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I. Tenyészcél 

 
A jelenleg magyar hidegvérű fajtaként törzskönyvezett, a muraközi típusnak megfelelő egyedek 

létszámának a kritikus szint fölé történő növelése, további tenyésztésbe vonható egyedek 

felderítése, valamint olyan tenyésztők integrálása a programba, akiknek a tenyészállatai a 

magyar hidegvérű fajtában törzskönyvezettek, de legalább állományuk egy részét a muraközi 

típusnak megfelelően kívánják tenyészteni. A Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesületnek (a 

továbbiakban: tenyésztőegyesület, Egyesület), mint a magyar hidegvérű fajta vonatkozásában 

elismert tenyésztőszervezetnek célja, hogy a jelenlegi törvényi keretek között a fenti 

tenyésztőkkel a magyar hidegvérű fajtájú ló felhasználásával fajtarekonstrukciós programot 

hajtson végre a muraközi ló rekonstruálására, az állomány ezen részét nyilvántartsa, 

törzskönyvezze, a tenyésztés szervezési, fajtafenntartási és teljesítményvizsgálati feladatait 

ellássa. Az Egyesület célja továbbá a muraközi lófajta múltbeli és jelenlegi tenyésztési 

értékének megőrzése, a szabadidős lovaglásban, fogathajtásban, hagyományőrzésben, lovas 

turizmusban is eredményesen használható, szilárd szervezetű magyar fajta tenyésztése. 

Elsődleges használati célja a szabadidős lovaglásban és fogathajtásban használt lovak, 

úgynevezett családi lovak tenyésztése, amely gazdasági, erdészeti kisegítő munkákra is 

alkalmas legyen. Fontos a könnyű kezelhetőség, tanulékonyság, nyugodt vérmérséklet. 

 

A tenyésztőszervezet a muraközi ló fajtarekonstrukciós programja keretében speciális 

szabályozások kialakításával és végrehajtásával a fajta fenntartását, genetikai állományának 

biztonságos megőrzését kívánja elérni, a fajta standardnak megfelelő, minél egységesebb, a 

jelenkor igényeit is kielégítő állomány létrehozásával, a beltenyésztés elkerülése és a fajta 

eredeti tulajdonságainak megőrzése mellett. A program végére egy államilag újra elismert régi, 

veszélyeztetett fajtát kívánunk kialakítani.  

 

II. A muraközi fajta leírása 
 

1. A muraközi fajta története 

A muraközi ló hazánk géntartalék értékű hidegvérű lova, egykoron a belga vérrel nem 

keresztezett hidegvérű ló neve. Mára a klasszikus magyar hidegvérű ló egyik típusa, mely 

kisebb testtömegű, finomabb felépítésű, elegánsabb megjelenésű, gyorsabb mozgású, kitartóbb 

munkavégzésű. 

 

Az egykori Muraközben (a Dráva és a Mura folyó közötti földrajzi tájegység) élénk szekerező 

kereskedelem folyt. A muraközi kocsisok fél országon át szállították az árut a XVIII. században 

Trieszt, Fiume, Buda és Pest között. Az ilyen nagy távolságok megtételéhez kielégítő 

ügetőképességű lovat tenyésztettek, amelyeknek mindemellett nagy tömegeket kellett 

megmozgatniuk. Kialakult itt (Muraközben) egy átmeneti típus a kicsi terhet bíró gyors lóanyag 

és a teljesen súlyos, nagy terhet vonszolni képes nehéz igásló között. A keménységét az arabbal 

igyekeztek megtartani, aminek hatása mindig is jól látszott e használati típuson. 

A muraközi fajtához sorolható kancák számát 1894-ben 15.000-20.000-re becsülték. 

Monostori Károly, a XIX. század végének kiváló szakírója szerint van Európában jóval 

nehezebb és van jóval könnyebb igásló, de olyan, amely a terűbírást (teherhordást) oly 
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gyorsasággal és mozgékonysággal egyesítené, mint a muraközi ló, s mellé még oly kisigényű 

is nincsen! (Bodó et al., 2017). 

Altalános vélemény volt róla, hogy a szántásban állja a versenyt az ökörrel, 5-10 km távolságra 

lévő vasútállomásra, 15-18 q teherrel könnyedén háromszor fordul addig, míg az ökör erőltetve 

kétszer. 

Ez a típus szivárgott be előbb Vas, Sopron és Zala megye területére, ahol a település-szerkezeti 

és földrajzi viszonyok miatt egy intenzívebb, belterjes mezőgazdálkodás alakult ki. Ez az 

intenzívebb mezőgazdálkodás megkívánta az igaerő „modernizálását”, megnövekedett az igény 

az ökörnél gyorsabb, a bivalynál kezesebb, a melegvérű igáslovaknál teherbíróbb, s egyben 

kitartó, jó munkakészségű igásállat iránt. Az eltérő tenyésztői elképzelések és takarmányozási 

viszonyok következményeként két tájfajta jött létre nyugaton, a kisebb, mozgékonyabb 

muraközi és a nagyobb, tömegesebb pinkafői. A déli megyékben inkább a nyugati eredetű 

(francia, belga) hidegvérű lovakat tartották, tenyésztették. 

 

Ez a típusú ló hiányzott a legjobban a magyar kis, közép és nagybirtokokon egyaránt, mert a 

magyar hidegvérű lótenyésztés fejlődésének sokáig gátja volt a katonai szervezésű állami 

tenyésztésirányítás, mely a katonaság lóigényének megfelelő hátastípusú lovak tenyésztését 

szorgalmazta, engedélyezte. A hátaslótenyésztés biztosítása és a keveredési lehetőségek 

meggátlása érdekében rendeletben írták elő a hidegvérű ló esetében a zárt-tenyészetet, vagyis a 

birtokos csak a saját kancaállományának fedezésére használhatta hidegvérű ménjét, kifelé a 

fedezés hatóságilag tilos volt. Így azokon a közép és nagybirtokokon folyhatott a hidegvérű ló 

tenyésztése, amelyen megfelelő számú kancát tartottak (a tenyészmén gazdaságos kihasználását 

szem előtt tartva). Azonban lehetetlen volt megállítani a muraközi ló lassú terjedését a nyugati 

megyékben, főleg a letenyei és a lentii (Zala megye) járásban, ahol a gazdák legtökéletesebb 

munkaeszközévé váltak. Ezzel egyidőben a nagybirtokokon is terjedni kezdett, ahol később 

percheron és belga ménekkel keresztezték. A Nyugat-magyarországi kisbirtokosok, akik nem 

tudtak igáslovat és futólovat egyaránt tartani, azonban a mozgékonyabb nóri mellett maradtak. 

 

A XX.század első évtizedeiben folyamatosan nemesítették a muraközi lovat. Eleinte nórival, 

majd clydesdale-lal és balga-ardennivel történtek kísérletek. A clydesdale nem vált be, ellenben 

a nórival, amely küllemileg ugyan nem volt kifogástalan, de jó temperamentumú, kitartó, 

szerény igényű, gyors járású és még lassú ügetésben is használható volt. Jó termékenységű, 

hosszú élettartamú ló volt. A belga ló lényegesen javította a küllemi hibákat, azonban gazdasági 

célokra alkalmatlanabbá vált. Gyorsabb fejlődésű, puha szervezetű, igényes, lassú és 

fáradékony állat volt. Végül a tenyésztők visszatértek a nóri lóhoz, azonban nem a pinzgaui, 

hanem a Salzburg környékén tenyésztett változatához. Ez a céltudatosan nemesített állomány a 

hidegvérű gazdasági igásló típusának leginkább megfelelt. A tenyésztők egységes elképzelése 

híján (kisbirtok-kisebb mozgékonyabb ló, nagybirtok-nagyobb testű, egyszerre nagy terhet 

mozdító, de lomhább) azonban nem tudott konszolidálódni a muraközi ló (Ócsag, 1995). 

Elsőként Vas megyében engedélyezték a hidegvérű ló köztenyésztését, 1913-ban. Az ország 

nyugati felén 1922-ben kezdték törzskönyvezni a hidegvérű állományt. 

 

Az I. világháború következményeként a Muravidéket is felosztották, így a muraközi tenyésztése 

is négy irányban haladt tovább (Horvátországban még ma is elismert fajta). A két világháború 

közti időszakban gazdaságos tarthatósága miatt volt keresett a nagyobb és a nyugat-dunántúli 

kisebb birtokokon egyaránt. Egyezményes ménesei voltak (Kajdacs, Sztankovánszky-féle 

ménes, Tengelic, Csapó-féle ménes), ennek ellenére tenyésztése továbbra sem volt egységes, 

törzskönyvét nem vezették. Emellett a hadsereg is használt muraközi típusú lovakat: a tábori 

konyhák mozgatásában. 
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A világégés után a tenyészállomány pótlására, belga-ardenni méneket importáltak (1948-50-

ben 59 belga és 16 francia ardenni mént hoztak az országba), hisz a lóállomány nagy része 

elpusztult a világháborúban, így a hivatalos tenyészirány a belga-ardenni lett., amelyek nagyobb 

élősúlyukkal a konkurrenciát erősítették a kisebb muraközivel szemben. 

Az ötvenes évektől a lóállomány általános csökkenése a nagyüzemi gazdaságok térnyerése és 

a gépesítés előretörése a hidegvérű lovat is érzékenyen érintette. Ezen belül a muraközi még 

rosszabbul járt, mert az értékesítésben az exportra is kerülő lóhúshasznosítás a muraközit 

fokozottan terhelte. A nagyobb testű lovak értéke lett nagyobb a húst kereső piacon. Ez is 

siettette a kisebb testű muraközi jellegű állomány csökkenését. Mérsékeltebb volt a folyamat 

azokban a megyékben, ahová az ardenni importokat helyezték ki, míg fokozott volt ott, ahol a 

belga, majd percheron csődörök fedeztek. 

Idővel a muraközi méneket, mint a típusnak nem megfelelő egyedeket „kivonták a 

forgalomból” (kiherélték). Ennek hatására, határozott belga- ardenni jelleggel, de a magyar rög 

formáló hatását magában hordozva kialakult az önálló magyar hidegvérű. E folyamat azonban 

a kipusztulás szélére sodorta a nóri eredetű, mozgékonyabb, kisebb testtömegű, hosszabb 

élettartamú muraközi lovat. 1957-ra fogalmazódott meg az igény a nóri eredetű hidegvérű típus 

megmentésére, fenntartására (BODÓ, 1998). Az Állattenyésztési Kutató Intézet Lótenyésztési 

Osztálya Dr. Patay Sándor szakmai irányításával és Dr. Ócsag Imre vezetésével 1957 nyarán 

mintegy 30 kanca és 3 mén (2763 Görösgal-1, 2159 Péterhida-1, 2766 Katádfa-4) bevonásával 

indította el a regenerálási programot. A céltudatos tenyésztés megindulásához összegyűjtötték 

az egykori muraközi egyezséges ménesek még fellelhető kancáit és Letenye és Lenti környékén 

igyekeztek muraközi kancákat vásárolni. Mosonmagyaróváron a Lajtahansági Állami 

Gazdaságban törzsállományt alakítottak ki. Méntörzseket és kancavonalakat alakítottak ki, 

melyek megteremtése segítette a szelekciós munkát. A program három állami gazdaságban 

(Hőgyészi-, Iregszemcsei-, Lajtahansági-) és egy termelőszövetkezetben folyt (Tengelici Petőfi 

TSz.). Későbbiekben a szoros beltenyésztés elkerülése érdekében fjord és haflingi fajtákkal 

cseppvér keresztezést végeztek. A 15 éven keresztül végzett tenyésztői munka eredményeként 

1972-ben a muraközit önálló fajtaként ismerték el. 1974-ben még 40 muraközi mén fedezett 

(a hidegvérű ménállomány 16 %-a), s a köztenyésztésben szereplő egyedek száma meghaladta 

az 1000-et (Ócsag, 1974). 

A fajtaminősítő vizsgálatok egyértelműen igazolták a muraközi ló létjogosultságát a magyar 

hidegvérű ló mellett az igavonásban. Testtömegénél fogva kisebb a táplálóanyag szükségletük, 

kevesebb takarmányfogyasztás mellett végeztek el azonos nehézségű munkát. Fuvarozásban 

gyorsabbnak minősültek, emellett hosszú élettartam, kemény szervezet, kiváló munkakészség, 

tanulékonyság jellemzi. 

A siker sajnos nem bizonyult tartósnak, a fajtaelismerést követően (1972) az Állattenyésztési 

Kutatóintézet nem kapott forrást a fajta gondozására. Senki sem akadt, aki törődött volna a 

muraközivel. A piac megölte az érveket, a nagyobb lóért többet fizettek. Senkit nem érdekelt, 

hogy kevesebb takarmányból állít elő 1 kg testtömeget (gazdaságosság), nem volt érdekes a 

hosszabb élettartam, mint ahogy az sem, hogy mozgékonyabb, hisz átvette a helyét a motorizált 

technika. A muraközit a XX. század utolsó évtizede magával sodorta. A törzstenyészetek 

megszűnése, a fajta „korszerűtlenné” válása megpecsételte a muraközi ló sorsát, szép lassan 

beleolvadt a magyar hidegvérűbe. „Korszerűtlenné” válása ellenére a muraközi ló értékes 

géntartalék, kiváló munkakészsége, szerény igénye, jó takarmányértékesítő képessége, hosszú 

élettartama révén. 

A központi irányítás célja ebben az időben nem a fajták megőrzése volt, hanem a hagyományos 

fajták felszámolása, az állomány homogenizálása. Ezért a hidegvérű fajtákat is inkább 
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egybeolvasztani törekedtek. A muraközi fajta megőrzése érdekében a XX. század végén fontos 

lépéseket tett a nyőgéri Hegyhát Szövetkezet. A legtöbb ilyen fajtájú ló itt volt fellelhető. 

A XXI. század elejére a muraközi fajta létszáma kritikus szintre csökkent. A fajta megmentése 

kétséges volt. Tenyésztése a magyar hidegvérű lófajtába olvadt, a Magyar Hidegvérű 

Lótenyésztő Egyesület keretein belül. Ennek a fajtának a megmentése nem képezte, az eltérő 

tenyésztési cél miatt nem is képezhette az egyesület fő célját. Alapos volt a veszély, hogy 

teljesen kihal a muraközi ló, fenntartásának utolsó órájában voltunk.  

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a muraközi génmegőrzésének fontosságát felismerve 

elhatározta (2003.), hogy összegyűjti és tenyészti azokat az egyedeket, melyek a muraközi 

típusnak megfelelnek. Reális esély van arra, hogy a fenti állományra alapozva, a rokon fajtákat 

is felhasználva eredményes lesz a muraközi ló fajtarekonstrukciós programja. 

2015-16-tól magántenyésztők is csatlakoztak és csatlakoznak a programhoz. A 2016-ban indult 

kutatási program eredményeként jelenleg az eredő törzskönyvben (1. számú melléklet) felsorolt 

lovak és csikók kerültek regisztrálásra. Folyamatosan történik azoknak az egyedeknek a 

felkutatása és regisztrálása, amelyek küllemi paramétereik alapján besorolhatók a muraközi 

fajtába. A kutatási programban elvégzett DNS vizsgálat alátámasztotta, hogy ezek az egyedek 

genetikailag elkülöníthetők a magyar hidegvérű fajtán belül.  

 

2. A muraközi fajta rekonstrukciójáért és jövőbeni fenntartásáért felelős 

tenyésztő szervezet megnevezése 
 

Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület 9933 Őrimagyarósd Petőfi u. 15. 

Nyilvántartási szám: 18-2-0200737 

Adószám: 19100548-1-18 

 

Az Egyesület felelős a fajtarekonstrukciós program végrehajtásáért, végzi az állományba 

történő felvételt, azonosítást, jelölést és nyilvántartást, a tenyészállatok minősítését, 

gondoskodik a fedeztetési nyomtatványok kiadásáról, begyűjtéséről, feldolgozásáról, a csikók 

egyedi azonosításának elvégzéséről, a keletkezett adatok feldolgozásáról a tenyésztési 

hatóságnak történő átadásáról, a szaporítóanyag begyűjtéséről és a génbankba történő 

átadásáról, valamint a fajtába illő további egyedek felkutatásáról. 

 

A vonatkozó jogszabály szerinti kijelölésnek megfelelően a tenyésztési hatóság felügyeli a 

fajtarekonstrukciós program végrehajtását. 

 

3. A fajta eredő törzskönyvének megnevezése 
 

A tenyésztőszervezet lefekteti a muraközi fajta eredő törzskönyvét. Miután 1990 óta a muraközi 

felmenőkkel rendelkező lovakat, egységesen magyar hidegvérűként törzskönyvezték, a ló 

központi adatbázisban (OLIR) nem található muraközi fajtájú ló. A származási adatokat 

felhasználva, a fajta standardként elfogadott küllemi paraméterek alapján az Egyesület 

létrehozta a legújabb kori muraközi lovak eredő törzskönyvét. A törzskönyvben felvett 

tenyészállatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.  
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4. A fajtarekonstrukcióban résztvevő kancák és mének kiválasztásának 

szabályai  
 

A fajtarekonstrukcióban részt venni kívánó tenyésztők lovait az Egyesület szakemberei 

elbírálják, mielőtt bekerülhetnek a muraközi eredő törzskönyvébe. A küllemi tulajdonságokat 

felállított, elővezetett lónál bírálja az Egyesület. Elbírálható a ló felállítás nélkül is. A bírálat 

első lépése a testméret felvétel. Bottal mért marmagasság, övméret és szárkörméret kerül 

felvételre. Három éves vagy annál idősebb lovak kívánatos méretei az alábbiak: 

 

Ivar Marmagasság bottal 

(cm) 

Övméret (cm) Szárkörméret (cm) 

Mén 148-160 180-220 20-25 

Kanca 146-160 180-225 19-24 

 

Ezeken a méreteken kívüli ló csak akkor kerülhet az eredő törzskönyvbe, ha a ló szerepel a 

hidegvérű törzskönyvben és a tulajdonos nyilatkozott, hogy a lovat muraközi irányba kívánja 

tenyészteni, és csak az egyesület által elfogadott párosítás szerint tenyészt.  

Második lépés az egyszerűsített típusbírálat volt. Nyolc tulajdonság került bírálatra, minden 

tulajdonság „kívánatos”, „elfogadható” vagy „nem kívánatos” minősítést kapott.  

 

Kívánatos tulajdonság: fajtajellegnek megfelelő. 

Elfogadható tulajdonság: eltér a kívánatostól, de nem éri el a nem kívánatos mértéket. 

Nem kívánatos tulajdonság: nem felel meg a fajtaleírásnak, attól nagymértékben eltér.  

 

Kettőnél több nem kívánatos bírálat esetén a ló a fajta eredő törzskönyvébe nem kerülhet be. 

Továbbá kizáró ok a szürke, foltos, vagy fakó színű ló is. A tűzött, deres vagy sok jegyes ló 

nem cél, de nem is kizáró ok.  

 

A bírált tulajdonságok és azok megítélése az alábbiak szerint történik: 

● Muraközi jelleg, összbenyomás: Azt kell bírálni, hogy az egyed megjelenésében 

mennyiben felel meg a fajtajellegnek, vagy mennyiben tér el attól. A durvaság és a túlzott 

finomság, más fajták jellegzetességei ezért nem kívánatosak. Itt kell elbírálni a 

testtömeget is. Büntetendő a túlzott hidegvérűre emlékeztető nagy testtömeg, de hiba a 

túl könnyű, a félvér jellegű testalkat is. A másodlagos nemi jelleg is ennél a pontnál 

értékelhető.  

● Fej, nyak: A fej ideális, ha a testtel arányos, közepes vagy inkább kicsi, finom, egyenes 

profilvonalú, széles homlokkal. A középmagas fejtűzés, nagy, élénk, kifejező szemek, és 

élénk mozgású inkább kicsi, vagy közepes fülek kívánatosak. 

Nyak: magas, de legalább középmagas illesztésű, középhosszú, izmos, kissé domború 

sörény éllel.  

Minden eltérést, hibát súlyossága szerint kell büntetni. 
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● Test: A felső vonal, a nyaktűzéstől a farokig, szügy, mellkas, has, nemi szervek megléte, 

épsége itt kerül elbírálásra.  

▪ Mar: Nem baj, ha elmosódott, de jól izmolt, középhosszú legyen.  

▪ Hát: Biztosítsa a jó nyeregtájékot, legyen széles, izmos, középhosszú, inkább 

egyenes, mint hajlott.  

▪ Ágyék: Középhosszú, széles, izmos, jó kötésű legyen.  

▪ Far: Széles, izmos, hosszú, kissé lejtős és jól barázdált.  

▪ Mellkas: Mély és dongás, középszéles vagy széles szüggyel.  

▪ Végtagok: Az elülső és hátulsó végtagokat oldalról, elölről és hátulról is el kell 

bírálni. A szabályostól eltérő szögeléseket, lábállásokat a hiba súlyosságának 

megfelelően kell értékelni.  

▪ Lapocka: Jól izmolt és dőlt legyen 

▪ Lábak: gazdagon izmoltak, ízületei terjedelmesek, de a magyar hidegvérűnél 

kevésbé burkoltak, szárazak 

▪ Lábállás: kívánatos, a minden tekintetben szabályos, elölről és hátulról 

párhuzamos, oldalról megfelelő szögelésű lábállás, hátul az enyhe kardosság vagy 

gacsosság elfogadható. 

▪ Pata: Szabályos állású és alakú, arányos, kemény, egészséges szaruállományú 

legyen. Fontos, hogy a tengelye egybeessen a csüd tengelyével. A pata egyenletesen 

koptatott legyen.  

 

● Sörény és szőrzet: kívánatos az egy oldalra fésülhető sörény, a minél kevesebb 

lábvégszőrzet. A durva, sprőd fedőszőrök és a dús szőrzetű lábvég nem kívánatos. 

● Vérmérséklet, viselkedés: a nyugodt, de érdeklődő ló a kívánatos, az ideges, 

szangvinikus, sunyító, támadó, vagy a lusta, flegma indolens tulajdonsággal rendelkező 

nem elfogadható. Nézni kell az egyed társaihoz való viszonyát és az emberrel szembeni 

viselkedését.  

● Mozgás lépésben: élénk, könnyed, térnyerő, és szabályos mozgás a kívánatos. Megítélése 

oldalról, szemből és hátulról is fontos. Kívánatos, hogy a hátulsó lábával legalább érje el, 

vagy lépje túl az elülső patanyomot. Lábait egyenes vonalon vigye előre.  

● Mozgás ügetésben: elvárt a szabályos, lendületes, élénk, közepesen akciós ügetés. Cél az 

elülső patanyomba lépés, és a lábak egyenes vonalon történő előre vitele. Szabad 

ügetésnél fontos, hogy megfigyelhető legyen némi lebegési fázis.  

 

Az eredő törzskönyv egyedeinek bírálata az Egyesületi irattárban megtalálható. 

 

A küllemi bírálat alapján a muraközi fajtában elfogadott minősítést kapott lovak származás 

szempontjából akkor kerülhetnek be az eredő törzskönyvbe, ha: 

● Ha a hidegvérű törzskönyvben nyilván vannak tartva, percheron, belga, ardenni 

vérhányaduk együttesen maximum 25%.  

● Maximum 50 %-ban rendelkeznek melegvérű ősökkel.  

● Ismeretlen származású kanca 

● Ismeretlen származású mén nem kerülhet be az eredő törzskönyvbe 

 



10 
 

5. A muraközi ló küllemi leírása 
 

5.1. A kívánatos méretek (3 év vagy annál idősebb korban): 

 

Ivar Marmagasság bottal 

(cm) 

Övméret (cm) Szárkörméret (cm) 

Mén 148-160 180-220 20-25 

Kanca 146-160 180-225 19-24 

 

5.2. Küllemi leírás: 

 

● Fej: testtel arányos, közepes, inkább kicsi, finom, egyenes profilvonalú, széles 

homlokkal. Nagy, élénk, kifejező szemek és élénk mozgású kicsi, vagy közepes fülek. 

● Nyak: magas, de legalább középmagas illesztésű, középhosszú, izmos, domború sörény- 

éllel.  

● Üstök és sörényszőr mérsékelten dús, egy oldalra fésülhető sörény. 

● Mar: elmosódott, de jól izmolt. 

● Hát: széles, izmos, egyenes. 

● Ágyék: középhosszú, széles, izmos, jól kötött. 

● Far: széles, izmos, hosszú, kissé lejtős, jól barázdált. 

● Mellkas: mély és dongás, középszéles vagy széles szügy 

● Lapocka: jól izmolt és dőlt. 

● Végtagok: gazdagon izmoltak, ízületei terjedelmesek, de a magyar hidegvérűnél kevésbé 

burkoltak, szárazak.  

● Lábállás: kívánatos a minden tekintetben szabályos lábállás, párhuzamos, megfelelő 

szögelésű végtagok.  

● Pata: szabályos állású és alakú, arányos, kemény, egészséges szaruállományú, ne legyen 

terült. 

● Cél a minél kevesebb bokaszőrzet és a finom fedőszőrök. 

● Színe: sárga, fekete, pej és deres, a többi szín nem kívánatos, a sok jegy nem cél, de 

elfogadott. 

● Mozgás: minden jármódban élénk, könnyed, térnyerő, közepesen akciós mozgás a 

kívánatos. A lábakat a ló egyenesen vigye előre, a talajon ne csúsztassa, a patákat 

egyformán koptassa. 

 

Az egyedek bírálatát (ménvizsgán, tenyész-szemlék, kiállítások alkalmával) a fajtára 

specializálódott 2-3 fő végzi, akiket a muraközi tenyésztők elfogadnak. A tenyésztőszervezet 

gondoskodik arról, hogy a bírálók és a tenyésztők folyamatos „szemegyeztetése” megtörténjen. 

A tenyésztésvezetőt minden bírálatba be kell vonni. 

A küllemi bírálatot egyszerűsített típusbírálattal, vagy részletes küllemi leíró bírálattal 

végezhetjük. Mindkét bírálati módszer a tenyésztési szabályzat mellékletét képezi (2., 3. 

melléklet). 
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6. Értékmérő tulajdonságok 

 

6.1. Használati tulajdonságok 

A viselkedését illetően a muraközi ló mindig engedelmes, készséges és aktív. Hidegvérű 

jellegű, a hidegvérű fajtacsoportba tartozó, munkákra alkalmas lovat kívánunk tenyészteni, 

amely a magyar hidegvérű fajtánál kisebb testtömegű, könnyebb, de szilárdabb szervezetű. 

Ennek eredményeként fürgébb, élénkebb mozgású és kitartóbb. Elsősorban kisüzemi igás, 

mezőgazdasági, erdészeti munkákra is alkalmas lovat tűztünk ki tenyésztési célként. 

Ugyanakkor tudván azt, hogy a munkából a lovak kiszorulnak, fontos ismérvnek tekintjük a 

fajta tulajdonságai között a többhasznúságot, a lovagolhatóságot, túra és kedvtelésből történő 

lovaglásra és lovagoltatásra való alkalmasságot. Szeretnénk, hogy a fajta alkalmas legyen 

„iskolalónak”. Fontos, hogy ezek a lovak rendezvényeken, felvonulásokon, falunapokon, 

szüreti felvonulásokon kocsiban vagy nyereg alatt, mind a közönség, mind a rendezvényen 

résztvevők biztonságát nem veszélyeztető módon legyenek alkalmazhatóak. Mindezek 

érdekében tanulékony, feltétlen munkakészségű, könnyen kezelhető, nyugodt, lovakra van 

szükségünk. A „családbarát” lófajtán azt értjük, hogy nem egygazdás lovat akarunk, hanem 

olyat, amelyiket a család bármelyik tagja gondozhat és nem jelent veszélyt a lovas ismeretekkel 

nem vagy alig rendelkező gyerekekre sem, sőt segíti a gyereknevelésben az állatokhoz való 

kötődést és a felelősségtudatos állatgondozás kialakulását. 

 

6.2. Szaporulati mutatók és csikónevelő képesség 

A jó szaporulati mutatókra és csikónevelő képességre könnyen belátható gazdasági okokból 

van szükség. A szaporulati mutatókat a mének esetében is értékelni kívánjuk. Ennek mérőszáma 

lehet az egy vemhességre, illetve az egy élve születésre jutó termékenyítések / fedeztetések 

száma. Értékelhető továbbá a mének szaporító anyaga, annak mesterséges termékenyítésre 

alkalmassága, esetleg mélyhűthetősége. A fajta terjesztésének érdekében fontos a mesterséges 

termékenyítés használatának a lehetőségét megteremteni. Kancák esetében az évenkénti 

vemhesülés és a csikózás száma jó szaporasági mutató, de még fontosabb a választásig felnevelt 

csikók száma és azok minősége. A csikónevelő képesség jól mérhető a csikó 180 napos korában 

mért testtömegének az anyja testtömegéhez viszonyított arányszámmal. Ebben a tekintetben az 

50 %-os érték elérendő cél.  

 

6.3. Tartás és takarmányozás 

Fontos szempontja a tenyésztésnek, hogy a fajta viszonylagos igénytelenségét a tartási és a 

takarmányozási körülmények iránt megőrizze. Az extenzív tartás jó tűrésére, legelőn 

tarthatóságra azért van szükség, mert az év jelentős részében nagy könnyebbség a tartónak, ha 

nem kell istállózni lovát, lovait. Az külön haszon, ha ezzel elhanyagolt területeket von 

termelésbe. Megőrizendő tulajdonsága a muraközi lónak a legelőn tarthatóság. Téli időszakban 

is elegendő számára a szerfás istálló vagy az angolbokszos tartás. Fontos, hogy ménesben is jól 

szocializálódjon, bírja a csoportos és az egyedi tartást is. Legyen ellenálló szervezetű, megfelelő 

tartási és egészségügyi technológia mellett ne betegedjen meg, ne legyen kólikás 

megbetegedésre hajlamos. Legelőn is könnyen befogható, az ember közelségét kereső legyen. 
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Tűrje jól a napi ápolást, ne okozzon indokolatlan nehézséget az időszakos lábvég ápolás sem. 

Patkolni csak akkor kelljen, ha rendszeresen köves talajon vagy szilárd burkolatú közúton 

használják. 

 

III. Tenyésztési módszerek 
 

1. Fajtatiszta tenyésztés 

A rekonstrukciós program lezárultával, a fajtaelismerést követően végrehajtandó tenyésztési 

módszer. A genetikai előrehaladás alapja a teljesítményvizsgálatra alapozott következetes 

szelekció. A muraközi fajtát is csak így lehet fenntartani és fejleszteni. A fajtarekonstrukciós 

tenyésztési programban a tenyésztés alapját a magyar hidegvérű fajta képezi. Jelenleg a 

muraközi ló, mint típus szerepel a fajtában. A program célja, hogy ebbe a típusba sorolható, 

küllemileg és származásilag megfelelő lovakkal szaporítsuk, stabilizáljuk és elismertessük ezt 

a fajtát.  

Eredményes munkát csak akkor tudunk elérni, ha felhasználjuk azokat a genetikai alapokat, 

amelyek részt vettek a valamikori muraközi fajta kialakulásában, illetve a vele rokon fajtákat. 

Ennek megfelelően fajtatiszta tenyésztésnek tekintjük a magyar hidegvérű, a freibergi, a nóri, 

a feketeerdei sárga, haflingi és a horvát muraközi lovak használatát. Tehát ezen fajták egyedei 

amennyiben küllemileg megfelelnek a tenyésztési programban leírt paramétereknek akkor 

felvételre kerülnek a muraközi törzskönyvbe és a velük folytatott tenyésztés fajtatiszta 

tenyésztésnek minősül. 

 

1.1. Rokontenyésztés 

A fajtatiszta tenyésztés egyik velejárója lehet a rokontenyésztés. Mivel az eredő állomány 

jelentős része három ménre vezethető vissza (3034 Veszprémvarsány 8, 2929 Palotabozsok-29, 

4291-Hobol 141), bizonyos rokontenyésztéssel számolnunk kell. A rokontenyésztés segíti a 

fajta egységesítését, rögzít bizonyos tulajdonságokat, de veszéllyel is járhat, kedvezőtlen 

tulajdonságok is előjöhetnek, illetve degeneráció, leromlás is bekövetkezhet. Ezért a szoros 

rokontenyésztést lehetőleg kerülni kell, a fajta egységesítését inkább a küllemi szelekciós 

párosítással lehet megoldani. 

 



13 
 

1.2. Vonaltenyésztés 

A lótenyésztésben különösen gyakran használt tenyésztési módszer. Egy-egy kiváló apaállat 

mén utódait tekintjük egy vonalba tartozónak. Ezt a módszert a muraközi fajtánál is 

alkalmazzuk. Az eredő állományban a legnépesebb vonalat 3034 Veszprémvarsány-8 utódai 

alkotják. Emellett vonalalapítónak tekintjük a 5840 Nyőgér-42, és a két freibergi mént 5392 

Lorambo-t és 5393 Versace-t. Ha a 2021-ben született utódai megfelelnek az elvárásoknak, 

akkor vonalalapító lehet a 6346 Őriszentpéter-21. A küllemi paraméterek alapján 

használtunk több olyan hidegvérű mént a muraközi típusú kancákra, amelyek utódaiból 

szeretnénk több vonalat alapítani. Ilyenek 6067 Pápa-253, 5768 Bak-44, 5923 Csögle-1, 

5926 Dabronc-252, 6348 Pereked-146, 6645 Ősi-289. A fajtán belüli diverzifikáció 

érdekében kívánatos a küllemi mutatóiban az ideálisnak tekintett muraközihez legközelebb 

álló feketeerdei sárgából vérfrissítést hozni és legalább egy ménvonalat alapítani. Tehát a 

jelenleg élő és a muraközi fajtarekonstrukcióban elismert ménvonalak és az azokba sorolt 

mének az alábbiak: (a vonal számát római számmal jelöljük) 

 

muraközi I-es vonal:   (3034 Veszprémvarsány-8 után) 

tenyészmének:  5698 Őriszentpéter-8 Vazul 

  6347 Őriszentpéter-20 Csibész  

  6455 Őriszentpéter-17 Aladár 

  6541 Őriszentpéter-290 Ákos 

 

muraközi II-es vonal: 

tenyészmén:  5840 Nyőgér-42 Csapodár (alapító) 

  6640 Ják-299 Viktor 

  6642 Jákfa-304 Aramisz 

 

muraközi III-as vonal:  (5392 Lorambo után) 

tenyészmén:  5842 Őriszentpéter-30 Vérmes 

  6540 Ják-297 Virgonc 

 

muraközi IV. vonal:   (5393Versace után) 

tenyészmének:  6644 Ják-012 Sirály 

  6643 Ják-030 Sólyom 

 

muraközi V. vonal 

tenyészmén:  6346 Őriszentpéter-21 Csani (alapító) 

 

muraközi VI. vonal 

tenyészmén:  6348 Pereked-146 Figaró 

 

muraközi VII. vonal 

tenyészmén:  6641 Ják-210 Pedró 
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A 2020-as évtől az azonos vonalba tartozó méncsikók azonos betűvel kezdődő nevet kapnak. 

 

Vonal kezdőbetűi névadáskor: I. vonal: „M” 

 II. vonal: „N” 

 III. vonal: „L” 

 IV. vonal: „S” 

 V. vonal: „K” 

 VI. vonal „O” 

 VII. vonal „P” 

 

A fent említett és fedeztetésre használt hidegvérű mének utódai közül, amelyik küllemileg 

megfelelő lesz, és eredményes ménvizsgát teljesít, szintén vonalalapító lehet. A vonal számának 

meghatározása és a csikók elnevezése azonos elvek alapján történik. A felnevelés alatt álló 

méncsikók, amelyekből kikerülhetnek vonal alapítók: Jákfa-271 Rajkó, Óhíd-277 Pál, Pácsony 

34 Tician, Répcelak-272 Tóbiás, Ják-32 Tekila, Ják-12 Tüzes 

 

1.3. Családtenyésztés, a családok kialakítása az eredő törzskönyvben  

Egy családba azokat a nőivarú állatokat soroljuk, amelyek egy kiváló anyától származnak. A 

lótenyésztésben családról akkor érdemes beszélni, ha már legalább 4-5 kanca besorolható oda. 

Az eredő őriszentpéteri állományban az egyik legnagyobb hatást kiváltott kanca 56 Mandula 

már 3 lánya is családalapító (Anett, Abigél, Andi). Eszerint az alábbi családokba soroljuk be a 

kancákat. Az azonos családban nyilvántartott kanca csikók szintén azonos kezdőbetűjű nevet 

kapnak a jövőben. A családok számát arab számmal jelöljük. 

 

Úgynevezett „gyűjtő családokba” lettek besorolva (10., 11., 12.) az rekonstrukciós programhoz 

újonnan csatlakozott, a régebbi kancákkal rokonsági kapcsolatban nem hozható kancák. A 

gyűjtő családokban szereplő kancák közül új családot alapíthat az a kanca, amely legalább 5 a 

kívánatos muraközi küllembe sorolható kanca utóddal rendelkezik. Az eredő törzskönyvbe 

szereplő kancák családba sorolását a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

Család Alapító kanca Kezdőbetű 

1. HUN K HV070320000 Anett A 

2. HUN K HV060070000 Abigél B 

3. HUN K VS020040000 Csinszka C 

4. HUN K HV080130000 Andi D 

5. HUN K HV030470000 Alma E 

6. HUN K HV020120000 Virgonc F 

7. HUN K VS940610000 Villám V 

8. HUN K VS 010180000 Kiwi H 

9. HUN K HV960530000 Inci I 

10. gyűjtő család, az őriszentpéteri állományhoz kötődő az első 9 

családhoz nem sorolható kancák, valamint olyanok, amelyek 

G 
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felmenőiben régi muraközi lovak, vagy a muraközi kialakításban 

részt vett fajtájú lovak (pl. nóri) szerepelnek. 

11. gyűjtő család, az előző 10 családba nem sorolható, a jövőben 

muraközi irányba tenyésztett egyéb magyar hidegvérű kancák 

J 

12. gyűjtő család, ide soroljuk az eredő törzskönyvben szereplő 

ismeretlen, vagy részben melegvérű ősökkel rendelkező 

kancákat 

Z 

 

2. Vérfrissítés, génmigráció kérdése a fajtában 

A kislétszámú állomány szükségessé teszi a vérfrissítést, a génmigrációt. Erre a célra az 1. 

pontban leírt, a fajta kialakításában régen is használt és a jelen fajtarekonstrukcióban is szerepet 

kapott az Alpok hidegvérű fajtáiként ismert fajták és a magyar hidegvérű megfelelő küllemű 

lovai kapnak szerepet. Ezen kívül korlátozott mértékben, de a kívánatos küllemi és 

használhatósági tulajdonságok kialakítása és rögzítése érdekében a múltbéli gyakorlatnak 

megfelelően használunk arab és shagya arab méneket. Az utódok törzskönyvbe sorolását a 

törzskönyvezés című fejezet tárgyalja. 

 

3. Keresztezés 

A fajtarekonstrukció során előállhat olyan helyzet, hogy a muraközi törzskönyvbe sorolt 

kancákat más fajtába tartozó ménekkel fedeztetik a tulajdonosok, az ezen párosításból származó 

egyedeket nem soroljuk törzskönyvbe. 

 

IV. Törzskönyvezés 
 

1. Eredő törzskönyv 

A II/3. pontban leírtak szerint a tulajdonos kérésére megtörtént az eredő törzskönyvbe felvehető 

lovak küllemi bírálata és származásának ellenőrzése. Ismert származású jelenleg a magyar 

hidegvérű fajtában nyilvántartott csikók is felvételre kerülnek. Ha a csikó korának megfelelő 

méreteiben nagy az eltérés a kívánatos muraközi méretektől, akkor nem veszik fel az eredő 

törzskönyvbe. Egyéb, ismeretlen vagy melegvérű ősökkel is rendelkező kanca csak legalább 3 

éves korban, a kívánatos küllemet elérő paraméterekkel rendelkezve kerülhetett az eredő 

törzskönyvbe.  

A lovak tulajdonosai nyilatkoztak, hogy a jövőben a muraközi ló fajtarekonstrukciós 

programjának megfelelően kívánnak tenyészteni, lovaikat a tenyésztésvezetővel egyeztetett és 

engedélyezett párosítási tervnek megfelelően fedeztetik. Továbbá kérik felvételüket az 

Egyesületbe.  

 

2. Főtörzskönyv 

Az eredő törzskönyvben szereplő egyedek automatikusan átemeltetnek a főtörzskönyvbe. A 

főtörzskönyv növendék részébe kerül minden olyan csikó, amely főtörzskönyves szülőktől 

származik és a tenyésztési dokumentáció, esetleg DNS vizsgálat alapján származása igazolható. 
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Tenyészmén csak származásellenőrzött, maximum 25% ismeretlen vagy melegvérű felmenővel 

rendelkező mén lehet. 

Főtörzskönyvbe kerül besorolásra minden olyan magyar hidegvérű, illetve a rokon fajták (nóri, 

freibergi, feketeerdei sárga, haflingi, horvát muraközi) azon egyedei, amelyek küllemük alapján 

megfelelnek a fajta paramétereinek és tulajdonosuk kéri a törzskönyvbe sorolását, illetve a 

tenyésztőegyesület vérfrissítési céllal kívánja használni a tenyésztésben.  

Fajtanemesítés céljából arab vagy shagya arab mének is használhatóak. A tőlük származó 

kancák, ha anyai oldalról a 4. ősi sorig nincs melegvérű felmenő, akkor főtörzskönyvbe 

kerülnek, ha van akkor elő törzskönyvesek. Az arab apaságú méncsikók, a fentiek alapján, 

továbbtenyésztésre nem használhatóak a programban.  

Ismert származású, más fajta törzskönyvében nem szereplő kancák csak akkor kerülhetnek a 

muraközi főtörzskönyvbe, ha: 

• küllemileg megfelel a fajta paramétereinek 

• származásukban együttesen maximum 50%: a melegvérű, az ismeretlen és az egyéb 

nem rokon fajtájú hidegvérű vérhányad 

• származásukban maximum 25% az ismeretlen vérhányad 

• származásukban maximum 25% az egyéb nem rokon hidegvérű fajták vérhányada 

és tulajdonosuk kéri a törzskönyvbe sorolását.  

A főtörzskönyvbe 2,5 éves kortól kerülhet egy egyed, miután a tenyésztésvezető elvégezte 

annak bírálatát és tenyésztésre alkalmasnak találta, illetve a tulajdonos kérte a besorolását. 

Méncsikó akkor léphet át, ha sikeresen teljesítette a teljesítményvizsgálati részben előírt 

ménvizsgát. A lovak ezután kaphatnak törzskönyvi számot.  

 

3. Előtörzskönyv 

A fajtarekonstrukció során előkerülhetnek olyan egyedek, amelyek küllemileg besorolhatók a 

fajtába, de származásuk egészben vagy részben ismeretlen, illetve nem felelnek meg a 

főtörzskönyvbe sorolás feltételeinek. Ezek az egyedek, amennyiben tulajdonosuk kéri, 

előtörzskönyvbe kerülhetnek. Utódaik mindaddig előtörzskönyvesek, amíg el nem érik a 

főtörzskönyvbe sorolás feltételeit.  

Miután egy egyed több törzskönyvben is szerepelhet, a muraközi fajta elismeréséig azok az 

egyedek, amelyeknek anyja és apja szerepel a magyar hidegvérű törzskönyvben, illetve apjuk 

sikeresen ménvizsgát tett, felvételre kerülnek a magyar hidegvérű ló törzskönyvébe is. 

 

4. A törzskönyvből való kikerülés szabályai 

A fajtarekonstrukció során felnőnek olyan egyedek is, amelyek külleme és mérete eltér a 

fajtában kívánatostól, ezért az Egyesület rendszeresen méri és bírálja a növendék állományt. 

Továbbá kisorolásra kerül az olyan tenyészkanca is, amely legalább kettő főtörzskönyves 

méntől küllem vagy egyéb genetikai rendellenesség miatt tenyésztésre alkalmatlan utódokat 

hozott. 

 

V. A származási nyilvántartások alapjai, tenyésztési 

nyilvántartások rendje 



17 
 

 

1. Párosítási terv készítésének elvei, célpárosítások 

A fajta egységesítése, a minél egyöntetűbb küllem kialakítása szükségessé teszi az átgondolt, 

szakszerű, korrekciós párosítást. Az Egyesület tenyésztésvezetője minden év január 15-ig közli 

a tagokkal az adott évben fedeztetésre használható mének listáját. A tagok január 31-ig 

megküldik a tenyésztésvezetőnek az állomány nyilvántartási jelentésüket, amelyben 

nyilatkoznak arról, hogy mely kancák vannak állományukban és melyiket milyen ménnel 

szeretnék fedeztetni. Egy kancához több mént is megjelölhetnek a prioritás sorrendjében. 

Nyilatkozhatnak úgy is, hogy elfogadják a tenyésztésvezető javaslatát, vagy pl. színt, típust, 

vonalat is megjelölhetnek. A mének használatának szervezését segítve megjelölhetik, hogy 

hozzávetőlegesen milyen időpontban szeretnének fedeztetni, a várható ellések függvényében. 

Fedeztetésre csak a teljesítményvizsgálati résznek megfelelően ménvizsgát tett, és törzskönyvi 

számot kapott mének használhatók. 1-es számú ménvizsgát tett mének csak korlátozott számú 

kancát fedezhetnek, úgynevezett ivadékvizsgálati céllal. A 2-es számú ménvizsgát tett mének 

használhatók korlátlanul, figyelve a szoros rokontenyésztés elkerülésére. Ebben segítséget 

nyújt a minden lóról képzett „muraközi szám”. A tenyésztésvezető a párosítási tervet 

megvizsgálja, majd ha valamilyen okból kifogása van, akkor azt a tenyésztővel egyezteti és 

közösen meghozzák a végleges döntést. A fedeztetések során bekövetkezhet olyan logisztikai 

vagy egyéb probléma, hogy az elsődlegesen párosított ménnel nem tud megtörténni a 

fedeztetés, ezért célszerű másodlagos vagy tartalék mént is megjelölni. A tenyésztésvezető az 

általa elfogadott párosítási tervet visszaküldi a tenyésztőnek. Ha valamilyen előre nem látott 

esemény miatt a párosítási tervet módosítani kell, akkor ezt minden esetben egyeztetni kell a 

tenyésztésvezetővel. A tenyésztési eredmények gyorsabb előrehaladása és a céltudatos 

szelekció érdekében az egyesület ménnevelő kancákat jelölhet ki, amelyeket tenyészmén 

előállítása érdekében célpárosít. Az ilyen párosításokat a tenyésztőnek be kell tartani és a 

született méncsikó sorsáról a tenyésztésvezetővel közösen kell dönteni. A tenyésztésvezető 

szerződésben rögzíti a mén tartójával/tulajdonosával, hogy az adott mén milyen körben, milyen 

kancákra használható. Más tenyésztő egyesülethez tartozó kancákat csak az adott egyesület 

jóváhagyásával lehet fedeztetni. Ismeretlen vagy tenyésztőszervezet nyilvántartásában nem 

szerplő kancák termékenyíthetők. Ezen fedeztetések dokumentálását a tenyésztőegyesület 

végzi.  

 

2. Fedeztetések, termékenyítések nyilvántartása 

A tenyésztésvezető a méntartót a Nemzeti Élelszerlánc-Biztonsgi Hivatal (NÉBIH) által 

üzemeltetett központi lótenyésztési információs rendszernek megfelelő előírt adattartalommal 

rendelkező fedeztetési jeggyel látja el, amely lehetőség szerint a Magyar Lótenyésztők 

Országos Szövetsége (továbbiakban MLOSZ) papír alapú nyomtatványa. Amennyiben a 

technikai háttér azt lehetővé teszi, meg kell teremteni az online nyilvántartás és bejelentés 

lehetőségét is. A fedeztetés megtörténtét, illetve hárembe való behelyezést, valamint kivételt 

azonnal fel kell jegyezni a fedeztetési jegyre. Egy példányt a kanca tartója kap, visszasárlás 

esetén az azonos éven belüli újrafedeztetést ugyanazon a jegyen kell dokumentálni. Ha más 

mén fedezi a kancát, akkor új fedeztetési jegyet kell kiállítani.  
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3. Fedeztetések, termékenyítések bejelentése 

A fedeztetési jegyeket eredményes vemhességi vizsgálat vagy a fedeztetési év lezárása után a 

tenyésztésvezető összegyűjti és rögzíti az online rendszerben. 

 

4. A fedeztetés, termékenyítés utólagos bejelentésének szabályai 

A NÉBIH, illetve az MLOSZ szabályainak megfelelően az esetlegesen le nem könyvelt 

fedeztetésből született csikók (fedeztetési jegy nem került kiállításra) a származás DNS 

vizsgálattal történt igazolása után az ún. pót fedeztetési jegy kiállításával van lehetőség. Ez 

esetben a DNS vizsgálaton túl külön eljárási díj megfizetésére kötelezett a csikó tulajdonosa, 

illetve a fedeztetési jegy kiállítását elmulasztó fedeztetési állomás üzemeltetője. A 

különeljárási díj az eljárást lefolytatót illeti. 

 

5. Ellések nyilvántartása és bejelentése 

Az Egyesület az OLIR-ban előírt és e szabályzat teljesítményvizsgálati részének megfelelő 

adattartalommal rendelkező nyomtatvánnyal látja el a kancatartókat minden évben a várható 

ellések kezdete előtt. A tenyésztő köteles az elléssel kapcsolatos és a csikóra vonatkozó 

adatokat felvenni és dokumentálni. Azt is be kell jelenteni, ha a kanca üresen maradt, vetélt, 

vagy halva ellett, illetve bármilyen rendellenességet észlelt. A nyomtatványt legkésőbb a csikó 

két hónapos koráig el kell juttatni a tenyésztésvezetőhöz.  

 

6. A csikók jelölésének, elnevezésének szabályai, az azonosítás módja 

A muraközi csikók nyilvántartásba vételét az egyesület által feljogosított személy vagy 

szervezet, jelen esetben a tenyésztésvezető végzi az ellésbejelentések alapján. A csikók 

azonosítása és jelölése 5-7 hónapos kor között az anyja mellett történik, amelynek során 

azonosítani kell az anyát is. A tulajdonos költségére DNS alapú származás ellenőrzést kell 

végeztetni vér- vagy szőrtüsző-mintából az alábbi esetekben:  

• saját teljesítmény vizsgán részt vevő mének esetén, 

• ha a csikó azonosítása már nem az anyja alatt történik, 

• ha a csikó azonosítása a jogszabályban előírt időpont után történik, 

• ha a csikó anyja külföldi fedeztetési jegyzőkönyvvel rendelkezik, 

• ha kétség merül fel a csikó szüleit illetően, pl. szín vagy fenotípus alapján, 

• ha mesterséges termékenyülésből vagy embrió átültetésből származik a csikó, 

• pótfedeztetési jegyzőkönyv esetén. 

 

A származás ellenőrzést az Egyesület képviselője vagy megbízottja szervezi, a mintavételkor 

jelen van, biztosítja a szükséges eszközöket és a származás-ellenőrző vizsgálat megrendelő 

lapot, majd a mintát eljuttatja a tenyésztési hatóság laboratóriumába.  

Az Egyesület végeztethet szúrópróbaszerű származás ellenőrzést is. A célpárosításokból 

született méncsikók minden esetben származás-ellenőrzés alá vanna vetve.  

Muraközi csikók elsődleges jelölése transzponderrel történik, mely jelölési forma a jelenkor 

szabályainak leginkább megfelel. Nem minden lótulajdonos rendelkezik leolvasóval, ezért 



19 
 

igény szerint elvégezzük a bélyegzéssel történő jelölést is a jobb oldaldali nyeregtájékon, 

melyen a születési évszám két utolsó számjegye és az MK monogram szerepel. A 

fajtarekonstrukcióban résztvevő ismeretlen származású, illetve előtörzskönyves kancák csikóit 

kizárólag transzponderrel jelöljük. Nyereghelyen történő bélyegzésük hároméves koruk 

betöltése után igény szerint pótolható. Az azonosítás során ki kell tölteni a NÉBIH előírásainak 

megfelelő tartalmú csikójelölési jegyzőkönyvet, valamint „A lófélék egyedbejelentő lapja, 

Tartás kezdete bejelentő” elnevezésű dokumentumot, melyet a tenyésztésvezető juttat el a 

NÉBIH részére. A továbbiakban a tartási hely változását a tenyésztő köteles jelenteni a NÉBIH 

felé. A jelöléskor kitöltésre kerül a ló útlevél igénylő lap is. Az Egyesület a NÉBIH által kiadott 

útlevelet használja.   

 

6.1 Lóútlevél kiadásának rendje 

A hatályos jogszabályban előírt módon a tenyésztési hatósággal együttműködve az Egyesület 

vagy az általa megbízott szervezet Lóútlevelet állít ki a törzskönyvezési szabályok előírásai 

szerint bejelentett egyedek részére, valamint ezen egyedek tulajdonosai számára tulajdonos 

nyilvántartást vezet. A lóútlevél az állat azonosítására, állategészségügyi 

forgalomképességének igazolására szolgál és tenyésztési adatokat is tartalmaz. A lóútlevélbe 

bejegyzéseket csak az arra jogosultak végezhetnek. A muraközi egyedek lóútlevele tartalmazza 

a fajtát és a négy ősi soros származást.  

 

6.2. Az elnevezés szabályai 

A név a jó ízlést nem sértheti, kerülni kell a túlságosan hosszú neveket. A méncsikók nevének 

kezdőbetűjét a vonalba tartozásának megfelelően, a kanca csikók kezdőbetűjét a családba 

tartozásnak megfelelően kell megválasztani. Lóútlevél kiállítása után névváltoztatására nincs 

lehetőség.  

 

6.3. Azonosító képzés szabályai 

Muraközi csikó azonosítója az alábbiak szerint képzendő: 

1-3. karakter az ország jele (HUN) 

4. karakter szóköz 

5. karakter a csikó ivarának jele (M-mén, K-kanca) 

6. karakter szóköz 

7-8. karakter a fajta jele: MK 

9-10. karakter: születési évének két utolsó számjegye 

11-13. karakter: az évente kiadott csikószám 

14-17. karakter: 4 technikai 0 

 

6.4. UELN képzés szabályai 

1-3. karakter: 348-országkód 

4. karakter: 1- az adatbázis kódja 

5-6. karakter: fajtajel MK  

7-8. karakter: születési évének két utolsó számjegye 
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9-11. karakter: csikószám 

12-15. karakter: 4 technikai 0 

 

6.5. A származás igazolás kiállításának módja 

A származási igazolás alapdokumentumai a fedeztetési jegy és a csikójelölési jegyzőkönyv. Az 

alap dokumentumok hitelességét DNS alapú származás-ellenőrzéssel lehet ellenőrizni, 

amelynek iktatószámát a lóútlevélben is rögzítik. A muraközi fajtában az egyesület származási 

igazolást külön nem állít ki. A származási igazolást a megfelelő típusú útlevél kiváltásával kapja 

meg a ló tulajdonosa.  

 

6.6. Muraközi szám képzés szabályai 

Az Egyesület képez úgynevezett muraközi számot, amely a következőképpen áll össze: 

Példa: I/II-5, az első római szám a ló apjának, a második az anyai nagyapjának a vonalának a 

száma, az arab szám az anya családjának a száma. Amennyiben valamelyik ős nem sorolható 

egyik vonalba vagy családba sem, akkor az adott helyen „0” szerepel. 

 

VI. Egyéb a fedeztetésekkel és tenyésztéssel összefüggő előírások 
 

1. A tenyésztésvezető által párosításra engedélyezett méneknek és kancáknak rendelkeznie 

kell a hatályos állategészségügyi előírásoknak megfelelő vizsgálatokkal és oltásokkal. 

2. Import mén csak a hazaiakkal azonos feltételekkel használható. A honosítás szabályait a 

IX. pont fogalmazza meg. 

3. Mesterséges termékenyítésre csak hivatalosan elismert mesterséges termékenyítő 

állomáson álló, az Egyesület által mesterséges termékenyítésre alkalmasnak minősített 

mén termékenyítőanyaga használható. A forgalmazott szaporítóanyagnak meg kell felelnie 

a vonatkozó állategészségügyi-, és állattenyésztési jogszabályok előírásainak. 

 

VII. Teljesítményvizsgálatok, a teljesítmény nyilvántartás rendje 
 

1. Szaporulati, csikónevelési adatok gyűjtése és értékelése. 

Az Egyesület évente kiértékeli a fedezőmének és a kancák szaporulati teljesítményét. A 

begyűjtött fedeztetési bizonylatok és a csikó születési adatok alapján kiszámolja, hogy a mének 

hány százalékos szaporulatot produkáltak. Az 50%-alatti eredményesség esetén meg kell 

vizsgálni mi okozhatja a mén csökkent termékenyítő képességét. Tenyésztési cél, hogy a 

fedeztetett kancák 80%-a életképes csikót neveljen. 

 

Az ellés nehézségét a tenyésztő jelzi az Egyesület felé az alábbiak szerint: 

● 1 kód – könnyű ellés segítség nélkül 

● 2 kód – könnyű ellés segítséggel (maximum 2 fő húzta) 

● 3 kód – nehéz ellés (két főnél többen húzták) 

● 4 kód – nehéz ellés szaktechnikai beavatkozással 

● 5 kód – halva ellés 
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A megszületett csikóról a tenyésztő adatokat köteles közölni. 

Kötelező mérni: 

● szárkörméret (cm) 

● övméret (cm) 

● marmagasság szalaggal (cm) 

 

Ha lehetséges mérendő a csikó súlya, méreteinek felvétele kétnapos koráig elvégzendő.  

Az adatokat a tenyésztésvezető gyűjti az Egyesület által elkészített formanyomtatványon, az 

adatok begyűjtése után értékeli azokat. A kancák csikónevelő képességét, valamint a kancák és 

mének növekedési erély örökítő képességét a csikók választási súlya mutatja. Ha megfelelő 

mennyiségű adat áll rendelkezésre, akkor növekedési tenyészértéket is számoltat. 

 

Választási csikók adatainak gyűjtése: 

Az adatokat a tenyésztésvezető veszi fel a csikó 150-210 napos korában. Ekkor méri a csikó 

marmagasságát bottal, övméretét, szárkörméretét és testtömegét. A csikó 180 napra korrigált 

testtömegét az alábbi képlet segítségével számoljuk ki: 

 

180 𝑛𝑎𝑝𝑟𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑟. 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡ö𝑚𝑒𝑔 (𝑘𝑔) = ((
𝑚é𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡ö𝑚𝑒𝑔 − 𝑠𝑧ü𝑙𝑒𝑡é𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡ö𝑚𝑒𝑔

𝑚é𝑟é𝑠𝑘𝑜𝑟𝑖 é𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
) ∗ 180) + 𝑠𝑧ü𝑙𝑒𝑡é𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡ö𝑚𝑒𝑔 

 

Ha a kanca fiatalabb 5 évesnél vagy idősebb 15 évesnél, akkor a korrigált választási súlyt 

szorozzuk 1,1-gyel. Kívánatos, hogy a csikóval szoptatás alatt annyit foglalkozzunk, hogy a 

méretfelvétel gond nélkül történhessen kötve vagy kezelőkalodában. 

A „családi ló” fogalom megköveteli, hogy a csikók, lovak könnyen kezelhetők, szelídek 

legyenek, a felvezetést tűrjék, a lábukat adják. A csikó mérésekor lehetőség szerint az anya 

súlyát is mérjük, viszonyszámot számolunk a kettő között. A kívánatos kanca testtömeg 

normális tenyész kondíció esetén 580-650 kg. A csikó 180 napra korrigált testtömege érje el az 

anya testtömegének 45%-át, de a kívánatos az 50% körüli arány. Előnyös a kancák jó 

szaporasága, a minél kedvezőbb csikónevelő képesség, a csikók korai, kifejezett növekedési 

erélye. Hidegvérű fajtáról lévén szó, fontos, hogy a tenyésztési selejt csikók pecsenye csikóként 

jól értékesíthetők legyenek. A csikók méretfelvételével egy időben a tenyésztésvezető egy 

egyszerűsített küllemi bírálatot is készít. (szabályzat a 3. mellékletben). A nem kívánatos 

küllemi jegyekkel rendelkező csikókat (túl kicsi, vagy túl nagy, hidegvérű jellegű) nem 

javasoljuk továbbtenyésztésre. 

 

Az őszi választási csikók, évjárati kancák, illetve a 1,5 és 2,5 éves tenyészmén jelöltek 

egyidőben mérésre és bírálatra kerülnek. 

A tenyésztésvezető a kettőnél több „nem kívánatos” minősítést kapott csikókat selejtezésre 

javasolja. 
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2. Tenyészmének teljesítményvizsgálata, osztályba sorolása, szelekciója és 

tenyésztésbe vétele 

Amennyiben a tenyészmén jelölt csikók 1,5 éves korban nem kerülnek selejtezésre, 2 éves 

kortól elkezdődik a ménvizsgára történő felkészítésük. Első lépésként bekocsizásra kerülnek. 

Csak a könnyen és gyorsan tanuló, jól kezelhető, főtörzskönyvbe tartozó, vagy DNS vizsgálattal 

igazolt származással rendelkező mén mehet vizsgára. A fajtában kétszintű ménvizsgát tartunk. 

A mének betanításakor (központi ménvizsga hiányában) napló vezetésére kérjük a 

felkészítőket, melyet a ménvizsga napját megelőző 1 héttel meg kell küldeni a tenyésztésvezető 

részére. Ménvizsgakor 3 vagy 5 tagú bírálóbizottság pontoz. Tagjai: a tenyésztésvezető, 1-2 

tenyésztőbizottsági vagy elnökségi tag és 1-2 külső elismert bíráló. 

 

2.1. Első szintű ménvizsga 

Az első szintű vizsgát 3 éves kortól teljesíti a mén, amely az általános feltételeknek megfelel. 

 

2.1.1. Méretfelvétel: 

Szilárd, egyenes talajon, lehetőleg patkó nélkül, kívánatos méretek: 

● marmagasság bottal: 148-160 cm 

● övméret:   175-210 cm 

● szárkörméret:  21-25 cm 

 

2.1.2. Küllemi bírálat felállított állapotban: 

A részletes Küllemi bírálati szabályzat előírásai szerint. 

A tenyészmén minősítő lapjának melléklete a részletes küllemi bírálati lap. 

 

2.1.3. Mozgásbírálat: 

A részletes Küllemi bírálati szabályzat előírásai szerint. 

● felvezetve lépésben és ügetésben, 

● szabad mozgásban (szabadtéri vagy beltéri lovardában). 

 

2.1.4. Fogat munka: 

Egyes fogatban bíráljuk az egyedeket. A vizsga pályáját a tenyésztésvezető hagyja jóvá, 

melynek tartalmazni kell a következő kötelező elemeket: 

● minimum 50-50 m lépés – ügetés – vágta jármódban, 

● forgás jobb és bal kézre, 

● legalább 10 akadály teljesítése, amelyben van vizes akadály, pallóból készült 

dobogó, valamint természetes akadályok 

● befékezett kocsival történő indításnak, ahol a fékezett kocsit legalább 10 m-en a 

lónak egyenletesen húznia kell 

 

Fogatos munka pontozása (0-30-ig terjedő skálán): 
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● 0 pont, ha a ló ellenszegül, nem teljesíti a pályát 

● 30 pont, ha a ló lendületesen gyorsan, hiba nélkül teljesít.  

 

A feladat befejezésekor pulzuskontrol, melynek célja egyelőre adatgyűjtés! 

Az ügetőmunka után közvetlenül, majd 20 és 60 perc elteltével légzést és érverést  

kell számlálni.  

 

A feladatok elvégzése után a pontok összesítésre kerülnek. Tenyésztési engedélyt azon mének 

kaphatnak, melyek minden feladatban a maximális pontszám legalább 70%-át elérik, továbbá 

méreteik megfelelnek a standardnak. Az összesített pontszám alapján Elit, I. osztály, II. 

osztályú minősítést kaphatnak. Az eredményes vizsgát tett mén, törzskönyvi számot kap, és 

ezután kerülhet párosításra. Csak az ilyen méntől származó csikók kerülhetnek a muraközi 

törzskönyvbe. A mének első körös használata jelenti az ivadékvizsgálatukat. Az 

ivadékvizsgálat alatt (1 esetleg 2 év) alatt minimum 10, maximum 20 kanca párosítható egy 

ménnel. Ha a csikók a választáskori bírálat alapján megfelelőek a fajtában, akkor kerülhet a 

mén a 2. szintű ménvizsgára. 

 

Az ivadékvizsgálatban elindult tenyészmének esetében az alábbi eredményeket, mutatókat 

értékeljük: 

 

Fertilitás: vemhesült kancák száma / fedeztetett kancák száma 

Választott csikók minősítése: az egyszerűsített bírálati szabályzat szerint, a csikók küllemi 

összbenyomása kapott pontok átlaga 

Választott csikók 180 napra korrigált átlagos testtömege 

 

A fajta eredményes fejlesztése és elismertetése érdekében fontos a minél több, eredményes 

teljesítményvizsgát tett tenyészmén kipróbálása, így válogathatjuk ki a legjobb állatokat, 

valamint a fajtán belüli rokontenyésztés is csökkenthető, a genetikai diverzifikáció pedig 

növelhető.  

 

2.2.  A második szintű ménvizsga 

A második szintű ménvizsgát a mén az elsőszintű ménvizsgát követő ivadékvizsgálat adatainak 

birtokában kezdheti meg. Ezen vizsga eredményes teljesítése után használható hosszú távon és 

széleskörűen a fajtában. 

 

2.2.1. Méretfelvétel: 

Felvétele szilárd egyenes talajon, lehetőleg patkó nélkül, kívánatos méretek: 

● mar magasság bottal: 148-160 cm 

● öv méret: 192-220 cm 

● szárkörméret: 22-25 cm 

2.2.2. Küllemi bírálat: 

A részletes Küllemi bírálati szabályzat előírásai szerint. 



24 
 

2.2.3. Mozgásbírálat: 

A részletes Küllemi bírálati szabályzat előírásai szerint. 

● felvezetve lépésben és ügetésben, 

● szabad mozgásban (szabadtéri vagy beltéri lovardában). 

2.2.4. Munkakészség vizsgálat:  

• Fogatmunka:  

Egyes fogatban, legalább 600 kg összsúlyú kocsit kell húznia sík, nem süllyedő terepen. A 

fogatpróba teljes hossza 6000 m, amely 3000 m ügetésből, 1000 m lépésből és 2000 m szabadon 

választható jármódból áll. A legegyenesebb szakaszon ügetésben és lépésben is lépésszámlálást 

végzünk 200 m hosszon a lépéshossz megállapítása céljából. Az előírt jármódokat a vizsga 

teljesítése során tartani kell, a hajtónak 10 méteren belül korrigálnia kell a jármód váltást. 

Maximális szintidő 40 perc. 

 

A feladat befejezésekor pulzuskontrol, melynek célja egyelőre adatgyűjtés! 

Az ügetőmunka után közvetlenül, majd 20 és 60 perc elteltével légzést és érverést  

kell számlálni.  

Fogatmunka pontozása: 

A szintidő feletti teljesítés esetén: 0 pont,  

A szintidő alatti fél percenként emelkedik a pontszám. 

Lépésszámlálás pontozása: 

Lépésben 130/200m felett 0 pont, 

130/200m lépés alatt 2 lépésenként +1 pont (112 vagy az alatti lépés 10 pont) 

Ügetésben 90/200m felett 0 pont, alatta 2 lépésenként +1 pont (72 vagy az alatti lépés 10 pont) 

• Húzó munka: 

A mént szánkó elé fogjuk, a hajtás a szánkóról történik. A szánkó és a hajtó együttes tömege el 

kell, hogy érje a mén súlyának 30 %-át. A lovat a hajtónak segítség nélkül a szánkó elé kell 

fognia. A húzómunkát 500 m hosszú pályán teljesíti sík területen földes vagy füves talajon. A 

pályán 5 db bójákkal kitűzött kapun kell áthaladnia a lónak.  

Teljesíteni kell: 

• 5 bója között szlalomvonalat 

• 2 db 180 fokos fordulást 

• 3 db megállást, illetve indítást. 

A lónak egyenletes lépő jármódban kell haladnia, az indítás egyenes vonalú hámba dőléssel 

történjen. Az értékelés a bírálóbizottság döntése alapján 0-30 pont között mozoghat. 

• Nyereg alatti munka: 

A lovasnak a pályán, külső segítség nélkül (ellentartás megengedett) kell nyeregbe szállnia. 

Lépésben, ügetésben és vágtában legalább 1 hosszú falat (50 m) meg kell tennie a lónak. 

Szerepelnie kell körön történő ügetésnek jobb és bal kézre, átlóváltásnak, járó iskolának 
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(minimum 3 rúd) lépésben és ügetésben. Szerepeljen még a programban egyenes vonalon 4 

lépés hátra. 

A nyeregalatti programot a tenyésztésvezető hagyja jóvá, és bocsájtja a felkészítők 

rendelkezésre. 

Nyereg alatti munka pontozása: 

0-30 pontot kap a ló a pálya teljesítéséért a bizottságtól, 

 

A pontozás összesítésekor az egyes részterületeket súlyozzuk, a tenyésztés szempontjából 

történő hasznossága érdekében. A bírálati szempontok az alábbi alapján csoportosíthatók: 

● Küllem: Testméretek, küllemi bírálat 

● Mozgás: Mozgásbírálat, lépésszámlálás 

● Használhatóság: Fogatos és nyereg alatti munka 

● Fertilitás + ivadékok: ITV eredmények alapján 

2.3 Tenyészmének osztályba sorolása 

A pontozás alapján a méneket Elit, I. és II. osztályba soroljuk. Főszabályként az Elit osztályba 

azok a legkiválóbb egyedek kerülhetnek, melyek minimum 90 pontot érnek el a bírálat során. 

Az I. osztályba, jó minősítéssel a 80-89 közötti, a II. osztályba megfelelő minősítéssel a 70-79 

pontértéket elért egyedek kerülnek besorolásra. Tenyészmén előállításra lehetőség szerint az 

Elit besorolású egyedeket használjuk, de a vonalak fenntartása alacsonyabb besorolású méneket 

is igényelhet. Az olyan mének, amelyek utódainak több mint a fele Elit vagy I. osztályú, azok 

automatikusan Elit osztályba kerülnek. 

 

Amennyibe a sajátteljesítmény vizsgálaton résztvevő egyedek küllemi és mozgásbírálaton 

elérik a maximális pontszám legalább 70%-át, azonban a munkavizsgán nem, abban az esetben 

külön engedéllyel egy következő alkalommal megismételhetik a vizsgát. A bíráló bizottság 

fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően felkészített, ápolatlan egyedeket kizárja. Külön 

engedéllyel ezek az egyedek újból vizsgázhatnak. 

 

3. Tenyészkancák teljesítményvizsgálata, minősítése, osztályba sorolása, 

szelekciója és tenyésztésbe vétele 

A választáskori mérés és egyszerűsített küllemi bírálat után a kanca csikók 1,5 és 2,5 éves 

korukban is mérésre és bírálatra kerülnek. A tenyésztésvezető és legalább 1 tenyésztői 

szakbizottsági tag javaslata alapján a tenyésztésre alkalmatlan egyedek a törzskönyvből 

kisorolásra kerülnek. Tenyésztésre alkalmas akkor lesz az egyed, ha a megfelelő küllemi 

paraméterek mellett könnyen kezelhető, nyugodt, barátságos. Három éves korig úgy kell 

bekocsizni a kancát, hogy legalább párban biztonságosan fogatolható legyen, vagy alapszinten 

be kell lovagolni. A kancák 2 éves kortól fedeztethetők, ha elérték a kifejlett kori testsúlyuk 80 

%-át (500 kg), illetve marmagasságuk bottal mérve eléri a 144 cm-t. Főszabályként a 3 éves 

kori tenyésztésbe vétel a javasolt. 3,5 éves korban mindenképpen mérni és bírálni kell a 

kancákat. Ekkor részletes küllemi bírálatot végzünk. A küllemi bírálati pontok mellett a 

viselkedést, kezelhetőséget 0-20 ponttal, a használhatóságot (munkakészséget) pedig 0-30 
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ponttal értékeljük. Ha valamelyik kanca nincs bekocsizva vagy belovagolva 15 pontot kap. A 

pontok összesítése után a kancákat Elit, I. és II. osztályba soroljak a méneknél leírtak alapján. 

Az olyan kanca, amely legalább 1 Elit és 2 db I. osztályú utódot adott, automatikusan Elit 

osztályba kerül. A ménnevelő kancákat az Elit vagy az I. osztályból jelöljük ki, de csak 

bekocsizott, vagy belovagolt, jól kezelhető kanca lehet. A tenyésztésben az is fontos, hogy a 

mének minél több kancacsaládból származzanak, ezért a családok legjobb egyedei 

ménnevelőnek tekinthetőek. 
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VIII. Az országos állattenyésztési adatbankba történő adatküldés 

módja és rendje 
 

Az Egyesület az országos lótenyésztési adatbankba (OLIR) IV. és V. pontban leírtaknak 

megfelelően közvetlenül küldi az adatokat. Az Egyesület tenyésztésvezetője jogosult arra, hogy 

hozzáférést kérjen és kapjon az adatbázishoz. Ő jogosult a muraközi lovak adatait a rendszerbe 

rögzíteni, illetve a rendszerből információkat nyerni. 

 

IX. Tenyészállat forgalmazás, export, import szabályai 
 

Az Egyesületbe belépett és ezen tenyésztési program szerint tenyésztő tagok elsődleges célja, 

hogy a muraközi fajtát mihamarabb államilag elismert fajtává tegyék. Ennek érdekében a 

kívánatos küllemmel és származással rendelkező egyedeket szaporítani szükséges. A 

szaporulatból származó tenyésztésre alkalmas kancacsikókat lehetőség szerint a tagok neveljék 

fel és vegyék tenyésztésbe. A fajta elismertetését nem segíti, ha olyan személyek / gazdaságok 

tulajdonába kerülnek tenyészállatok, akik / amelyek nem kívánják tenyészteni a muraközi lovat. 

Ezért, ha valamely okból eladásra kerülnek törzskönyvbe sorolt egyedek, azt még az eladás 

előtt be kell jelenteni a tenyésztésvezetőnek. Az eladni kívánt lovat először az Egyesület 

tagjainak kell felajánlani megvételre vagy olyan vevőt keresni, aki csatlakozik az Egyesület 

tenyésztési programjához. Amennyiben a potenciális vevő nem tagja az Egyesületnek, arról a 

tenyésztésvezetőt minden esetben külön tájékoztatni szükséges. A tulajdonosváltozás 

megtörténtét 10 napon belül jelenteni kell a tenyésztésvezetőnek. 

Törekedni kell a tenyészmén és tenyészmén jelöltek központi felvásárlására, felnevelésére. 

Jelenleg az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, mint a fajta állami tulajdonú ménese támogatja a 

magántenyésztők ménellátását. Egyesületünk célja, hogy a muraközi fajtarekonstrukció sikeres 

végrehajtása után az államilag elismert fajta veszélyeztetett fajtává nyilvánítása is 

megtörténjen, így a muraközi lovat az országból kiszállítani csak a tenyésztésvezető 

engedélyével, illetve a tenyésztési hatóság hozzájárulásával lehessen. 

A fajtarekonstrukcióban kívánatos, illetve a későbbiek során a fajta fenntartását és nemesítés 

érdekét szolgáló egyedek importálhatók a hatályos állategészségügyi feltételek betartásával és 

a tenyésztésvezető előzetes hozzájárulásával. Az import lovak honosítására felhatalmazott 

személy vagy szervezet, a tenyésztésvezető, illetve a NÉBIH. A törzskönyvbe sorolása a 

mindenkor hatályos rendeleteknek megfelelően történik. 

 

X. Az in situ az ex situ tartás feltételei 
 

A muraközi lovak elsősorban kancák és csikók tartási körülményeire általában az in-situ tartás 

a jellemző. A ló, mint növényevő faj elsősorban szálastakarmányokat igényel. Takarmányozása 

során igényli a hosszabb ideig tartó (napi akár 12-15 óra) rágást. Ezért a jó minőségű réti széna 

és a legelő fű a legfontosabb takarmánya. A muraközi ló szerény igényű, jól értékesíti a szálas 

takarmányokat. Abrak, elsősorban zab vagy árpa kiegészítés csak akkor szükséges, ha a lovak 

kondíciója azt megkívánja, illetve a szoptató kancák, fedezőmének, valamint a tartós munkát 

végző egyedek igényelnek napi 1-3 kg abrakot. Nyáron a jó minőségű legelőfű mellé a 
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szárazanyag kiegészítés érdekében takarmányszalma is adható. Élőhelytől függően 3-5.000 m2 

legelőn lehet 1 kifejlett lovat eltartani. Fontos és szükséges, hogy folyamatosan biztosítsunk 

lovaink számára friss ivóvizet és mikroelemes nyalósót. Magas fehérjetartalmú szálas 

takarmányokkal (lucerna, vöröshere, stb.) csak növendék állatokat vagy erős igénybevételnek 

kitett egyedeket, szoptató kancákat etessünk. A vemhesség második felében etetve nagy 

születési súlyú csikót, illetve nehézellést eredményezhet. A fehérje túletetés gyulladásos 

lábvég-problémákat, illetve kólikát is kiválhat.  

A muraközi lovak legelőn vagy karámban könnyen tarthatóak. A téli hónapokban is jól bírják 

a szabadon tartást. Fontos, hogy takarmánnyal jól el legyen látva és álljon rendelkezésre száraz, 

szélárnyékos pihenőhely, beálló vagy pihenődomb. Nagyobb létszámú állománynál jó 

megoldás az egyszerű szerfás épület, vagy futóistálló. Boxos tartás esetén biztosítani kell a napi 

karámozást vagy a rendszeres jártatást. Mivel családi lóról beszélünk, gyakori a kis létszámú 1-

4 egyedes tartás. Nagyobb udvarban vagy kertben szinte családtagként tartható. A kancákat és 

a szopós csikókat együtt tartjuk. Egy-egy egyed csoportba szoktatását fokozatosan és 

megfontoltan kell végezni a felesleges verekedések és balesetek elkerülése érdekében. Ha saját 

állományból kancacsikót akarunk megtartani, akkor választáskor - kb. 6 hónapos korban - 4-6 

hétre el kell különíteni az anyjától. Ha utána visszahelyezzük a csoportba az anya már elapad, 

a többi ló pedig még ismerősként kezeli, így a csoporton belüli hierarchia könnyen kialakul.  

A 8 hónaposnál idősebb méncsikókat a kancáktól külön csoportban, a betanítás kezdetétől 

lekötve, vagy egyedi boxban tartva, míg a tenyészméneket pedig csak egyedileg elkülönített 

helyen lehet elhelyezni. 

A muraközi ló már csikó korban kell, hogy könnyen viselje a lekötést, az ápolást, a 

pataszabályozást és vezethető legyen. A csikókat, lovakat fél évente féreghajtózni kell és el kell 

végezni az állategészségügyi szabályokban előírt vérvizsgálatokat és beadni az előírt 

védőoltásokat.  

Az in-situ tartás során előfordulhatnak a lóhoz, igazi lótartóhoz nem méltó, az állatok 

egészségét és létét veszélyeztető tartási és takarmányozási körülmények, amelyek a tenyésztő 

gondatlanságára vezethetők vissza. Ha a tenyésztésvezető, valamelyik felügyeleti hatóság vagy 

a tenyésztőegyesület bármely tagja ilyet tapasztal, az Egyesület elnöksége írásban figyelmezteti 

a lótartót a kifogásolt körülmények megszüntetésére. Ha ennek ellenére sem történik változás, 

akkor az maga után vonhatja az Egyesületből, a fajtarekonstrukciós programból, így a 

törzskönyvből való kizárást vagy egyéb hatósági szankcionálást.  

 

Az ex situ tartás egyik módja a mélyhűtött sperma előállítása és tárolása. A fajtarekonstrukció 

során ez a módszer még nem szükségszerű. Ha a leendő fajta már rendelkezik nagy 

tenyészértékű, kiváló küllemű és használati tulajdonságú egyedekkel akkor lesz értelme a 

szaporító anyag hosszú távú tárolásának, génmegőrzésének. Az ex situ tartás másik módja a 

tenyészménjelölt csikó összegyűjtése, központosított felnevelése és a tenyészmének központi 

tartása. Ezt hivatott segíteni az Agrárminisztérium által finanszírozott „magyar hidegvérű 

fajta muraközi típusú ló génmegőrzési programja”. 

A génmegőrzési program lehetőséget teremt a tenyészmén jelöltek központi felvásárlására és 

felnevelésére. Így jelenleg a célpárosításból született, illetve az ígéretes tenyészménjelölt 

méncsikókat az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 6-7 hónapos korban felvásárolja. Ezek a 

méncsikók évjáratonkénti csoportban (max. 10 db) kerülnek felnevelésre. Kívánatos, hogy az 
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év minél nagyobb részét legelőn töltsék. Egy csikóra 0,5-1 ha legelőt számolunk, ad libitum 

széna kiegészítéssel. Napi 1-2 kg abrakot, vitamint, ásványi anyag és só kiegészítést, valamint 

állandó friss ivóvizet biztosítani kell a csikóknak. Egy éves korukig meg kell, hogy szokták a 

lekötést, vezetést, ápolási munkákat. Fél évente féreghajtás, negyed évente pata ápolás 

szükséges. 1,5 éves korban történik méretfelvétel, testtömeg mérés és küllemi bírálat. A nem 

megfelelő egyedek ekkor már selejtezhetők. 2 éves kortól kezdődik a futószárazás és kocsiba 

tanítás. Innentől már egyedi boxos elhelyezésben lesz a mén. 2,5 vagy 3,5 éves korban teszi le 

az 1.szintű ménvizsgát. A boxos elhelyezésben is fontos a jó kondíció, amelyet a szükséglethez 

igazodó takarmányozással és a rendszeres mozgatással (kocsiban, nyereg alatt, karámban vagy 

jártató gépben) lehet elérni. 

 

XI. Egyesületi nyilvántartások és igazolások rendje 
 

1. Tagnyilvántartás, KKV nyilatkozatok nyilvántartása 

Az Egyesület törvényi kötelessége a pontos és naprakész tagnyilvántartás, valamint tagdíjak 

befizetésének a nyilvántartása. Feljegyzésre kerül az is, hogy a tag tart-e lovat, ha igen, akkor 

mely muraközi lovak vannak a tulajdonában.  

A tenyésztési alapból történő támogatás igénylés feltétele a tag KKV státusza. Ezért minden év 

január 31-ig nyilatkoznia kell. A nyilatkozatokat az Egyesület irattárában őrizzük. A 

nyilatkozatok hitelességéért a tag, az adatvédelmi szabályok betartásáért az Egyesület vállal 

felelősséget. 

 

2. Állomány nyilvántartás 

A tagnyilvántartáshoz kapcsolódóan minden élő ló és csikó szerepel az állomány 

nyilvántartásban. Tagi kötelezettség a tulajdonos, tartó vagy egyéb változás 10 napon belüli 

bejelentése. Ezért ez a nyilvántartás folyamatosan frissül. Az állomány nyilvántartás 

tartalmazza a ló nevét, azonosító számát, bélyegzését és transzponder kódját, illetve 

tulajdonosát és tartóját. 

 

3. Párosítási terv, célpárosítások nyilvántartása 

A program V.1. pontja szerint leegyeztetett és elfogadott párosítási tervet az Egyesület évente 

elfogadja és irattárazza, hogy az a későbbiek során összeegyeztethető legyen a fedeztetési 

jegyekkel. 

 

4. Csikószám nyilvántartás 

Az ellésbejelentések után a tenyésztésvezető kiadja az évi csikószámokat, amelyekről listát 

készít és a nyilvántartást irattárazza. 
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5. Igazolások nyilvántartása 

A tagok részére kiadott pályázati-, és egyéb igazolások egy példányát irattározza a 

tenyésztésvezető. 

 

XII. A fajtarekonstrukciós programban résztvevő szervezetek és 

azok kapcsolatrendszere 
 

1. Tenyésztőszervezet/szervezetek 

A Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület, mint fajta fenntartó felel a fajtarekonstrukciós 

program megvalósulásáért, a fajtafenntartói kötelezettségek ellátásáért. Feladatait közvetlenül 

látja el. A muraközi fajta állami elismeréséig szorosan együttműködik a Magyar Hidegvérű 

Lótenyésztő Egyesülettel, hogy a magyar hidegvérű törzskönyvben szereplő egyedek esetében 

maradéktalanul megfeleljen az ő tenyésztési programjukban előírtaknak is. 

 

2. Faji szövetség 

Az MLOSZ a lótenyésztő egyesületek ernyőszervezete. Egyesületünk csatlakozik a 

szervezethez, amely ellátja tagjainak az érdekképviseletét. Szükség szerint Egyesületünk 

igénybe veheti a Szövetség irodájának szolgáltatásait. 

 

3. Magyar Állattenyésztők Szövetsége 

Egyesületünk a faji szövetségen keresztül tagja a Magyar Állattenyésztők Szövetségének, 

amely ellátja az állattenyésztők érdekképviseletét, segíti tagszervezeteit a tenyésztési 

programjaik végrehajtásában. Szervezi és támogatja a kiállításokon és egyéb rendezvényeken 

történő megjelenésüket. 

 

4. Tenyésztési hatóság (Agrárminisztérium, NÉBIH) 

Kiadja a fajtafenntartói jogosultságot, jóváhagyja az egyesület tenyésztési programját, felügyeli 

a tenyésztő szervezet szabályos működését, és hitelesíti a tenyésztési adatokat. Működteti az 

OLIR-t és a Ló Útlevél Irodát. 

 

5. Mesterséges termékenyítő állomások 

Mesterséges termékenyítő állomás csak a fajtafenntartóval kötött szerződés alapján termelhet 

és forgalmazhat spermát. A muraközi esetében jelenleg nincs ilyen szerződés. A jövőben élni 

kívánunk ezzel a lehetőséggel. Az ex situ génmegőrzés fontos eszköze a mesterséges 

termékenyítő állomásokkal történő együttműködés. 
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6. Oktatási-, és kutatási intézmények 

Szerződéses jogviszonyban részt vehetnek a törzskönyvi-, teljesítményvizsgálati-, küllemi- és 

egyéb adatok feldolgozásában, kutatásában, azokat felhasználhatják tudományos munkákhoz, 

diplomadolgozatokhoz. Megbízás alapján végezhetnek tenyészértékbecslést. 
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XIII. A muraközi ló népszerűsítése 
 

A muraközi ló népszerűsítése az Egyesület teljes tagságának érdeke és erkölcsi kötelessége. Az 

Egyesület saját költségvetéséből, valamint pályázati lehetőségek kihasználásával az alábbi 

módon népszerűsíti a muraközi lovat:  

• egyesületi rendezvények, tenyész-szemlék, szakmai napok  

• honlap és facebook oldal üzemeltetése 

• állattenyésztési kiállításokon és egyéb rendezvényeken történő megjelenés 

• időszakos kiadványok, könyvek megjelentetése 

• kimagasló tenyészeredményt vagy kiváló használhatóságot mutató egyedek 

népszerűsítése, megjelentetése 

• a lóhús gasztronómiai értékének reklámozása. 

 

A muraközi ló népszerűsítésében kimagasló szerepet tölt be az Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság. Idegenforgalmi célpont a muraközi ménes megtekintése vagy kocsikázás 

muraközi lovakkal. De minden tenyésztő tehet a cél érdekében, ha szép, jól ápolt, használható 

lovakat nevel, melyekkel kiállításokon és egyéb rendezvényeken megjelenik.   

 

XIV. Egyéb rendelkezések 
 

1. Az Egyesületek az éves pénzügyi tervet elfogadó közgyűlésén határozza meg a tagok 

részéről fizetendő, a törzskönyvezéshez, teljesítményvizsgálatokhoz, fedeztetésekhez, 

jelöléshez kötődő egyesületi szolgáltatások díját.  

2. Az Egyesület a jelen fajtarekonstrukciós tenyésztési program előrehaladásáról évente 

köteles beszámolót készíteni.  

3. A fajtarekonstrukciós program végrehajtásának időtartama alatt a programba a 

tenyésztők nyilatkozata alapján beemelt magyar hidegvérű és egyéb fajtájú lovak után 

igényelhető „tenyésztésszervezési feladatok támogatása” jogcím tekintetében a 

tenyésztési hatóság az Egyesület részére jogosult kiadni az igazolást, amely alapján 

beadható a kifizetési kérelem.  

4. Ha a fajtarekonstrukciós tenyésztési programban részt vevő mének és kancák létszáma 

eléri a jogszabályokban előírt, a fajta állami elismeréséhez szükséges minimális számot 

az Egyesület kezdeményezi a fajta elismerését és veszélyeztetett fajtává nyilvánítását. 
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XV. Záró rendelkezések 

Jelen fajtarekonstrukciós tenyésztési programot az Egyesület tagsága az előre írásban kiküldött 

változtatások, illetve a közgyűlésen elhangzott prezentáció ismeretében hagyta jóvá egyhangú 

szavazással 2022.03.18-án. 

A fajtarekonstrukciós programban nem szabályozott kérdésekben az Egyesület alapszabálya, 

valamint az e program elfogadásakor hozott tenyésztési hatósági végzésben foglaltak szerint 

kell eljárni.  

Jelen fajtarekonstrukciós tenyésztési program a muraközi fajta állami elismeréséig, de 

legkésőbb 2025. december 31-ig van érvényben. 
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Mellékletek: 

1. Az eredő törzskönyvbe sorolt lovak és tenyésztőik 

2. 160 pontos bírálati lap 

3. Egyszerűsített típusbírálati lapok és szabályzat 

4. I. szintű ménvizsga minősítő lapja 

5. II. szintű ménvizsga minősítő lapja 

6. Részletes küllemi bírálat szabályzata 

7. Kancacsaládok 

8. Tenyészkancák minősítő lapja 

9. Formanyomtatványok (Fedeztetési jegyzőkönyv, Csikó bejegyzési jegyzőkönyv, 

Törzskönyvi lap) 
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Melléklet 1. 

Kancák 

 

Tulajdonos Cím Azonosító Név Születési év 

Berecz István 3346 Bélapátfalva, 

Szabadság út 13.  

HUN K 

HV182860000 Aida 2018 

 
 

HUN K 

HV182870000 Angyal 2018 

Berta Bálint 9931 Ivánc, Dózsa 

György utca 24. 

HUN K 

QC00025VS16 Loretta 2014 

Bognár Károly 7461Kaposvár, 
Posta u. 38.  

HUN K 
HV183000000 Anci 2018 

 
 

HUN K 

HV190230000 Vallomás 2019 

Bolla Kálmán 8593 
Pápaderecske, 

Rákóczi u. 2. 

HUN K 

HV200150000 Holló 2020 

Debreceni 

Zsolt 

9723 
Gyöngyösfalu, 

Arany János u.16. 

HUN K 

HV193340000 Luca 2019 

Dormán Dániel 8792 Zalavég, 

Ady Eendre u. 1.  

HUN K 

ZA140180000 Baba 2014 

 
 

HUN K 

ZA150210000 Csinos 2015 

Dudás Ferenc 2163 Vácrátót, 

Arany János utca 
38. 

HUN K 
AO160050047 Linda 2010 

Ficsor Árpád 

Zsolt 
2330 Dunaharaszti 
Petőfi S. u.10/a. 

HUN K 
HV140150000 Ilus 2014 

 
 

HUN K 

HV153490000 Ánizs 2015 

 
 

HUN K 
HV182950000 Arany 2018 

Fülöp Lajos 8319 

Lesenceistvánd, 

Kossuth u. 90. 

HUN K 

VS170110000 Villám 2017 

Gazdag 

Norbert 
8451 Ajka, 

Padragi u. 55. 

HUN K 

QC00076VM15 Fecske 2009 

Gráczer Pál 9485 Nagycenk, 

Dózsa körút 67. 

HUN K 

BK100110000 Piros 2010 

Gyócsi Róbert 9749 Nemesbőd, 

Gábor Áron utca 
33.  

HUN K 
SY090680000 Sári 2009 

 
 

HUN K 

HV170620000 Duzzogó 2017 

Hajner Gyula 9351Babót, 
Mátyás király u. 

70. 

HUN K 

HV000190000 Pajkos 2000 

 
 

HUN K 

HV152150000 Holló 2015 
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HUN K 

HV160870000 Csóka 2016 

 
 

HUN K 

HV182720000 Hattyú 2018 

 
 

HUN K 

HV182710000 Manci 2018 

Hajtó Ernő 9343 Beled, Fő u. 

10.  

HUN K 

GN110280002 Barbara 2011 

 
 

HUN K 

VM130410000 Kedves 2013 

 
 

HUN K 

HV190320000 Aranka 2019 

 
 

HUN K 

HV200110000 Alma 2020 

Horváth 

András 

2911 Mocsa, 

Dózsa György u. 

54.  

HUN K 

HV151940000 Vica 2015 

 
 

HUN K 
HV205540000 Vilcsi 2020 

Jávorszki 

János 

3450 Mezőcsát, 

Kiszely-Tanya 

hrsz.0277  

HUN K 

HV190280000 Csillag 2019 

 
 

HUN K 

HV190130000 Ilonka 2019 

 
 

HUN K 

HV190110000 Gésa 2019 

 
 

HUN K 

HV200220000 Bogyó 2020 

 
 

HUN K 
HV200230000 Csillag 2020 

Kecskés 

Károly 

8797 Batyk, 

Dózsa György u. 

54. 

HUN K 

HV110520000 Regula 2011 

 
 

HUN K 

HV153590000 Szilvi 2015 

 
 

HUN K 

HV174030000 Fanta 2017 

 
 

HUN K 

HV172460000 Szandi 2017 

 
 

HUN K 

ZA170080000 Szilaj 2017 

 
 

HUN K 

HV192220000 Regina 2019 

 
 

HUN K 

HV192240000 Szivárvány 2019 

Klász Ádám 7728 

Görcsönydoboka, 

Szt. Flórián u 2/A 

HUN K 

HV182850000 Ibolya 2018 

Klász Dávid 7728 
Görcsönydoboka, 

Szt. Flórián u 2/A 

HUN K 

HV173660000 Dollár 2017 

Kocsis Ferenc 9324 Bogyoszló, 

József A. u. 40.  

HUN K 

HV170190000 Vászon 2017 



37 
 

 
 

HUN K 

HV172410000 Ari 2017 

Kovács Diána 9823 Pácsony, 

Kossuth L. u. 72. 

HUN K 

HV060080000 Borcsa 2006 

 
  

HUN K 

HV160770000 Áldás 2016 

Kovács 

Norbert 

8494 Kiscsősz, 

Kossuth Lajos 

utca 15.  

HUN K 

HV193710000 Linda 2019 

 
 

HUN K 
VS090130000 Holló 2009 

 
 

HUN K 

HV162780000 Barbi 2016 

Krémer 

András 
9555 Kissomlyó, 

Kossuth u. 48. 

HUN K 

QQ00026ZA10 Zizi 2009 

Máté György  9798 Ják, Rákóczi 
u. 33 

  

HUN K 

HV153480000 Anyus 2015 

 
 

HUN K 

HV151930000 Csinos 2015 

Molnár Zoltán 
8295 

Taliándörögd, 

Bem utca 3. 

HUN K 

HI150110000 Léna 2015 

 
 

HUN K 
QC00026FR18 Tündér 2013 

Mucsi István 
9734 Peresznye, 

Hunyadi utca 6 

HUN K 

QC00016VS20 Kamilla 2016 

 
 

HUN K 
QC00017VS20 Melissza 2019 

Nagy Péter 9771 

Balogunyom, 
Arany J. utca 3. 

HUN K 
QC00044VS17 Léna 2016 

Németh Miklós 9514 Kenyeri, 

Táncsics utca 11.  

HUN K 

QC00032VS14 Csillag 2009 

 
 

HUN K 
HV200200000 Füge 2020 

Pap Györgyné 9653 Répcelak        

Honvéd u. 85.  

HUN K 

HV010060000 Viki 2001 

 
 

HUN K 
HV172350000 Csillag 2017 

 
 

HUN K 

HV183010000 Lujza 2018 

 
 

HUN K 
HV204070000 Negró 2020 

 
 

HUN K 

HV200210000 Ezüst 2020 

Rácz Dániel 9798 Ják, Rácz-
major  

HUN K 
HV090390000 Csellengő 2009 

 
 

HUN K 

HV120130000 Áfonya 2012 

 
 

HUN K 
HV120230000 Amál 2012 

 
 

HUN K 

HV160760000 Angyal 2016 
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HUN K 

HV140340000 Luca 2014 

 
 

HUN K 

HV140590000 Anna 2014 

 
 

HUN K 

HV150910000 Hattyú 2015 

 
 

HUN K 

HV182980000 Hajni 2018 

 
 

HUN K 

HV190310000 Baba 2019 

 
 

HUN K 

QC00090GN17 Mirza 2017 

Regős László 9600 Sárvár, 

Sársziget utca 49  

HUN K 

VS180060000 Remény 2018 

 
 

HUN K 

HV180310000 Fecske 2018 

 
 

HUN K 

HV202390000 Csillag 2020 

Rongits Tamás 9231 Máriakálnok, 

Hársfa utca 30. 

HUN K 

HV17244000 Írisz 2017 

Sebestyénné 

Sulyok Anett 
8342 Óhíd, 

Szilvás u. 1.  

HUN K 

HV160580000 Vihar 2016 

 
 

HUN K 

HV170170000 Árnika 2017 

 
 

HUN K 

HV182870000 Álom 2018 

 
 

HUN K 

HV183030000 Viola 2018 

Sebestyén 

József 
8346 Gógánfa, 

Tihany u. 4.  

HUN K 

HV151910000 Ancsa 2015 

 
 

HUN K 
HV195110000 Akác 2019 

Simon László 7535 Kőkút, 

Gyöngyöspuszta 
11/A  

HUN K 
HV182860000 Vera 2018 

 
 

HUN K 

HV182920000 Anita 2018 

 
 

HUN K 
HV190270000 Ciróka 2019 

Szabó Ildikó 2942 

Nagyigmánd, 

Ifjuság u. 4.  

HUN K 

HV030470000 Alma 2003 

 
 

HUN K 

VM080310000 Csinos 2008 

Szalay István 9643 Jákfa, 

Kossuth L. u. 42.  

HUN K 

HV120210000 Virágszál 2012 

 
 

HUN K 

HV120200000 Ancsa 2012 

Szalai Róbert 9653 Répcelak, 

Gyárköz u. 13. 

HUN K 

HV190290000 Gizi 2019 

 
 

HUN K 

HV190220000 Fecske 2019 
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Szabadtéri 

Néprajzi 

Múzeum 
2000 Szentendre, 

Sztaravodai út 75. 

HUN K 

HV110170000 Meggy 2011 

Támis István 9962 Csörötnek, 
Petőfi út 19.  

HUN K 
HV080110000 Csókos 2008 

 
 

HUN K 

HV192480000 Szeder 2019 

 
 

HUN K 
HV202750000 Csilla 2020 

Vizi Júlia 

Eszter 

2659 

Érsekvadkert, 
Göröcz puszta 

0121 

HUN K 

QC00218PT15 Kikerics 2009 

Őrségi Nemzeti 

Park Ig. 
9941Őriszentpéter, 
Városszer 57.  

HUN K 
GN990020000 Juci 1999 

 
 

HUN K 

HV020120000 Virgonc 2002 

 
 

HUN K 
HV060070000 Abigél 2006 

 
 

HUN K 

HV070320000 Anett 2007 

 
 

HUN K 

HV080090000 Irén 2008 

 
 

HUN K 

HV090090000 Céda 2009 

 
 

HUN K 

HV100070000 Anyós 2010 

 
 

HUN K 

HV100090000 Csenge 2010 

 
 

HUN K 

HV120240000 Csalfa 2012 

 
 

HUN K 

HV130350000 Imola 2013 

 
 

HUN K 

HV130340000 Vakmerő 2013 

 
 

HUN K 

HV130320000 Aranyos 2013 

 
 

HUN K 

HV140210000 Anettka 2014 

 
 

HUN K 

HV140160000 Alíz 2014 

 
 

HUN K 

HV151890000 Villám 2015 

 
 

HUN K 

HV151950000 Ábránd 2015 

 
 

HUN K 

HV153470000 Vilma 2015 

 
 

HUN K 

HV160560000 Acél 2016 

 
 

HUN K 

HV160590000 Vénusz 2016 

 
 

HUN K 

HV200280000 Virág 2020 
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HUN K 

HV200300000 Vidám 2020 

 
 

HUN K 

HV200270000 Angyal 2020 

 
 

HUN K 

HV200310000 Ibolya 2020 

 

 

Mének 

Tulajdonos Cím Azonosító Név Születési év 
Hajner Gyula 9351 Babót, 

Mátyás király u. 
70. 

HUN M 
HV130440000 

5768 Bak-44 
Rigó 2013 

Rácúnió Kft. 9798 Ják, Rácz-

major 
  

HUN M 
HV130420000 

5840 Nyőgér-42 
Csapodár 2013 

 
 

HUN M 

HV170210000 

6346 

Őriszentpéter-21 

Csani 2017 

  
HUN M 

HV171460000 
6348 Pereked-

146 Figaró 2017 
Őrségi Nemzeti 

Park 

Igazgatóság 

9941 

Őriszentpéter, 
Városszer 57. 

  
HUN M 

IM040882016 

5772 SIR 
PIETER IBN 

ARMANI 2004 

 
 

HUN M 
HV100080000 

5898 

Őriszentpéter-8 
Vazul 2010 

 
 

HUN M 
HV130300000 

5842 

Őriszentpéter-30 
Vérmes 2013 

 
 

HUN M 

HV170170000 

6455 

Őriszentpéter-17 

Aladár 2017 

 
 

HUN M 

HV170200000 

6347 

Őriszentpéter-20 

Csibész 2017 
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Melléklet 2. 

Bírálati lap 

 
A bírálat helye, időpontja………………………………………. 

A ló törzskönyvi 

száma és neve: 

 

 

Azonosítója: Születési éve: Színe: Neme: Fajtája/

típusa 

Tulajdonosa:  Méretei: 

 

KÜLLEM 

Bírálati szempontok 

Legmagasabb 

adható pont 

Elért 

pontszám 

Megjegyzés 

Összbenyomás 10   

Nemi jelleg 5   

Arányosság 5   

Fej, fejtűzés 5   

Nyak, nyakillesztés 5   

Test felsővonala 

mar, hát, ágyék 

5   

Far 

hossza, csapottsága 

5   

Szügy, mellkas, has 5   

Szervezeti szilárdság 

lapocka, váll, far feszessége 

5   

Marmagasság 5   
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Csontozat/szárkörméret 5   

Elülső lábak oldalról 5   

Elülső lábak elölről 5   

Hátulsó lábak oldalról 5   

Hátulsó lábak hátulról 5   

Paták 

arányosság, szilárdság 

5   

Ízületek 5   

Izmoltság 5   

Szőrzet, sörény 5   

Összpontszám 100   

 

MOZGÁS 

Bírálati szempontok 

Legmagasabb 

adható pont 

Elért 

ponts

zám 

Megjegyzés 

Lépés hossz 10   

lendület 10   

szabályoss

ág 

10   

Ügetés hossz 10   

lendület, 

akciósság 

10   

szabályoss

ág 

10   

Összesen  60   

 

 

……………………………………………………. 

                         Bírálóbizottság 
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Melléklet 3. 

MURAKÖZI LÓ TENYÉSZTÉSÉÉRT EGYESÜLET 

9933-Őrimagyarósd, Petőfi S. 15. 

 

 

EGYSZERŰSÍTETT BÍRÁLATI SZABÁLYZAT MURAKÖZI 

LOVAK TÍPUSBÍRÁLATÁHOZ 

Összeállította: 

Kovács-Mesterházy Zoltán 

Rácz Károly 

Várhelyi Vanda Kisanna 

 

 

 

 

 

 

 

Őrimagyarósd, 2020. 
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Bevezetés: 

Még a muraközi program kezdetén szükségessé vált egy olyan gyors, egyszerű, könnyen 

elvégezhető bírálati rendszer, ami alapján könnyen eldönthető egy adott egyedről, hogy a 

muraközi tenyésztési programba beválogatható vagy sem. A bírálat adattartalma lehetőséget 

adjon a táblázatos feldolgozásra. Mivel, akkor azt kellett eldönteni általa, hogy az adott ló 

típusában megfelel a muraközi lónak, „Típusbírálatnak” neveztük el. Az idők folyamán mindig 

javítottuk, hozzáillesztettük a tenyésztési igényeinkhez, de alapjaiban a módszer nem változott. 

A bírálat jellegéből adódóan ménesi körülmények között (felvezetés nélkül) is elvégezhető, 

természetesen ebben az esetben némi adatvesztés (testméretek felvételének hiánya) jelentkezik. 

A bírálati lap adattartalma: 

Ló azonosító adatai: 

Az adatokat lóútlevél alapján töltjük ki, ellenőrizzük, hogy a lóútlevélben szereplő adatok 

megfelelnek a lovat bemutató, felállító által bemondott adatoknak. Ha ettől eltérés mutatkozik 

(pl. tulajdonos neve), akkor hívjuk fel a figyelmet az adat tisztázására. 

A jegyleírást és a bélyegzést szintén ellenőrizzük, hogy a bírálaton bemutatott ló és a lóútlevél 

összhangban van e. 

Amennyiben a tulajdonos / ló felvezetője hozzájárul fotózzuk a lóútlevelet. 

Testméretfelvétel: 

A lóról a szakma szabályai szerint közvetlenül a bírálat előtt vagy a bírálat során vett méreteket 

kell beírni. 

Marmagasság bottal: (146-160 cm között elfogadott). A marmagasságot a mar legmagasabb 

pontjának a talajig mért függőleges távolsága adja, természetesen leszámítva a patkó 

vastagságát. Ezt vízszintes területen négy lábra állított, középhelyzetben tartott fejű lovon 

mérőbot segítségével mérjük. 

Övméret: szalaggal mérjük, tekintet nélkül hagyjuk a mart, s a mellkas legkisebb kerületén, 

közvetlenül a lapocka mögött vesszük fel. Az övméret a bottal mért marmagasság 120-150 %-

a lehet. 
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Szárkörméret: a bal lábközép felső harmadának alsó határán a legvékonyabb helyen, feszesre 

húzott szalaggal állapítjuk meg. Ha a ló bal szárán csontkinövés vagy ínvastagodás van, a 

jobboldali lábat mérjük. A szárkörméret 19-25 cm lehet a muraközi lónál. 

Testtömeg: amennyiben lehetőség van rá vegyük fel a testtömeget is. A típusbírálat 

szempontjából tájékoztató jellegű, de a későbbi vizsgálatok készítésénél (takarmányozás, 

csikónevelő képesség) hasznos adat lesz. 

A marmagasságot és az övméretet egész számú kerekítéssel, míg a szárkörméretet 0,5 cm 

pontossággal adjuk meg. Jelölni kell a standard előírásaitól eltérő értékeket. A testtömeget kg-

ban adjuk meg. 

Számítandó adat, akár a bírálat után is beírható, hogy a bottal mért marmagasságnak hány 

százaléka az övméret (számítása: övméret (cm) / bottal mért marmagasság (cm) x 100 ). A túl 

magas érték a hidegvérű jelleg felé eltolódást, az alacsony érték a félvér jelleg erősödését jelzi. 

Típusbírálat során kiosztható pontok: 

1 pont Kívánatos, fajtajellegnek megfelelő; 

2 pont Eltér a kívánatostól, de elfogadható, párosításnál javító hatású partnert igényel adott 

tulajdonságra nézve; 

3 pont Nem felel meg a fajtaleírásnak, attól olyan mértékben eltér, hogy tenyésztésbe 

vonását, csak más tulajdonságai, azok rendkívül kívánatos volta indokolhatja. Kettőnél több 3 

pontos érték esetén a fajtában nem kívánatos; 

Mind a 2, mind a 3 pontot indokolni kell néhány szóban a megfelelő betűjel feltüntetésével. 

Küllemi tulajdonságok bírálata: 

Lehetőleg felállított, elővezetett lónál bíráljuk el, ha lehetséges. Elbírálható a ló felállítása 

nélkül is bárhol, szabad téren, akár méneben is. 

Fej: 

Ideális (1 pont), ha a testtel arányos, közepes vagy inkább kicsi, finom, egyenes profilvonalú, 

széles homlokkal. A középmagas fejtűzés kívánatos.  Nagy, élénk, kifejező szemek és élénk 

mozgású, inkább kis fülek a kívánatosak. 

Nyak: 
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Magas, de legalább középmagas illesztésű, középhosszú, izmos, kissé domború sörényéllel. 

Minden eltérést, hibát annak súlyossága szerint kell plusz ponttal büntetni. 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

Test: 

A felsővonal, baltavágástól a farokig, szügy, mellkas, has, nemiszervek, megléte, épsége mind 

itt kerül elbírálásra. 

• Mar: lehet elmosódott, de jól izmolt középhosszú legyen. 

• Hát: biztosítson jó nyeregtájékot, legyen széles, izmos, középhosszú, inkább egyenes 

legyen, mint hajlott. 

• Ágyék: középhosszú, széles, izmos, legyen jó kötése. 

• Far: széles, izmos, hosszú, kissé lejtős, és jól barázdált. 

• Mellkas: mély és dongás, középszéles vagy széles szüggyel. 

Végtagok: 

Az elülső és a hátulsó végtagokat oldalról, elölről és hátulról is el kell bírálni. A szabályostól 

eltérő szögeléseket, lábállásokat a hiba súlyosságának megfelelően bírálni, büntetni kell. 

• Lapocka: jól izmolt és dőlt legyen. 

• Végtagok: gazdagon izmoltak, izületei terjedelmesek, de a magyar hidegvérűnél kevésbé 

burkoltak jó esetben.  

• Lábállás: kívánatos a minden tekintetben szabályos lábállás, azonban kisfokú kardosság 

elfogadható.  

• Pata: szabályos állású és alakú, arányos, kemény, egészséges szaruállományú legyen. 

Fontos, hogy tengelye egybe essen a csüd szabályos tengelyével, ne törjön meg a közös 

tengely. 
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Sörény elbírálása: 

Az indokolatlanul durva, sprőd fedőszőrök, a kétoldalra fésülhető dús sörény nem kívánatos.  

A sörény értékelése: 

 

1 2 3 

 

 

 

 

Lábvég szőrzet elbírálása: 

Az indokolatlanul durva, sprőd fedőszőrök, és a dús bokaszőrzet nem kívánatos.  

Bokaszőr értékelése: a teljes hiány: 1, mérsékelt bokaszőr: 2, dús bokaszőr: 3  pont 

 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

Muraközi jelleg, összbenyomás: 

Azt kell elbírálni, hogy a bírált egyed megjelenésében mennyire felel meg a fajtajellegnek, vagy 

mennyire tér el attól. A durvaság és a túlzott finomság, más fajta jellegzetességei, és az 

aránytalanság büntetőponttal jár. Itt kell elbírálni a testtömeget. Büntető pont a túlzott, 

hidegvérűre emlékeztető nagy testtömeg, de hiba lehet a túl könnyű félvér jellegű testalkat is. 

A másodlagos nemi jelleg is ennél a pontnál értékelhető. 

Használati tulajdonságok: 
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Ezek a tulajdonságok részben a gazda elmondásán, részben a szemle alkalmával tapasztaltak 

alapján bírálható el. Szelekciós értékük ilyen módon csekély, de a rosszindulatú, támadó, 

goromba egyedek kiszűrésére már a típusbírálat során törekednünk kell. Pontozás itt is 1-től 3-

ig.  

Munkakészség: 

Típusbírálatkor csak a tulajdonos véleménye, elmondása alapján pontozható.  

Szelekciónál alig vehető figyelembe, kivéve, ha tulajdonos is csökönyös, makacs állatnak írja 

le lovát. 

Az ideálisnak mondott kap 1 pontot, a kevésbé munkára fogható, vagy csak párban dolgos 2, a 

csökönyös, nem húzó ló 3 pontot érdemel. 

Vérmérséklet: 

Az ideális, nyugodt de érdeklődő ló kap 1 pontot, az ideges, szangvinikus vagy lusta, flegma, 

indolens kap 2 vagy 3 pontot a nem kívánatos tulajdonság mértékéig. Természetesen az 

indoklásnál jelezni kell a büntetőpont okát. Figyelhető a ló akár a legelőn, a karámban az 

istállóban is. Nézni kell mind a társaihoz való, mind az emberrel szembeni viselkedését. Ezt 

kell összevetni a gazdától hallottakkal. 

Tanulékonyság: 

Fontos értékmérője a fajtának, de csak összpontosított STV felkészülésen értékelhető 

objektíven. Itt a tulajdonos elmondása a mérvadó, ha egyáltalán tanítottak valamit a lónak. 

Mozgás:  

Minden jármódban élénk, könnyed, térnyerő, közepesen akciós és szabályos mozgás a 

kívánatos. Megítélése oldalról, szemből és hátulról is kívánatos, ami a nem felvezetett ló 

esetében elég nehéz, tehát csak a kirívó szabálytalan mozgásokra szorítkozhat. A kívánatos, 

illetve azt közelítő mozgás kap 1 pontot, a hibák súlyuk és mennyiségük mértékének 

megfelelően 2 vagy 3 pontra értékelődnek. 

Lépés: 

Fentieken túl, kívánatos, hogy hátulsó, lábával legalább érje el az elülső patanyomot. 

Ügetés: 
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Az elülső patanyomba lépés, vagy annak túllépése kívánatos a szabályos, lendületes, élénk, 

közepesen akciós ügetés mellett. Szabad ügetésnél fontos, hogy megfigyelhető legyen némi 

lebegési fázis is. Ha kőrkarámban vizsgáljuk, lehetőleg mindkét kézre ügessen a ló. 
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Típusbírálati lap 
N

év
 é

s 
h

iv
at

al
o

s 

az
o

n
o

sí
tó

 

ad
at

o
k

 
Bírált egyed 

 

 

Azonosító/ 
Életszám 

 
 

Jelölés  
 

Születési dátum  
 

Ivar  

Szín, jegyek 
 

 

Tulajdonos neve, címe 
telefon és e-mail 

száma 

 
  

 

 

 

Testméretfelvétel (cm) 

Marm.-bot 

143-167 cm 

Marm.-szalag 
cm 

Övméret  

cm (bot méret 120-

150%a) 

Szárkörméret 
20-25 cm 

Övm./Mar.b/100 
(%) 

     

 

Küllem Használati 

tulajdonságok 

Mozgás 

Muraköz
i jelleg, 

összbeny 

Fej 
nyak 

 

Test Vég-
ta-

gok 

Sörény 
Lábvégs

zőrzet 

Munka- 
készség 

Vér-
mérs. 

Tanu-
lékon

yság 

Lépés Ügetés 

a b c d e f g h i j 

 

 

         

Rövid megjegyzés, indoklás a lóról, munkájáról, bírálat körülményeiről, 

 esetleges kizáró okok  : 

 

 

 

  

Bírálatot végezte: 

 

 

Dátum: 
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Növendék csikó minősítő lap - …………….. 

 

Név: Születési dátum:  

Apa:  Anya:  

Apai nagyapa: 

 

Anyai nagyapa: 

 

Tenyésztő:  

Tartó: 

Színe, jegyei: 
 

Bélyegzés:  
 

Testméret felvételezés: 

Marmagasság 

bottal (cm) 

Övméret (cm) Szárkörméret (cm) Testtömeg (kg) Övméret / 

marmag. (%) 

     

 

Küllemi bírálat: 

Fej Nyak Sörény Test Lábak Paták 

      
Bokaszőr Izmoltság Fejlettség Arányosság Küllemi összbenyomás 

     
Viselkedés Mozgás Megjegyzés 

    
 

 
 

Értékelés: 1 (kívánatos) 

  2 (megfelelő) 

  3 (nem kívánatos) 

Tenyészállat-jelölt beállítására alkalmas: igen nem 

Dátum: Minősítést végezte: 
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Melléklet 4. 

Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület 

I. Szintű Ménvizsga 
 

A bírálat helye, időpontja………………………………………. 

 

A ló neve: 

 

 

Azonosítója: Születési ideje: Színe: 

Tulajdonosa:  

 

Méretfelvétel Határértékek Felvett méretek Megjegyzés 

marbagasság bottal 

(cm) 

148-160   

övméret (cm) 175-210   

Szárkörméret (cm) 21-25   

 

MINŐSÍTÉS 

 Elérhető legmagasabb pont Elért pontszám/minősítés 

Küllem 

 

100  

Mozgás 60  

Fogatmuka 30  

Minősítés Elit/I./II.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

                Bírálóbizottság 
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Melléklet 5. 

 

Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület 

II. Szintű Ménvizsga 
 

 A bírálat helye, időpontja………………………………………. 

 

A ló neve: 

 

 

Azonosítója: Születési ideje: Színe: 

Tulajdonosa:  

 

Méretfelvétel Határértékek Felvett méretek Megjegyzés 

marbagasság bottal (cm) 148-160   

övméret (cm) 192-220   

Szárkörméret (cm) 22-25   

 

Fogatmunka 

feledatai 

Pontszámítás Elért 

pontszám 

Megjegyzés 

Szintidő betartása szintidő felett 0 

szintidő alatt fél 

percenként+1 pont 

  

Lépésszámlálás 

 

Lépésben 

-130/200m<  0pont 

-130/200m alatt 2 

lépésenként +1pont 

-112 vagy alatti lépés 10p 

  

Lépésszámlálás 

Ügetésben 

-90/200m < 0 

-90/200m alatt 2 

lépésenként +1 pont 

-72 vagy az alatti 

lépésenként 10p 

  

Húzó munka 0-30   

Nyereg alatti munka 

(bíráló bizottság) 

0-15   

Nyereg alatti munka 

(felkészítő lovas) 

0-15   
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Ivadékvizsgálat 

 Érték Megjegyzés 

Fedeztetett kancák db   

Fertilitás 

vemhesült/fedezett kancák 

  

Választott csikók db   

Választott csikók minősítése 

csikók küllemi összbenyomás 

pontjaik átlaga,  

  

Választott csikók 180 napra 

korrigált átlag testtömege 

  

 

MINŐSÍTÉS 

 Elérhető 

legmagasabb 

pont 

Elért pont, 

minősítés 

Értékelés, megjegyzés 

Küllem 100   

Mozgás 60   

Fogatmuka 30   

Használhatóság X X  

Fertilitás + 

Ivadékok 

X X  

Minősítés Elit/I./II.   

 

……………………………………………………….. 

                Bírálóbizottság 
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Melléklet 6. 

MURAKÖZI LÓ TENYÉSZTÉSÉÉRT EGYESÜLET 

9933-Őrimagyarósd, Petőfi S. 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KÜLLEMI BÍRÁLATI SZABÁLYZAT MURAKÖZI LOVAK 

KÜLLEMI- ÉS MOZGÁSBÍRÁLATÁHOZ 

 

Összeállította: 

Kovács-Mesterházy Zoltán 

Rácz Károly 

Thomka Iván 

Várhelyi Vanda Kisanna 

 

 

 

 

 

 

Őrimagyarósd, 2020. 
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A bírált egyednek kantározhatónak, felállíthatónak és mind lépésben, mind ügetésben 

felvezethetőnek kell lennie. 

Ezen küllemi bírálat célja az egyed külső tulajdonságainak részletes értékelése. Fontos a jó 

tulajdonságok pozitív értékelése és az esetleges hibák alacsony pontértékkel történő jelölése a 

bírálati skála, pontértékek, kihasználásával. Ahol a felső ponthatár 10, ott a 7 vagy annál 

kevesebb pont esetén indokolni kell az adott pontot. Ahol a maximális pontérték 5, ott a közepes 

(3) pontot és a rosszabb, elégséges (2), elégtelen (1), értékelhetetlen (0) pontot indokolni kell. 

A tört pontok alkalmazásától jobb tartózkodni. 

 

A bírálatot 1(2)3 fős bizottság végezze. Ennél több bíró estén minden bíráló külön bírálati lapot 

töltsön ki, mert ennek hiányában megszűnik az egyéni felelőség. A szélső értékeket ebben az 

esetben ki kell zárni és a megmaradó értékelések számtani középértékét kell venni. Végezhető 

a bírálat (2)3 bíró esetén is összevontan, egy bírálati lapon. Amennyiben ilyen esetben 

valamelyik bírálónak markánsan eltérő véleménye lenne, azt fel kell tüntetni a bírálati lapon. 

 

A bírálati időpontja, helye, esemény megnevezése utáni kipontozott várhatóan szükséges 

bírálati lapra felvezethető.  

A fejléc rovatai az útlevél alapján, az adatok ellenőrzése után, tölthetőek ki. Az útlevél 

érvényességét, az adategyeztetést, célszerű már a beérkezéskor, illetve a szemle előtt elvégezni.  

Szín esetében a sárga, pej és a fekete változatai, árnyalatai kívánatosak. Elfogadott a  tűzöttség 

és a deres szín, ugyanakkor kizáró ok a szürke és fakó szín az albinizmus,  és a tarkaság. A sok 

jegyesség elfogadott, de nem kívánatos. A bírálati lapon az alapszínt kell feltüntetni.  

Fajtája rovatba csak az útlevél erre vonatkozó hivatalos adata tüntethető fel. Muraközi ló 

bírálatakor a fajtától idegen fajtájú lovak, amelyeket a tenyésztési program nem kívánatosként 

jelöl, bírálata nem indokolt.  
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Méretei: a lóról a szakma szabályai szerint közvetlenül a bírálat előtt vagy a bírálat során vett 

méreteket kell beírni. 

Marmagasság bottal: (146-160 cm között elfogadott). A marmagasságot a mar legmagasabb 

pontjának a talajig mért függőleges távolsága adja, leszámítva a patkó vastagságát. Ezt 

vízszintes területen négy lábra állított, középhelyzetben tartott fejű lovon mérőbot segítségével 

mérjük. 

Övméret: szalaggal mérjük, tekintet nélkül hagyjuk a mart, s a mellkas legkisebb kerületén, 

közvetlenül a lapocka mögött vesszük fel. Az övméret a bottal mért marmagasság 120-150 %-

a lehet. 

Szárkörméret: a bal lábközép felső harmadának alsó határán a legvékonyabb helyen, feszesre 

húzott szalaggal állapítjuk meg. Ha a ló bal szárán csontkinövés vagy ínvastagodás van, a 

jobboldali lábat mérjük. A szárméret 19-25 cm lehet a muraközi lónál. 

A mért adatokat kötőjellel (-) célszerű elválasztani egymástól, 

Mértékegysége centiméter (cm). Jelölni kell a standard előírásaitól eltérő értékeket. 

Számítandó adat, akár a bírálat után is beírható, például a bottal mért marmagasság/övméret 

százalékos aránya (számítása: övméret (cm) / bottal mért marmagasság (cm) x 100 ). A túl 

magas érték a hidegvérű jelleg felé eltolódást, az alacsony érték a félvér jelleg erősödését jelzi. 

Összbenyomás (0-10):  

A bírálóban kialakult összkép értékelése a bírált lóról. A ló „tetszésindexe”. Bele tartozik a 

harmonikus testfelépítés, arányosság, testtájak összhangja, a ló látványának esztétikai élménye, 

a ló kisugárzása. Be kell látni, hogy ez a pontszám a bíráló szubjektív értékelésétől függ. Az is 

lehetséges, hogy az összbenyomás kedvezőbb, mint azt a részletes bírálat indokolná és fordítva.  

Figyelemmel kell lenni az életkori sajátosságokra, a tenyésztési célnak való megfelelőségre, a 

típusosságra.  

Nemi jelleg (0-5);  

Figyelembe kell venni egyaránt az elsődleges és másodlagos nemi jelleg harmonikusságát. Az 

egyed bírálatának megkezdése előtt szemrevételezzük a nemi szervek meglétét, normál 

állapotát. Ennek súlyos hibájára (pl. rejtett here vagy herék, hermafroditzmus stb..) nem adható 

elégséges (2) vagy annál jobb érték bármilyen kifejező is a másodlagos nemi jelleg. 

Arányosság (0-5);  

A bírált egyed arányossága alatt a test egészének önmagához is viszonyított arányosságát 

értjük. Fontos a fajtaleírásnak megflelő, a testhez igazodó nyak és fej. A testtájak összhangja, 

és az egyes testrészek kívánatos aránya is itt ítélendő meg. Előbbin a test első –fej, nyak elülső 

végtag –, középső – törzs – és hátulsó – far és hátulsó végtag egymáshoz viszonyított arányát 

értjük. Fontos szempont, hogy szemből és hátulról nézve is arányos, a fajtajellegnak megfelelő 

legyen a ló. A végtagok hossza a testhez illő legyen.  
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Fej, fejtűzés (0-5);  

A fajta leírás szerint a testtel arányos, közepes, inkább kicsi, finom, egyenes vagy enyhén csuka 

profilvonalú, széles homlokú fej a kívánatos kifejező szemekkel és élénk mozgású fülekkel. Az 

ettől történő eltérést kell pontlevonással büntetni súlyosságának megfelelő mértékben. 

Ugyancsak kevesebb pontot érdemel az apró, malac szem.  A középmagas fejtűzés kívánatos. 

Mind a magas, mind az alacsony fejtűzés mértékének megfelelően pontlevonást érdemel. 
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Nyak, Nyakillesztés (0-5);  

A nyak és a mar közötti átmenet elmosódott lehet. Nyakillesztés tekintetében a mellékelt magas, 

középmagas nyakillesztés a kívánatos. A nyak középhosszú, izmos legyen, domború 

sörényéllel, így a kisfokban terhelt nyak jobb pontot érdemel, mint az izomszegény deszka 

nyak, vagy a domború torokélű un. szarvasnyak.   
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Test felső vonal (0-5);  

A mar nem kifejezett, kissé elmosódott, de jól izmolt. A hát biztosítson jó nyeregtájékot, 

legyen széles, izmos és középhosszú. Kívánatos az egyenes hát, ennek megfelelően negatív 

elbírálásban részesül mind a túl feszes, rövid, mind a hajlott szerkezet. Az ágyék 

középhosszú, széles, izmos, jól kötött. A pontlevonás(ok) indoklása itt még 1-2 pont esetén is 

fontos a több testrész összevont bírálata és a későbbi viták elkerülése érdekében. 
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Far (0-5);  

Széles, izmos, hosszú, kissé lejtős, barázdált far az ideális. Az eltérő faralakulást az eltérés 

mértéke szerint kell pontlevonással büntetni. A rövid csapott-, valamint a fedeles far sem 

kívánatos. 
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Szügy, mellkas, has (0-5); 

Mély és dongás mellkas, középszéles vagy széles szügy a kívánatos a muraközi ló esetében. A 

felhúzott-, az agárhas is hibásnak tekinthető ugyanúgy, mint a túl nagy szalmahas.  
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Szervezeti szilárdság (0-5); 

A jól dőlt lapocka az elülső végtag szabad mozgása miatt fontos. A lapocka tengelyének 

vízszintessel bezárt szögét értjük alatta. Igás lovaknál a meredekebb lapocka is elfogadott, 

esetünkben célszerűbb a dőltebb lapockát pozitívabban értékelni. Minden esetben elvárt a 

feszes kötés. A váll és a felkar jól izmoltsága a használhatóság egyik biztosítéka. A váll erősen 

kötődjön a mellkashoz, gyenge szervezeti szilárdságra utal ha laza és elálló. A far feszessége 

leginkább a fartövön bírálható. Izomzata, szalagjai kívánatosan feszesek. Elülső lábaknál a csüd 

tengelye a talajjal 50-55 fokos szöget zár be, hátulsó végtagok esetében 55-60 fokos szög 

tekinthető ideálisnak. A szabályostól eltérő alakulás büntetendő, kiváltképp a túl meredek 

szögelés, mer sérülékennyé, kényelmetlenné teszi a ló mozgását. 

Marmagasság cm (0-5) 

A vízszintes, kemény talajtól számított, a mar legmagasabb pontjáig mért függőleges egyenes. 

Levonandó a patkó vastagsága. 

Pontozás:  

5 pont 150-155 

4 pont 148-149 / 156-157  

3 pont 146-147 / 158-159  

2 pont 145 / 160  

1 pont >145 / 160 < 

bottal mérve, centiméterben megadva 

Csontozat / szárkörméret cm (0-5) 
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A szárkörméret mutatja a csontozat finomságát vagy durvaságát. A méretfelvétel a bal elülső 

szár legvékonyabb pontján történik centiméterben, fél centiméteres pontossággal. Csontkinövés 

vagy egyéb rendellenesség esetén jobb elülső lábon is mérhető. 

Pontozás:  

5 pont 21-22,5 

4 pont 20-20,5 / 23-23,5 

3 pont 19-19,5 / 24-24,5 

2 pont 18,5 / 25 

1 pont <18,5 / 25 < 

      szalaggal mérve 

 

 

Elülső lábak oldalról (0-5); 

Kívánatos a minden tekintetben szabályos lábállás. Az elülső láb tengelyének könyöktől lefelé, 

oldalról nézve egybe kell esnie, de mindenképpen párhuzamosnak kell lennie a lapocka 

közepéből lebocsájtott függőlegessel, ha ló szabályosan áll, mind a négy lábát egyformán 

terheli. 

A szabályostól eltérő szögeléseket, lábállásokat a hiba súlyosságának megfelelően bírálni, 

büntetni kell. Fontos, hogy a szár hossza ne haladja meg az alkar hosszának 2/3-t. 

Elülső lábak elölről (0-5);  

A vállbúbból lebocsájtott függőlegessel kell egybe esnie a láb tengelyének szabályos lábállás 

esetén. Az ettől eltérő alakulás hibás lábállásnak tekinthető. A használhatóságot hosszútávon 

minden hiba károsan befolyásolja, így mértékét e szempont alapján kell súlyozni. 
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Hátulsó lábak oldalról (0-5);  

Oldalról nézve szabályos az a hátulsó lábállás amelyiknél az ülőgumótól lebocsájtott 

függőleges egybe esik a hátulsó szárral. A szerzett, vagy szerzettnek vélt hibákat az elülső 

lábhoz hasonló módon értékeljük. 

Hátulsó lábak hátulról (0-5);  

Hátulról azt kell megítélnünk, hogy a hátulsó láb tengelye egybe esik-e az ülőgumótól 

lebocsájtott függőleges egyenessel. A dongásság, illetve gacsosság egyaránt hiba, mértékének 

megfelelően kell pontot levonni. A talajon szűk állás és járás gyakran előforduló hiba, mely 

nem kívánatos.  
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Paták (arányosság, szilárdság) (0-5);  

Kívánatos, a korrekt szerkezetű, egyenletesen kopó, szilárd pata, mely függőleges tengelye a 

láb tengelyével megegyezik. Gyakori hiba a terült, deformált alakulás. 

Az elülső patánál a szaruállomány kerekded, hegyfal, oldalfal, sarokfal aránya 3:2:1, talajjal 

bezárt szöge (45)50-55 fok. Hibás a kifelé fordított franciás és a befelé fordított hegyfal tipró 

lábvég állás is. Talpi felülete homorú, ha nincs patkolva a nyír éppen csak eléri a talajt, tengelye 

előre mutat.  

A hátulsó patáknál az ideális lábvég tengely szögelés (50)55-60 fok, illetve a hegyfal, oldalfal, 

sarokfal aránya 4:2:3. A hátulsó pata alakja kissé ovális. 

Figyelembe kell venni, hogy a szabálytalan alakulás gyakran az elmaradt lábvég ápolás 

következménye. 

Izületek (0-5): 

A muraközi lóra a terjedelmes, de száraz izületek a jellemzők. Büntetendő a hidegvérűre 

jellemző burkolt, illetve a túl finom melegvérűs ízület, továbbá a hibás, például pókos lábtő 

Izmoltság (0-5): 

Igásló múltjára visszatekintve, kívánatos a jólizmoltság, kerülendő azonban a hidegvérűre 

emlékeztető túlzott testtömeg és a finom, félvéres filigrán szervezet egyaránt. A far jólizmolt, 

enyhén barázdált legyen, a váll lapockák, illetve a hát szintén erős, izmos. A végtagokra 

ugyanezen szempontok vonatkoznak, az erőkifejtés fontos feltétele a jólizmoltság. 

Szőrzet, sörény (0-5): 

Kívánatos az egyoldalra fésülhető egészséges sörény és a nem túl dús bokaszőrzet. 

Pontlevonással jár a fentietől eltérő, hiányos vagy kétoldalra omló sörény, illetve a túlzott 

bokaszőrzet. 
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Összesen (100); 

A fentiek alapján kapott küllemi pontok összesített értéke. Fontos, hogy az összeadást mindig 

ellenőrizzük. Az összes pont alapján is felállítható rangsor, de egy-egy tulajdonságot is 

vizsgálhatunk elegendő bírálat után, abból a szempontból, hogy az átlag mennyire tér el az 

ideálistól. Az összes küllemi pont értéke fontos része a teljesítmény vizsgának illetve a 

törzskönyvi besorolás egyik alapvető értéke lehet. 

 

 

Mozgásbírálat 

A mozgás megítélése elővezetéskor szempontonként 10-10, összességében maximum 60 pontot 

érhet.  Minden jármódban élénk, könnyed, térnyerő, közepesen akciós mozgás a kívánatos. 

Mindkét jármód megítélése oldalról, szemből és hátulról is fontos. A kívánatos, illetve azt 

közelítő mozgás kap 9 (10) pontot, a 8-as pont is jónak értékelhető még és a hibák súlyának és 

mennyiségének megfelelő mértékben kell további pontlevonásokat alkalmazni. 0 pontot az a ló 

kap amelyik nem bemutatható adott jármódban. Természetesen a 7-es értéktől lefelé 

egyértelműen indokolni kell. 

Lépes 

Hossza (0-10); Az „inga” kilengési hosszát kell itt értékelni. Az átlagos lépéshossz 70-90 cm. 

Pozitívan értékelhető, ha az elülső patanyomát eléri, abba belelép, vagy túllépi a hátulsó lábával 

a ló. 

Lendülete (0-10); Ide tartozik a mozgás akciós volta, eléggé emeli-e lábait, elég élénk-e, előre 

törekvő, haladós-e a ló mozgása lépésben 

Szabályossága (0-10); Négy, szabályos ütemben egymást követő patadobbanást kell 

hallanunk. A szabályosságot tőlünk távolodó és hozzánk közeledő lónál is vizsgálni kell, nem 

elég oldalról elbírálni azt. Fontos, hogy a lábak tengelye szemből és hátulról nézve is a mozgás 
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irányával és az egyenesre állított ló gerincével (hosszanti tengelyével) párhuzamosan lengjenek, 

utóbbitól azonos távolságra esve. 

Ügetés 

Hossza (0-10); Az ügetés hossza sokkal nagyobb határok közt ingadozik a lebegési fázis 

hosszának függvényében. 120 cm-től 350 cm hosszú is lehet. Muraközi lónál 200-250 cm már 

jónak értékelendő.  

Lendülete, akcióssága (0-10); Nagymértékben befolyásolja a lapockák dőlésének szöge a 

vállszabadságot, az pedig előfeltétele az ügetés lendületességének. Fontos, hogy a ló ne akadjon 

el az felvezető kezén, nyakát előre nyújthassa. A lebegéshez szükséges a hátizmok erején túl a 

far, a hátulsó végtagok izomzata, toló erejére, a csánkok hajlékonyságára és rugalmasságára 

annak érdekében, hogy a ló megfelelően súlypontja alá léphessen. Fontos, hogy a muraközi ló 

ügetése lendületesebb legyen, mint a hidegvérű lóé. 

Szabályossága (0-10); Szabályos ügetésnél két patadobbanást hallunk szabályos időközönként. 

Fontos, és oldalról megítélhető a lebegési fázis értékelése, annak hiánya a nehézkes mackós 

ügetés, még ha lábsorrendje szabályos volna is nem kívánatos a muraközi ló esetében. Az ügetés 

szabályosságát is tőlünk távolodó és hozzánk közeledő lónál vizsgálni kell, nem elég oldalról 

elbírálni azt. Fontos, hogy a lábak tengelye szemből és hátulról nézve is a mozgás irányával és 

az egyenesre állított ló gerincével (hosszanti tengelyével) párhuzamosan lengjenek, és utóbbitól 

azonos távolságra essenek. 

Összesen (max. 60); Az felvezetés során történő mozgásbírálat felső ponthatára 60 pont, aminek 

alapján önállóan is és a küllemi pontokkal összevontan is képezhető sorrend, törzskönyvi 

besorolás is. 

Értékelés indoklása, fontos tulajdonságok: az indokláson túl azokat a küllemi és mozgásból 

eredő tulajdonságokat kell itt felsorolni amiknek révén nagy hatással lehet az egyed a fajtára akár 

pozitív akár negatív értelemben. 

Bírálóbizottság; A bírálatot végző(k) nevének és aláírásának a helye. Célja a hitelesítés és a 

felelősség vállalása. 

Köszönete nyilvánítom Szekendy Szaniszló tábláiért, amelyeket eredeti formában használtam 

fel. A táblák a volt méntelep patkoldájának előterében, Nagycenken, ma még megtekinthetőek. 

  



69 
 

Melléklet 7. 

Család Név Azonosító 
1A Anett 

Amál 

Aranyos 

Anettka 

Ancsa (15) 

Angyal (Ják) 

Csillag (17) 

Anita 

Aida 

Aranka 

Akác 

Alma 

Angyal 

Anda 

Adél 

Apacs 

HUN K HV070320000 

HUN K HV120230000 

HUN K HV130320000 

HUN K HV140210000 

HUN K HV151910000 

HUN K HV160760000 

HUN K HV172350000 

HUN K HV182920000 

HUN K HV182880000 

HUN K HV190320000 

HUN K HV195110000 

HUN K HV200110000 

HUN K HV200270000 

HUN K MK210450000 

HUN K MK210510000 

HUN K MK210220000 
2B Abigél 

Anyós 

Anna 

Anyus 

Ari 

Anci 

Angyal 

Baba 

Bogyó 

Böbe 

Bella 

HUN K HV060070000 

HUN K HV100070000 

HUN K HV140590000 

HUN K HV153480000 

HUN K HV172410000 

HUN K HV183000000 

HUN K HV182910000 

HUN K HV190310000 

HUN K HV200220000 

HUN K MK210360000 

HUN K MK210200000 
3C Csinszka 

Csókos 

Csenge 

Csalfa 

Csinos 

Ciróka 

Csillag 

Csilla 

Csillag 

Cili 

Cecil 

HUN K VS020040000 

HUN K HV080110000 

HUN K HV100090000 

HUN K HV120240000 

HUN K HV151930000 

HUN K HV190270000 

HUN K HV190280000 

HUN K HV202750000 

HUN K HV200230000 

HUN K MK210360000 

HUN K MK210390000 
4D Andi 

Ancsa 

Acél 

Andrea 

Arany 

Dóri 

HUN K HV080130000 

HUN K HV120200000 

HUN K HV160560000 

HUN K HV170160000 

HUN K HV182950000 

HUN K MK210490000 
5E Alma 

Alíz 

Áfonya  

Árnika 

HUN K HV030470000 

HUN K HV140160000 

HUN K HV160570000 

HUN K HV170150000 
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Álom 

Ezüst 

Evelin 

HUN K HV182870000 

HUN K HV200210000 

HUN K MK210420000 

6F Virgonc 

Vica 

Vilma 

Vihar 

Vászon 

Vilcsi 

Fáni 

Fecske 

Frida 

HUN K HV020120000 

HUN K HV151940000 

HUN K HV153470000 

HUN K HV160580000 

HUN K HV170190000 

HUN K HV205540000 

HUN K MK210380000 

HUN K MK210240000 

HUN K MK210210000 
7V Villám 

Virágszál 

Vakmerő 

Viki 

Vilma 

Villám 

Vénusz 

Vera 

Viola 

Vallomás 

Luca 

Fecske 

Füge 

Virág 

Vidám 

Vivien 

Vihar 

Viki 

HUN K VS940610000 

HUN K HV120210000 

HUN K HV130340000 

HUN K HV140180000 

HUN K HV153470000 

HUN K HV151890000 

HUN K HV160590000 

HUN K HV182860000 

HUN K HV183030000 

HUN K HV190230000 

HUN K HV193340000 

HUN K HV190220000 

HUN K HV200200000 

HUN K HV200280000 

HUN K HV200300000 

HUN K MK210350000 

HUN K MK210480000 

HUN K MK210460000 
8H Kiwi 

Csellengő 

Áfonya 

Hattyú 

Ánizs 

Ábránd 

Áldás 

Hajni 

Holló 

Hímes 

Hóvirág 

HUN K VS010180000 

HUN K HV090390000 

HUN K HV120130000 

HUN K HV150910000 

HUN K HV153490000 

HUN K HV151950000 

HUN K HV160770000 

HUN K HV182980000 

HUN K HV200150000 

HUN K MK210020000 

HUN K MK210140000 

9I Inci 

Irén 

Imola 

Luca 

Ilus 

Ispánné 

Írisz 

Ibolya 

Lujza 

HUN K HV960530000 

HUN K HV080090000 

HUN K HV130350000 

HUN K HV140340000 

HUN K HV140150000 

HUN K HV170180000 

HUN K HV172440000 

HUN K HV182850000 

HUN K HV183010000 
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Ilonka 

Gizi 

Csillag 

Ibolya 

Negró 

Ivett 

Ilka 

HUN K HV190130000 

HUN K HV190290000 

HUN K HV202390000 

HUN K HV200310000 

HUN K HV204070000 

HUN K MK210400000 

HUN K MK210090000 

10G Juci 

Pajkos 

Viki 

Borcsa 

Céda 

Holló 

Csóka 

Hattyú 

Gésa 

Glória 

Gina 

HUN K GN990020000 

HUN K HV000190000 

HUN K HV010060000 

HUN K HV060080000 

HUN K HV090090000 

HUN K HV152150000 

HUN K HV160870000 

HUN K HV182720000 

HUN K HV190110000 

HUN K MK210150000 

HUN K MK210250000 
11J Regula 

Meggy 

Szilvi 

Barbi 

Fanta 

Szandi 

Dollár 

Duzzogó 

Manci 

Fecske 

Regina 

Szivárvány 

Linda 

Szeder 

Galamb 

Jázmin 

HUN K HV110520000 

HUN K HV110170000 

HUN K HV153590000 

HUN K HV162780000 

HUN K HV174030000 

HUN K HV172460000 

HUN K HV173660000 

HUN K HV170620000 

HUN K HV182710000 

HUN K HV180310000 

HUN K HV192220000 

HUN K HV192240000 

HUN K HV193710000 

HUN K HV192480000 

HUN K MK210160000 

HUN K MK210300000 
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12Z Zizi 

Kedves 

Csillag 

Fecske 

Kikerics 

Linda 

Léna 

Mirza 

Baba 

Csinos 

Barbara 

Csinos 

Sári 

Holló 

Piros 

Szilaj 

Villám 

Loretta 

Kacér 

Remény 

Léna 

Tündér 

Kamilla 

Melissza 

Lusti 

Szőke 

Méri 

Dalma 

Baba 

Dóri 

Lili 

Napfény (Csillag) 

Naomi 

Zara 

Zita 

Zafír 

HUN K QQ00026ZA10 

HUN K VM130410000 

HUN K QC00032VS14 

HUN K QC00076VM15 

HUN K QC00218PT15 

HUN K AO160050047 

HUN K QC00044VS17 

HUN K QC00090GN17 

HUN K ZA140180000 

HUN K ZA150210000 

HUN K GN110280002 

HUN K VM080310000 

HUN K SY090680000 

HUN K VS090130000 

HUN K BK100110000 

HUN K ZA170080000 

HUN K VS170110000 

HUN K QC00025VS16 

HUN K ZA160130000 

HUN K VS180060000 

HUN K HI150110000 

HUN K QC00026FR18 

HUN K QC00016VS20 

HUN K QC00017VS20 

HUN K VS060170000 

HUN K VM05070000 

HUN K SY100280000 

HUN K QQ00001ZA09 

HUN K GN130310000 

HUN K VM081310000 

HUN K ZA100730000 

HUN K ZA090530000 

HUN K QC00011VS19 

HUN K MK210080000 

HUN K MK210290000 

HUN K MK210270000 
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Melléklet 8. 

Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület 

Tenyészkanca minősítő lap 
A bírálat helye, időpontja………………………………………. 

 

A ló neve: 

 

Azonosítója: Születési ideje: Színe: 

Tulajdonosa:  

 

Méretfelvétel Határértékek Felvett méretek Megjegyzés 

Marbagasság bottal 

(cm) 

146-160   

Övméret (cm) 180-225   

Szárkörméret (cm) 19-24   

 

Használati 

tulajdonságok 

Legmagasabb 

adható pont 

Elért 

pontszám 

Megjegyzés 

Viselkedés, Kezelhetőség 20   

Munkakészség 

(amennyiben nincs 

bekocsizva vagy 

belovagolva max 15p) 

30 

 

  

 

MINŐSÍTÉS 

 Elérhető legmagasabb pont Elért pontszám/minősítés 

Küllem 

 

100  

Mozgás 60  

Használati 

tulajdonságok 

50  

Minősítés Elit/I./II.  

 

……………………………………………………….. 

                Bírálóbizottság 
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Melléklet 9. 
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