent. A legnagyobb problémát mégis az 

okozta, hogy a tenyészmének nagy része Ausztria területén maradt, addig a haflingi 

tenyészkancák Dél-Tiroli területeken találtak otthonra. A tenyésztési munka azonban 

szerencsére nem állt le, az elhivatott szakemberek tovább folytatták az igen felelősségteljes 

tenyésztési munkát. 

Olaszországban, 1921–ben, egy meghatározott 3 éves időtartamra speciális lótenyésztési 

bizottságot hoztak létre tenyészmének felvásárlására, és a tenyész-szemlék megszervezésére, 

lebonyolítására. 

Ausztriában, 1921–ben megalapították az Észak–Tiroli haflingi lótenyésztő szövetkezetet 

(1.Nordtiroler Haflinger Pferdezuchtgenossenschaft), Zamsban. Néhány évvel később 

a Szövetkezet 100 regisztrált tenyészkancával rendelkezett. Őket nevezték OHAST-nak 

(Original Haflingerstuten), azaz „eredeti haflingi kancáknak”. 
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Hatalmas előrelépés következett be 1927–ben, az olasz kormány újabb 100 kanca eladását 

engedélyezte Dél–Tirolból. Ezen lovak egy része Kelet–Tirolban talált új otthonra, a többség 

Észak–Tiroli tenyésztő gazdaságokba került. 

Az első olasz eredeti haflingi méneskönyv 1931–ben jött létre. 

Bolsano tartomány lótenyésztési szakbizottsága 1929-ben tenyész-vizsgára bocsájtott 1000 

kancából és 70 ménből 40 tenyészmént és 330 tenyészkancát írt jóvá az első eredeti olasz 

méneskönyvbe. Ekkor határozták meg a 7 alapító vérvonalat. 

Dr. Karl Thurner rendszerezte 1931–ben az az osztrák méneskönyvet, többek között Dél–

Tirolból hozatott jó minőségű tenyészkancákat. Mai napig őt tartják a haflingi fajta 

újjáépítőjének. 

A Dél–Tiroli német hadsereg 1945–ben az ott állomásozó csapatai számára vásárolt fel lovakat, 

és így exportálják Bajoroszágba a mintegy 100 kancából álló állományt. A német haflingi 

tenyésztés ekkor fordult a tömegesebb, nagyobb testű típus felé, míg az osztrákok inkább 

a sportos felépítésű, nemesebb típust kedvelték. 

A II.Világháború után, 1945-től indult a haflingi fajtának egész Európát érintő térhódítása, 

lovas rendezvények, kiállítások sora segítette terjedését. Az amerikai kontinensre 1958–ban 

kerültek az első haflingi fajtájú lovak. 

A II.Világháborút követően, 1946–ban, a Tiroli Haflinger Tenyésztő Egyesület a fajta fokozott 

népszerűsítésére és a fajtatiszta tenyésztés szigorú betartására összpontosított. 

Olaszországban, 1947–ben, Bolsano-ban számos kisebb, független egyesület összevonásával 

megalakult a haflingi szövetség a jelenlegi formájában. 

Több regionális szövetség közreműködésével alakult meg 1971 december 20.- án az Olasz 

Haflingi Lovak Tenyésztőinek Országos Egyesülete, az ANACRHAI (Associaczione 

Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia) Az Egyesület rendelkezik az olasz 

méneskönyv vezetésének megbízásával. 

A Haflingi Világszövetség (der Welt Haflingervereinigung) 1976–ban jött létre, első nagy 

nemzetközi ernyőszervezetként, a tiroli Folenhof Ebbsben. Elnöke Otto Schweisgut, 

a nemzetközileg ismert szakember nemzetközi erőfeszítéseit jól igazolja, hogy a haflingi fajta 

elismertsége megnőtt világszerte. Miután 2000–ben lemondott, utódja a fia, Johannes 

Schweisgut lett. Johannes Schweisgut életét teljesen átszövi a haflingi ló szeretete. Ő 1985 és 

2012 között a tiroli Haflingi Lótenyésztő Egyesület tenyésztésvezetője volt az Ebbsi Csikó és 

Méntelepen, 1985–ben lett a Haflingi Világszövetség (der Welt Haflingervereinigung) 

főtitkára, majd 2000–ben lépett édesapja nyomdokaiba. 1986 és 2011 között negyedévente 

kiadta a Haflinger Pferde című nemzetközi szaklapot. 2005–ben könyvet is írt a haflingi 
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lovakról (Haflinger Pferde). 2012– ben lemondott a haflingi világszövetség elnökségi 

posztjáról, ezt követően tiszteletbeli elnöknek választották. 

Bár a Haflingi Világszövetség eredményei vitathatatlanok, több okból kifolyólag a benne lévő 

egyes szervezetek nem érezték magukat megfelelően képviselve, így alakult meg 2003 

szeptemberében az olasz Bolsano városában francia, német és olasz tenyésztő egyesületek 

szervezésében a Haflingi Lótenyésztők Európai Szövetsége (Europä Verbandes der Haflinger 

Pferdezüchter). 

A Haflingi Tenyésztő és Sport Világszövetség (Haflinger Welt–Zucht und Sportvereinigung) 

2013-ban jött létre. Két nemzetközi ernyőszervezet puszta létezése csak növeli a szakadékot 

a két fő tenyésztési régió, az olaszországi Dél–Tirol és az osztrák Észak–Tirol között. Egyes 

szervezetek elismerik az olasz ANACRHAI szövetséget az eredeti méneskönyv vezetésére, míg 

mások inkább a Tiroli Haflinger Tenyésztők Egyesületének előírásait tartják magukra nézve 

kötelező érvényűnek. Szerencsére ezt a szakadékot sikerült áthidalni, így 2013 februárjában 

megalakult a Haflingi Tenyésztő és Sport Világszövetség 16 rendes és négy rendkívüli 

tagsággal. 

1.4. Az állomány nagysága a Tenyésztési Program elfogadásakor 

 

Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete nyilvántartása alapján 

évszám 1993 1994 1995 1996 1997 

kancák 17 20 20 24 26 

mének 3 3 3 4 4 

évszám 1998 1999 2000 2001 2002 

kancák 33 37 40 65 72 

mének 5 7 8 8 9 

évszám 2003 2004 2005 2006 2007 

kancák 80 92 103 100 65 

mének 11 7 8 9 9 

évszám 2008 2009 2010 2011 2012 

kancák 35 42 20 35 43 

mén 8 9 9 7 7 

évszám 2013 2014 2015 2016 2017 

kancák 64 66 36 53 40 

mének 7 7 6 4 4 

évszám 2018 2019 2020 

kancák 28 35 39 

mének 4 4 6 
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1.5. A haflingi kisló küllemi leírása 

Alapszínek - A sárga minden árnyalatában elfogadott a világossárgától a szénsárgáig. A színnek 

teltnek és tisztának kell lennie, az egyöntetűségét megtörő foltok vagy a szíjalt hát 

nemkívánatosak. A fejen lévő jegyek megengedettek, a láb jegyei nemkívánatosak.  

Fehér, vagy világos hosszúszőrök kívánatosak. Az enyhén vöröses hosszúszőrök elfogadhatók, 

a vöröses, szürke tincseket tartalmazó vagy a szürke színű hosszúszőrzet nemkívánatos. 

A haflingi ideális magassága Kancák Mének 

Marmagasság bottal 142-150 cm 146 – 152 cm 

Szárkörméret 18 - 19 cm 18.5 - 20.5 cm 

 

A kancák jelenlegi bottal mért marmagasságának átlaga jelentős mértékben eltér az eredő 

törzskönyvet vezető Fajtafenntartó Egyesület adataitól, a Magyar Haflingi Lótenyésztő 

Egyesület célja állományunk marmagasságának felzárkóztatása. 

 

Fej Nemes, enyhén csukafej. Nagy szemek, kifejezett torokszabadság 

Nyak Jól formázott, elegendően hosszú nyak laza tarkóval 

A ló elülső része Jól izmolt, hosszú és dőlt lapocka erőteljes marral és elegendően 

széles szüggyel 

A ló középső része Elegendően hosszú és mély középső rész, feszes, de mégis 

elasztikusan mozgó hát, amely jól illeszkedik az elülső és a hátulsó 

részhez, oválisan ívelt bordák és elegendően hosszú hátsó borda. 

A ló hátsó része Formás, izmolt, elegendően hosszú, nem túl széles és nem túl erősen 

hasított far 

Paták és lábszár Stabil, korrekt, száraz lábak tiszta ízületekkel és ellenálló patákkal 

Mozgásfolyamat Ütemes és egyenletes lépés, lendületes, rugalmas ügetés, térnyerő, 

„hegyre fel” tendenciájú vágta. Minden alapjármód biztos és tiszta 

ütemű, az egész test térölelő mozgásával és helyességével 

 

1.6. értékmérő tulajdonságai 

A tenyésztés során a kívánalom egy karakterisztikus, sokoldalúan alkalmazható, jó 

munkakedvű és munkabírású, bármilyen használati célnak megfelelő ló. Ez különösképpen 
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vonatkozik szabadidős lovassportokban való alkalmazásra. Továbbá kívánalom egy 

egészséges, termékeny, erőteljes, minden használati célnak megfelelő ló. 

Nemkívánatos hiányosságok: 

o Köldöksérv, nyitott hasfal  

o Állkapocs-rendellenesség: Papagáj- és pontyharapás 

o Öröklött térdízület-elmozdulás (Patella fixáció) 

o Született cryptorchismus (rejtettheréjűség) 

o Született patahibák, egyenetlen paták, bakpata, teletalpúság 

o Nyári ekcéma 

o Havivakság 

o Hörgősség  

o Szarkoid 

o Ataxia 

1.7. A fajta tenyészcélja 

1. A sokoldalú alkalmazhatóság elősegítése a jó munkabírás figyelembevételével 

 

2. A jó egészségi állapot és termékenység mellett a fajtára jellemző alapvető külső- és 

belső jegyek megtartása 

 

3. A fajtatiszta haflingi genetikai diverzitásának (vérvonalainak) megőrzése 

2. TENYÉSZTÉSI MÓDSZEREK 

A tenyésztési célt kizárólag fajtatiszta tenyésztéssel és kiválasztással lehet elérni. Az fajta eredő 

törzskönyvében foglalt szabályok alapján a haflingi fajta tenyészállatának csak azokat 

a kancákat és méneket lehet minősíteni, amelyek legalább 6 apai és anyai fajtájú ősi sorral 

rendelkeznek. 

 

A haflingi fajta tenyészállatai őshonos kislovaktól származnak, a fajta alapító ménje 249 Folie 

(1874) mén. Az apai származási vonalnak visszavezethetőnek kell lennie 249 Folie ménre, és 

ezáltal A - Anselmo (1926), B – Bolzano (1915), M – Massimo (1927), N – Nibbio (1920), 

S– Stelvio (1923), St – Student (1927) és W – Willi (1921) vérvonalalapítóra. 

 



10 
 

A származási vonalak nem tartalmazhatnak a haflingitól eltérő fajtákat. 

 

A 0,09% alatti arab telivér génhányadot már nem kell feltüntetni. 

3. TÖRZSKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁS 

Állománynyilvántartás: 

Az Egyesület elnöke a törzskönyvi ellenőrzésben tartott állományról évekre elkülönítetten, de 

folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet. Az évente aktív állományt archiválja és megőrzi 

a jövő számára. Az állomány nyilvántartás főtörzskönyvi részében kapnak helyet 

a tenyésztésben aktívan részt vevő, 3 évnél idősebb tenyészállatok, a melléktörzskönyvi 

részben kapnak helyet a 3 év alatti minden folyóévben megszületett és bejelentett csikók. 

A nyilvántartásról az éves közgyűlésre összesítő készül.  

3.1. Állományba vétel feltétele hazai tenyésztésű egyedek esetén 

Minden származással rendelkező haflingi kisló, aminek az anyja és az apja már a magyarországi 

haflingi kisló törzskönyvben (méneskönyvben) szerepel, rendelkezik a törzskönyvbe kerülés 

jogával. Törzskönyvi bejegyzésre kerülhet az a haflingi kisló is, amelyiknek az anyja vagy az 

apja bejegyzésre került valamelyik, az Európai Unió jogalkotása által elismert haflingi 

törzskönyvbe. Ez nem jelenti azonban a tenyészkanca vagy a tenyészmén automatikus 

törzskönyvi ellenőrzésbe vonását. 

A törzskönyvi ellenőrzésbe vétel (állományba vétel) a tulajdonos kezdeményezésére történik 

és a haflingi ló 3 éves korának betöltése után lehetséges. Egyesületi tagsági viszonnyal 

rendelkező tenyésztő esetén a tenyésztő jelzi a kanca tenyésztésbe-vételi szándékát, egyidejűleg 

megadja a ló azonosító számát, de fakultatív alapon a kanca 5 generációs származási lapja 

(származási lapos lóútlevelének másolata) is benyújtható. Azonosításkori kétség – 

felmerüléskor az egyesület elnöksége alapos indokkal kérheti az azonosítandó ló genetikai 

származásellenőrzését a tulajdonos költségére – ennek megtagadása esetén a ló azonosítása, 

méneskönyvi felvétele megtagadható. 

Tagsági viszonnyal nem rendelkező tenyésztő esetén szükséges a tenyésztőszervezetbe való 

belépési nyilatkozat, amihez mintegy állomány-bejelentő lapként be kell nyújtania a haflingi ló 

hitelt érdemlő származási igazolását. (származási lapos lóútlevél-másolat, vagy korábbi 

származási lap.) A dokumentumok benyújtását követően a tenyésztésvezető elbírálja a ló 

méneskönyvbe való felvételének lehetőségét és megküldi a jelentkezőnek a tagsági viszony 
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létesítéséhez szükséges számlát, továbbá az alapszabályt, a tenyésztési programot, egyben 

felhívja a figyelmét a kanca munkakészség-vizsgájának fontosságára – majdani 

kötelezettségére, amit rendszeresen meghirdetett tenyészszemlék valamelyikén tehet le. Az 

éves tagdíj befizetésével a tulajdonos megerősíti belépési szándékát és igazolja, hogy 

megismerte az alapszabályban és a tenyésztési programban foglaltakat, azt tudomásul vette és 

elfogadja. Ezzel a ló állományba vételre kerül. 

Kancája törzskönyvi nyilvántartását tagsági viszony létesítésétől elzárkózó tenyésztő is kérheti, 

aminek az Egyesület eleget is tesz, de a részére nyújtott szolgáltatási díj meghaladja a tagsági 

viszonnyal rendelkezők felé nyújtott szolgáltatás díját. A lóra vonatkozóan mindazokat 

a dokumentumokat mellékelni kell, amit a tagsági viszonnyal rendelkezők is megtenni 

kötelesek. 

A mének állományba vétele hasonló módon történik azzal a különbséggel, hogy valamennyi 

ménnek a tenyésztési program készségvizsgára vonatkozó részében foglaltak szerint 

készségvizsgát kell tenniük. Eredményes készségvizsga hiányában a mének nem kerülnek 

állományba vételre, apaméni tevékenységet nem folytathatnak. A mének heréinek 

a herezacskóban kell lenniük és méretükben, alakjukban, tapintásukban egyformának kell 

lenniük. Mindkét nemnél tenyésztésből kizáró ok a lágyéksérvesség és/vagy a köldöksérv. 

A mének fedeztetési okmányokkal ellátására csak akkor kerülhet sor, ha származásigazolásuk 

megtörtént és ivadékaik származásigazolásához rendelkezésre áll genotípus-vizsgálatuk. (DNS 

kártya) 

Állományba vétel feltétele külföldi tenyésztésű, egyedek esetén: 

Import egyedek csak honosítást követően kerülhetnek állományba-vételre a hazai tenyésztésű 

egyedekhez hasonló folyamaton keresztül azzal a kiegészítéssel, hogy valamennyi import 

egyed legalább 4 generációs származási igazolását (lóútlevél, vagy származási lap által) be kell 

nyújtani a tenyésztőszervezethez és jelezni kell, hogy mely ország 

méneskönyvében/törzskönyvében tekinthető meg a további származása. 

Mének a külföldön megszerzett tenyésztési engedélyük hitelt érdemlő dokumentálása esetén 

állományba kerülnek, egyúttal tenyésztési engedélyt kapnak, de elvárás, hogy a soron 

következő legközelebbi tenyészszemlén bemutatásra kerüljenek és a vérmérsékleti-

kezelhetőségi vizsgán, továbbá küllembírálaton keresztül essenek. E szemle eredményétől 

függően, alapos indoklás mellett tenyésztési engedélyük bevonható. 

A külföldön készségvizsgát tett mének hazai készségvizsgája ajánlott! Az importból származó 

lovaknak az eredeti nevét kötelesség megtartani! 
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3.2. A törzskönyvből történő kikerülés szabályai 

A törzskönyvi nyilvántartásból az adott ló a tulajdonos kezdeményezésére kikerülhet. Az éves 

tagdíj befizetésének elmulasztása a törzskönyvben tartás megszüntetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatnak is tekintendő.  

Kikerül a törzskönyvből a bizonyítottan meddő, genetikai terheltséggel rendelkező kanca vagy 

az a kanca, amelyik csikóiban a fajtajellegtől eltérő tulajdonságokat örökít, különös tekintettel 

a kezelhetőségre, vérmérsékletre és a munkahasználati tulajdonságokra. Nem kerül tenyészállat 

státuszba az a fajtába született egyed, amelyik a méneskönyvbe felvétel követelményének nem 

felel meg! 

3.3. Származás-nyilvántartás 

A kancafedeztetés, termékenyítés nyilvántartása: 

Az Egyesület saját rendszerében használatos fedeztetési/termékenyítési jegy alapján 

 

A fedeztetés, termékenyítés bejelentése: 

A fedeztetési/termékenyítési jegy adatainak LÓINFORM rendszerbe való rögzítésével történik 

meg a fedeztetés/termékenyítés bejelentése. 

 

fedeztetés, termékenyítés utólagos bejelentésének szabályai: 

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége ügyrendjében meghatározott módon lehetséges.  

 

A csikók jelölésének, azonosításának módja: 

Csak az a csikó kerülhet a haflingi méneskönyvbe regisztrálásra és a fajtára jellemző jelölésre, 

amelyik megfelel a tenyésztési szabályzatban foglaltaknak, és rendelkezik fedeztetési jeggyel. 

 

A fedeztetéseket a fedeztetési idény zárásakor a törzskönyvező Egyesület képviselője megküldi 

az Egyesület tenyésztésvezetőjének. 

A kanca ellését a tulajdonos a csikó születését követő 10 napon belül a fedeztetési jeggyel együtt 

rendelkezésére bocsátott ellésbejelentő nyomtatványon köteles bejelenteni a LÓ-ENAR 

szabályai szerint. Az ellésbejelentő-lapon fel kell tüntetni a csikó születési dátumát, nemét, 

színét és jegyeit, tervezett nevét, valamint tartási helyét.  

A csikó azonosítására és jelölésére (nyilvántartásba vételére) annak 4-10 hónapos kora között, 

erre a feladatra feljogosított szervezet vagy személy által kerül sor, aki a nyilvántartásokat 

megküldi az egyesületnek. 
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Az azonosítás alapja a „csikónyilvántartás”, amely alapján a csikót az illetékes törzskönyvező 

szervezet azonosítja. A fajtának tartós megjelölése megtüzesített vassal történik, a bal tomporra 

fajtajel (havasi gyopár, közepén a tenyésztő egyesületre utaló „H” - rovás H - betű) és a születési 

év utolsó két számjegyének, a jobb tomporra a csikószám bélyegzésével történik. Ez tekintendő 

elsődleges jelölésnek. A bélyegzés, mintegy márka jelként ajánlott, de a tenyésztő elzárkózása 

esetén nem erőltethető. A transzponderes jelölés azonban kötelező! 

3.4. Származás ellenőrzés 

Származás-ellenőrzés módja és dokumentálásának rendje: 

A haflingi csikók származásigazolását a fedeztetési jegy adatai jelentik. Amennyiben gyanú 

merül fel a fedeztetési jegy adatainak valódiságát illetően, úgy a nyilvántartásba-vételt végző 

szakember elrendelheti a DNS alapú származásellenőrzést. Fedezőmének esetében kötelező 

a DNS kártya elkészítése. 

 

Származás igazolás kiállításának szabályai: 

A haflingi kisló fajtában az egyesület a származási lapos lóútlevelet helyezi előtérbe. Külön 

kérésre nyomtatott származási lap is kiállítható, amit a törzskönyvi alapadatok gyűjtésére 

feljogosított szervezet képviselője és a tenyésztési hatóság kézjegyével lát el. 

4. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT RENDJE, NYILVÁNTARTÁSA 

A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Általa válik lehetővé az 

egyedek nyilvános minősítése, más egyedekkel való összehasonlítása. A tenyészszemlék 

alapján megítélhető a fajta tenyésztésének színvonala az adott időszakban, a különböző évek 

összehasonlításával pedig a tenyésztői munka előrehaladása vagy hanyatlása is mérhető.  

A tenyészszemléken felkért bírálók bírálnak. 

Elsődlegesen az egyesületi rendezvényeken, tenyészszemléken történik az adatok gyűjtése. 

Más keretek között is lehetséges a teljesítmény gyűjtése és elismerése, ha annak 

a megbízhatósága garantált (versenyzés a lovassport bármely ágában, a Magyar Lovassport 

Szövetség szakági szabályzata alapján, a póniknak, kislovaknak kiírt versenyszámokban. 

A Gyermeklovasok Országos Szövetsége rendezvényein hivatalosan közzétett eredmények). 

Ilyen lehet még pl. gyermekek részére fenntartott lovardákban, vagy/és a lovasturizmusban 

rendszeres munkavégzés, bármi, ami rendszeres, ellenőrizhető és hitelt-érdemlően 

dokumentált! Ezek olyan fontos kiegészítő adatok, amelyek egy-egy egyed megítéléshez 
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roppant fontosak, veszendőbe menni nem hagyhatók. Az így dokumentálásra került adatok az 

Egyesület aláírásra jogosult tagja aláírásával a lóútlevélbe pecséttel bekerülnek. 

Az Állatvédelmi törvény 2004. szeptember 28-i változatának 5. § 9. bekezdése alapján tilos az 

állatot olyan módon kiképezni, edzeni vagy az állattól olyan teljesítményt követelni, amely az 

állatnak egyértelmű fájdalmat, kínt, kárt vagy erős félelmet okoz. 

Az egyesület felhívja a vizsgára jelentkezők figyelmét a vizsgafeltételek betartására, és a vizsga 

ünnepélyességéhez tartozó öltözködési szabályokra.  

4.1. származás értékelése 

A származás értékelése a 6 ősi soros származási lap alapján történik. Megkövetelt a 6 ősi soros 

származási lapon valamennyi ős megléte.  

A származás értékelése nélkülözhetetlen a teljesítményvizsgához, hiányos származású haflingi 

kisló nem tehet készségvizsgát! Azonosításkori kétség felmerülésekor az egyesület elnöksége 

alapos indokkal kérheti az azonosítandó ló genetikai származásellenőrzését a tulajdonos 

költségére – ennek megtagadása esetén a ló azonosítása, méneskönyvi felvétele megtagadható. 

4.2. küllemi bírálat 

A tenyészállományt a rendszeres kiválasztás (szelekció) útján javítják. A lovak törzskönyvi 

besorolásáról az alábbi teljesítményjellemzők döntenek, amelyeket sajátteljesítményként 

vesznek figyelembe: 

Küllem: 

Ménvizsga 

Kancavizsga 

További teljesítményvizsgák 

Méretek 

Egészség és a tenyésztésre való alkalmasság 

4.3. sajátteljesítmény vizsgálat 

A sajátteljesítmény vizsgálat küllemi bírálatból, szabadonugróban nyújtott teljesítményből, és 

készségvizsgából áll. A készségvizsga választható klasszikus stílusban való nyereg alatti 

munkában, western stílusban való nyeregalatti munkában, vagy fogatmunkában is. 
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4.3.1. kancák minősítése, osztályba sorolás 

A küllemi bírálat során a következő 10 tulajdonság a mérvadó: 

 

Kancák 

Típus (T) 

Fej (F) 

Nyak (NY) 

A ló elülső része (LE) 

A ló középső része (LK) 

A ló hátsó része (LH) 

Elülső végtagok (EV) 

Hátsó végtagok (HV) 

Mozgás korrektsége (MK) 

Mozgás térnyerése (MT) 

 

Tulajdonságonként 10 pont adható a maximális 100 pontból. Az osztályba sorolás 

a következőképpen alakul:  

A küllemi pontszámot és a teljesítményvizsga pontszámát is a lehetséges maximum %-ban kell 

kifejezni. A két szám számtani átlagát kell számítani úgy, hogy a teljesítmény pontszáma 

0,8 - as szorzóval szerepel. 

Osztálybasorolás 

60%-64% II/b 

65%-75% II/a 

76% 85% I/b 

86% felett I/a 

 

A készségvizsga értékelése százalékos rendszerben történik. Magába foglalja 

a szabadonugróban nyújtott teljesítményt is. Sikertelen részvétel esetén a készségvizsga 

egyszer megismételhető. Küllemi bírálat megismétlésére nincs lehetőség. A vizsga 

teljesítéséhez szükséges minimális eredmény 60 százalék. 

További teljesítményvizsga (utólagos értékelés) 

A „További teljesítményvizsga” értékelésén a kancák lehetőséget kapnak a küllemi bírálat 

újraértékelésére az alábbi feltételek szerint.: 
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A kancák legyenek a Magyar Haflingi Lótenyésztő Egyesületénél nyilvántartva és bejelentve. 

A kancákat a kancatörzskönyvbe vételre korábban már bemutatták és értékelték, tehát 

bejegyezték őket a Főkancatörzskönyvbe. A bejegyzett tenyészkancák utólagos értékelésére 

évente van lehetőség, de egy kancát csak egyszer mutathatnak be. Az utolsó értékelés lesz 

a mérvadó. Az eredmény nem romolhat. 

4.3.2. mének minősítése, ménvizsga 

Kizárólag egészséges, ragályos betegségektől és fertőzésektől mentes ló bírálható. (előírt 

védőoltások a lóútlevélben bejegyezve), életkornak megfelelő kondícióval rendelkező, a ló 

fejlődési szintjének megfelelően táplált állapotban lévő mén bírálható. 

DNS-származási vizsgálattal nem igazolt, elhanyagolt, sérült, nem megfelelően előkészített ló 

nem teljesítheti a teljesítményvizsgát, illetve kizárható a további részvételből is. Genetikailag 

szűrhető örökletes betegség (PSSM, SCC) alapos gyanúja esetén az egyesület elnöksége kérheti 

a mén szűrővizsgálatának elvégzését a tulajdonos költségére. Ennek megtagadása esetén a mén 

tenyészengedélye bevonható. 

 

A teljesítményvizsgának a következő céljai vannak: 

o A méntörzskönyvbe csak a teljesítményvizsgán megfelelően szereplő méneket lehet 

bejegyezni. 

o Információgyűjtés a tenyésztésben használt mének kiválasztásához a haflingi fajta 

küllemi, alkati és teljesítményi tulajdonságainak javítása és a negatív szélsőségek 

kiszűrése érdekében. 

o A bejegyzésre kerülő mének egészségi állapotának, valamint a munkakészségének és 

idomíthatóságának vizsgálata a következő szempontok alapján: 

- egyéni alkat és kondíció (fiziológiai és pszichés érettség) 

- nyereg alatti mozgás értékelése vagy munkakészség és húzási készség a fogatban 

(lépés, ügetés, vágta) 

- lovagolhatóság, fogatban együttműködés 

- ugráskészség szabadonugrásban 

- ugrástechnika és vágtateljesítmény 

- jellemi tulajdonságok (karakter, vérmérséklet, munkakészség) 

A teljesítményvizsga egységes kivitelezése fontos a vizsga jelentőségének érdekében. 

A teljesítményvizsgán elsősorban a hároméves mének vesznek részt, viszont idősebb mének is 

jogosultak a vizsgatételre. A hároméves mének vizsgája legkorábban minden év 
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augusztus 1- én kezdődik. Amennyiben egy mén betegség vagy sérülés miatt nem tud 

megjelenni a vizsgán, kap fedeztetési engedélyt a következő évre, ha rendelkezik elismert 

állatorvosi szakvéleménnyel. A következő vizsgálati jelentések érvényesek, amennyiben 

a vizsga kezdete előtt benyújtják: 

a. Egyetemi klinikai szakvélemény 

b. A Magyar Haflingi Lótenyésztő Egyesület által elismert állatorvos szakvéleménye, 

amelyet az egyesület elnökének, vagy tenyésztésvezető jelenlétében állítottak ki. Az 

egyesület képviselőinek ezt írásban kell igazolniuk. 

A vizsgán sikertelenül szereplő mének egyszer megismételhetik azt. 

 

A sajátteljesítmény vizsgálat küllemi bírálatból, szabadonugróban nyújtott teljesítményből, és 

három részes készségvizsgából áll. Fogatban történő készségvizsga esetén ez egy indítási próba 

(öt alkalom) maga a program lehajtása, és a szabadonugró feladatsora. Nyereg alatti 

készségvizsga western vagy klasszikus stílusban is elfogadott. Kötelező elem a szabadonugró, 

és a klasszikus díjlovas program lelovaglása a választott stílushoz illő felszereléssel, ez 

kiegészül westernprogram esetén az adott stílust képviselő feladatsorral. A klasszikus program 

kiegészítéseképp a Caprilli 1A program lovagolandó. A lovas öltözete a választott programhoz 

illő versenyruházat, azonban a lovas teljesítménye nem kerül bírálatra. Westernprogram 

választása esetén kétkezes szárhasználat kötelező csikókantárral és csikózablával, sarkantyú 

használata nélkül. A stílushoz illő feszítőzabla egykezes szárhasználattal, sarkantyúval 

kizárólag hat évnél idősebb mének vizsgája esetén elfogadható. Kobak 18 évnél idősebb lovas 

számára nem kötelező. Klasszikus stílus választása esetén angol nyereg, csikókantár, csikózabla 

használata kötelező, sarkantyá használata nem, azonban pálca használata megengedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

A küllemi bírálat során a következő 12 tulajdonság a mérvadó: 

Mének 

Típus (T) 

Fej (F) 

Nyak (NY) 

A ló elülső része (LE) 

A ló középső része (LK) 

A ló hátsó része (LH) 

Elülső végtagok (EV) 

Hátsó végtagok (HV) 

Mozgás szabályossága (MSZ) 

   

  10 pont 

  10 pont 

  10 pont 

  10 pont 

  10 pont 

  10 pont 

  10 pont 

  10 pont 

  10 pont 

Lépés (L) 3 pont    

  10 pont Ügetés jellege (Ü) 3 pont 

Vágta (V) 4 pont 

 

Tulajdonságonként 10 pont adható a maximális 100 pontból. Az osztályba sorolás 

a következőképpen alakul:  

A küllemi pontszámot és a teljesítményvizsga pontszámát is a lehetséges maximum %-ban kell 

kifejezni. A két szám számtani átlagát kell számítani úgy, hogy a teljesítmény pontszáma 

0,8- as szorzóval szerepel. 

Osztálybasorolás 

76% 85% I/b 

86% felett I/a 

 

Tenyésztésre csak tenyésztési engedéllyel rendelkező mén használható. A fajtában fedező 

mének lehetnek magán-, egyesületi és állami tulajdonban. A tenyészállat jelöltek származási 

hitelességét a vér biokémiai polimorfizmusán alapult vizsgálattal kell igazolni. A méneskönyvi 

feltételeknek eleget tevő mén csak akkor lehet tenyészállat, ha a ménvizsga során nem rosszabb, 

mint I/b. minősítést ért el.  

Az elvi tenyésztési engedély csak akkor lép életbe, ha a tenyésztőszervezet évi rendszerességgel 

kiadja tenyésztési engedélyét, továbbá a méntartó részéről a méntartási szerződés megkötetett, 

és a fedeztetési okmányoknak birtokában van. A mének fedeztetési okmányokkal ellátására 
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csak akkor kerülhet sor, ha származásigazolásuk megtörtént és ivadékaik 

származásigazolásához rendelkezésre áll genotípus-vizsgálatuk.  

A fedeztetés kézből történik, de a fajta fenntartása során a természetes fedeztetés mellett 

megengedett a mesterséges termékenyítés is.  

A természetes úton történő fedeztetés esetén a fedeztetési idény február 1-től június 30-ig tart, 

amit célszerű lenne betartani. Mesterséges termékenyítés esetén is ajánlatos ezeknek 

a határidőknek a betartása.  

A mesterséges termékenyítésre csak hivatalosan elismert mesterséges termékenyítő állomáson 

termelt, mesterséges termékenyítésre alkalmasnak minősített mén ondója használható. 

A mesterséges termékenyítést végző személynek rendelkeznie kell az illetékes hatóságtól és 

törzskönyvező szervezettől kiváltott dokumentációkkal, amelyekbe köteles a termékenyítést 

a vonatkozó előírásoknak megfelelően bejegyezni. Mesterséges termékenyítés történhet 

helyben vett friss ondóval, hűtött és fagyasztott termékenyítő anyaggal. Elfogadott az embrió 

átültetés is, ha egyébként a vonatkozó szabályok betartásával történik. A mesterséges 

termékenyítés, az embrió átültetés, mint biotechnológiai eljárás igénybevétele segíti az 

egységes tenyésztési program megvalósítását, ezáltal a folyamatos genetikai fejlődést szolgálja.  

Mesterséges termékenyítő állomásra az Egyesület azt az apaállatot osztja be, amely a döntése 

alapján erre alkalmas. Az alkalmasság oka lehet:  

Az apaállat származása, külleme, vagy/és a saját- és ivadékteljesítménye a nagyobb mértékű 

kihasználást indokolja,  

Az apaállat származása, külleme és saját teljesítménye ígéretes, ezért indokolt nagyobb 

mértékben való kihasználása a megfelelő ivadékteljesítmény-vizsgálat elvégzéséhez.  

Az Egyesület minden év februárjában közli tagjaival a tenyésztésre javasolt mének jegyzékét, 

amelyet a felállítási hely feltüntetésével ad közre. 

4.4. elnevezés szabályai 

A törzskönyvbe jegyzéskor adott nevet a ló egész élete során viseli. A nőstény tenyészállatok 

neve az anya kezdőbetűjével, a hímnemű tenyészállatok neve pedig az apa kezdőbetűjével 

kezdődik. Az ST vérvonal esetén mindkét kezdőbetűnek egyeznie kell. Ennek megfelelően 

a 7 vérvonal nevének kezdőbetűje az A, B, M, N, S, ST, W betűket követi. 

Az egyező nevek a lovak összetévesztésének elkerülése érdekében nem megengedettek. Ezért 

a születési nyilvántartásba vétel során a ló nevét összevetik a már meglévő nevekkel, és egyezés 

esetén a tenyésztőt felszólítják egy másik, még nem használt név választására. 
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A tenyésztési szabályzat lehetővé teszi tenyészetnév használatát is, ami az adott tenyészetre 

jellemző marad évtizedeken keresztül. Ilyenkor a lónak többes neve van. 

4.5. A fajta szelekciójának rendje 

 

A párosítási terv készítésének elvei, célpárosítások  

A párosítási terveknél, de a tenyészkanca utánpótlásnál is fontos feltétel a tenyészcél szem előtt 

tartása. Ez genetikai szükségszerűség. A párosítási tervet az egyesületi tag minden év február 

1.-ig köteles megküldeni az Egyesületnek. A szakszerű párosításhoz az Egyesület (a tag 

kérésére) segítséget nyújt.  

A párosítási terv egy szándéknyilatkozat is arra vonatkozóan, hogy a kanca tulajdonosa az 

elkövetkezendő fedeztetési idényben mely kancáit kívánja tenyésztésben tartani, és ezeket 

melyik ménnel kívánja fedeztetni.  

- Mén előállító kancák és mén előállító mének szelekciója  

A haflingi ló Európa-szerte a kisló méretéhez viszonyított legjobb mozgás-minőség felé 

igyekszik, ezért e tekintetben csak a legjobb teljesítményt biztosan örökítő kancák vehetnek 

részt a ménelőállításban. A ménelőállító méneknél még nagyobb szelekciós nyomással kell 

dolgozni.  

- Tenyészmén-jelöltek szelekciója  

A csoport szelekciója a készségvizsgát megelőző tenyészszemléken kezdődik el, ha 

a tulajdonos bírálatra felvezeti a mént. A szelekció alapja a küllemi- és típusbírálat (beleértve 

ebbe a mozgás-bírálatot), az ősök teljesítményének megítélése, továbbá a származás elbírálása 

a ménvonalak figyelembevételével is történik. Az utolsó szelekciós szakasz a készségvizsga, 

illetve annak eredményes teljesítése.  

A méneskönyvi feltételeknek eleget tevő mén csak akkor lehet tenyészállat, ha az osztályba 

soroláskor legalább I/b. minősítést ért el. A fedeztetés feltétele a takonykórtól, 

tenyészbénaságtól, fertőző kevésvérűségtől való mentesség, a vírusos lóinfluenza és 

rhynopneumonitis elleni vakcinázás hivatalos igazolása, valamint állatorvosi igazolás a kanca 

egészségéről és fedeztethetőségéről.  

- Tenyészkanca-jelöltek szelekciója  

Elveiben megegyezik a tenyészménjelöltek szelekciójával, de a készségvizsga csak ajánlott. 

Tény, hogy a tenyésztésbe vont fiatal kanca ivadéka csak akkor kaphat elismerést a fajtában, ha 

a szülő a fajtajelleg és küllemi bírálaton a tenyészállattal szemben támasztott feltételnek 

megfelelt. Vagyis nem kerül tenyészállat státuszba az a fajtába született egyed, amelyik 
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a méneskönyvbe felvétel követelményének nem felel meg! A kancák minősítése terén előnyt 

jelent a készségvizsga teljesítése, hiszen osztályba sorolásuk csak így lehetséges. 

5. EGYESÜLETI NYILVÁNTARTÁSOK ÉS IGAZOLÁSOK RENDJE 

Azonosító képzés szabályai 

A haflingi kisló csikók azonosítója az alábbiak szerint képzendő: HU 

Vagyis: 3 karakter az ország jele (HUN), majd szóköz, aztán az ivarnak jele (M vagy K), 

szóköz, a fajta jele 2 karakter (HI, a fajtára utaló kód), a születés évének két utolsó számjegye, 

a csikószám majd 4 technikai karakter, amely az apai származást jelöli, következőképpen 

alakul: 

A – vonal - 0010 

B – vonal - 0020 

M – vonal - 0030 

N – vonal - 0040 

S – vonal - 0050 

St – vonal - 0060 

W – vonal – 0070 

 

Az UELN szám képzés szabályai a méneskönyvben nyilvántartott állománynál 

Az ország számjele 348. Az adatbázis jele 1, a fajtajel HI, a születés évének két utolsó 

számjegye, az egyesület által adott csikószám és 4 technikai karakter. amely az apai származást 

jelöli, következőképpen alakul: 

A – vonal - 0010 

B – vonal - 0020 

M – vonal - 0030 

N – vonal - 0040 

S – vonal - 0050 

St – vonal - 0060 

W – vonal – 0070 

 



22 
 

5.1. állattenyésztési adatbankba történő adatküldés módja és rendje 

A tenyésztők adatszolgáltatása alapján elkészíti az Egyesület az adott évben a fajtában 

törzskönyvi ellenőrzés alatt álló kancák listáját, amit átad az MLOSZ tenyésztési irodájának, 

egyúttal megrendeli az Egyesület és az MLOSZ között fennálló együttműködési szerződésre 

hivatkozással a listán szereplő kancák törzskönyvi adatgyűjtését. Az MLOSZ az általa 

működtetett adatbázisban ellenőrzi a listákban szereplő lovak adatait azért, hogy megfelelnek- e 

az Országos Lótenyésztési Adatbázis követelményeinek, és az ellenőrzés eredményét 

visszaigazolja az Egyesületnek. A nem megfelelő adatok javítása terén az egyesület 

együttműködik az Országos Lótenyésztési Adatbázist kezelő és ellenőrzést végző 

munkatárssal. Az országos állattenyésztési adatbankba történő adatküldést az MLOSZ 

munkatársai a megbízási szerződés alapján, a vonatkozó szabályok szabályai szerint végzik 

6. FAJTA NÉPSZERŰSÍTÉSE 

A fajta népszerűsítése az egyesület alapszabályban rögzített feladata és valamennyi tagjának 

érdeke. A fajtanépszerűsítés színterei 

o az egyesületi rendezvények, többek között a hazai és külföldi rendezésű 

tenyészszemlék, championatusok, továbbá kancavizsgák és ménvizsgák. 

o kiállítás-szervezők által életre hívott kiállítások itthon és külföldön 

o az egyesületnek, illetve a fajtának honlap üzemeltetése 

o időszakos kiadványok megjelentetése 

A fajtanépszerűsítés költségeit a közgyűlés által meghatározott keretek szerint lehet 

felhasználni. 

7. TENYÉSZTŐK MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE 

Az egyesület a figyelemre méltó tenyésztői munkát oklevél igazolásával ismeri el. A kimagasló 

tenyésztői munkát végző tenyésztőket az egyesület tiszteletbeli tagnak fogadja el. A díjazást az 

egyesület vezetése terjeszti elő és a közgyűlés hagyja jóvá. A díj átadása az éves közgyűlésen 

történik. A díj erkölcsi elismerés, pénzdíjazással nem jár. A közgyűlésen lehetőség van a tagok 

munkáját egyéb különdíjakkal is elismerni. 
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8. A FAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJÁNAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 

o Tenyésztőszervezet 

Felel a Tenyésztési Program megvalósításáért, a fajtafenntartói kötelezettségek ellátásáért. 

Feladatait elláthatja közvetlenül, vagy megbízási szerződés alapján végeztetheti más 

szervezettel vagy vállalkozóval. 

o Faji szövetség 

Ellátja a fajta érdekképviseletét. Szolgáltató irodája megbízási szerződés alapján elvégzi 

a Tenyésztőszervezet által rábízott törzskönyvezési és egyéb feladatokat. 

o Tenyésztési hatóság 

Felügyeli a tenyésző szervezet szabályos működését. 

Mesterséges termékenyítő állomások, spermaforgalmazók 

A tenyésztési programban foglaltak szerint részt vesznek a fajtafenntartói feladatokban, 

a törzskönyvi nyilvántartási szerződés alapján eleget tesznek adatszolgáltatási 

kötelezettségeiknek. 

o Oktatási – kutatási intézmények 

Megbízási szerződés alapján részt vesznek/vehetnek a törzskönyvi adatok feldolgozásában, 

a tenyészérték-becslésben, a genetikai bázis feltérképezésében, teljesítmény vizsgálatokban, és 

minden egyéb, a tenyésztési program sikeres megvalósítását szolgáló kutatói, tudományos 

munkában. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A tenyésztési program alapjául szolgáló tenyésztési szabályzatot a a Magyar Haflingi 

Lótenyésztő Egyesület az alapító közgyűlésén Kókán, 2021.11.15.-én fogadta el.  

A jelen tenyésztési programban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Haflingi 

Lótenyésztő Egyesület Alapszabálya szerint kell eljárni. 
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10. MELLÉKLETEK 

10.1. készségvizsga bírálat 
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10.2. pályarajz (lovas alatt klasszikus stílus, lovas alatt Caprilli, lovas alatt western, 

fogatban történő készségvizsga)  
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10.3. Mének stv bizonyítvány 
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10.4. Fedeztetési jegyzőkönyv 
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10.5. Azonosításra vonatkozó kérelem 

10.6. Belépési nyilatkozat 
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10.7. Adat és állományegyeztető adatlap 
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10.8. Csikóazonosítási és jelölési adatlap 
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10.9. Ellésbejelentő 
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10.10. Honosítási igazolás 
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10.11. Párosítási terv 

 


