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A hucul lófajta tenyésztési programja 

1. A fajta leírása 

1.1 A fajtafenntartásra feljogosított, elismert tenyésztőszervezet megnevezése 

Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete 

 

1.2. Az eredő törzskönyv megnevezése 

A fajtának az eredő törzskönyve sajátságos. Elsődlegesen a különféle leírásokból ismerhető 

meg a fajta, vagyis az in libro kategóriába tartozik. Annyi bizonyos, hogy az első 

törzskönyvezésre utaló dokumentumok 1877-ből származnak, amikor az 1642 méter 

tengerszint feletti magasságú „Lucsina platón” 3500 ha legelővel és erdővel határolva, 

ismételten ménest alapítottak. A kifejezetten hucul jelleget mutató kancákból 10-vemheset 

vásároltak. (Gaina 141cm (4 éves), Kittka 141 cm (5 éves), Lucsina 140cm (7 éves), 

Kamionka 140cm (4 éves), Zurawna 140 cm (8 éves),Zukawa 141 cm (5éves), Magura 142 

cm (5éves), Mechna 140 cm (8 éves), Tatarka 130 cm (5 éves), Bobieka 140 cm (4 éves). 

Ekkor került felállításra a Stirbul nevű mén, amelyet továbbiak követtek, mint Miszka (sz. 

1883), Taras (sz. 1893), Hroby (sz. 1898), a Halics nevű községből (Galícia) vásárolt, népies 

tenyésztésű Goral (sz. 1898). Ez idő tájt került felállításra a Cseremosz és az Ispas nevű, 

ismeretlen születési idejű, mén is. Erre az állományra vonatkozó törzskönyvi adatok jelentek 

meg a turjaremetei méneskönyvben, amelyiknek reprint kiadását jelentette meg a Póni és 

Kislótenyésztők Országos Egyesülete 2005-ben. 

Az első világháborút lezáró béketárgyalásokat követően immár Romániában újra élesztették a 

ménest Lucinán, ismeretlen eredetű, vagy nem azonosítható, de a hucul fajtajelleget biztosan 

mutató kancákkal, a háborút átvészelő két ménnel. Az ettől az időponttól vezette méneskönyv 

is az eredő méneskönyvek egyikének tekintendő. Az I.világháborút követő politikai határok 

változásával Lengyelország is jelentős hucul tenyésztő hellyé vált, s itt az 1920-as éveket 

követően kezdődött meg a régi galliciai állományból kialakult populáció törzskönyvezése. A 

lengyelek által vezetett méneskönyv is az eredő törzskönyvek egyikének tekinthető. 

 

Dr. Anghy Csaba munkáiból ismert, hogy a bántapusztai állományból megmenekült pár 

egyedet összegyűjtötte és a Fővárosi Állatkertben helyezte el. A jelenlegi magyar 

állománynak jelentős részét az ezektől a kancáktól felszaporodott ivadékok teszik ki. Ezeknek 

az egyedeknek a törzskönyvezést az Országos Lótenyésztési Felügyelőség kezdte meg, s a 

jogutódok folytatták.  

 

Az 1992-ben megalakult Huzul International Federation (tagjai Románia, Lengyelország, 

Csehország, Szlovákia, Magyarország, Ausztria, legújabban Ukrajna) tenyésztő bizottsága a 

tagországok valamennyi hucul ló egyedének származását áttanulmányozta, meghatározta, 

majd elfogadta a fajta egyes tagországokban kialakult kancacsaládjait, áttanulmányozta az 

egyes tagországok törzskönyvvezetését és a rendben lévőket a fajta eredő méneskönyveinek 

ismerte el. A HIF javaslatára megindult a tenyészállatcsere, előbb a mének cseréjével, utóbb 

már a különböző kancacsaládokba tartozó egyedekkel is.  

Önálló méneskönyve van ma már Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának, 

Csehországnak. Nem adott ki méneskönyvet eddig Románia. Ausztria méneskönyvében 

Huzul International Federation tagországaiban tenyésztett hucul lovak és azoknak 

leszármazottai vannak. 



5 

 

 

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

A Kárpátokban, a Tisza, a Prut, a Cseremosz, a Putila, a Brodina forrásvidékén, Bukovina, 

Galícia, Magyarország határterületén élő hucul nép kezén kialakult, jól jellemezhető, primitív 

lófajta. A fajta a nevét az eredetileg használó népcsoport nevéről kapta. 

Lovuk egyedül álló, ami máshol sehol sem fordul elő. Az 1800-as évek elején még nem fajta, 

hiszen nincs szigorú tenyésziránya, hanem típus, ami a „huculland”-on előforduló minden 

olyan apró hegyi lovat takart, amit a természetes helyi körülmények, a felnevelés, a tartás 

szokatlan viszonyaihoz, a mindennapi kemény használathoz, a szerény takarmányozáshoz 

alkalmazkodás alakított ki. 

A fajtát egyértelműen a használat és nem a tenyésztési irány alakította. A hegyi környezetben 

végzett folytonos munka, a rendkívül hideg télben és forró nyárban több mint 2000 méter 

magasságban való állandó szabadtartás, a nagyon is szerény takarmányozás, az a bánásmód, 

amellyel minden primitív kultúrájú lovas nép bánik a maga lovával, roppant igénytelen, 

hihetetlen ellenálló típust alakított ki. 

 

A radautzi, illetve a lucsinai ménes kancáit három ménnel (Goral, Hroby I, Ispas) együtt már 

1914 augusztusában Kottingbrunnba telepítették, ahonnét 1918 végén Waldhofba kerültek. A 

Lucsinán legtöbbet tartott 122 tenyészkancából 50 került ide, az évjárati állománnyal 

kiegészülve. A többiek lényegében már ekkor elvesztek a tenyésztés számára. Az I. 

világháborút követő béketárgyalások átrajzolták Közép-Európa térképét. A téma 

szempontjából 

fontos terület a „HUCUL VIDÉK” három utódállam közigazgatási alárendeltségébe került, 

nevezetesen Románia, Lengyelország, Csehszlovákia kapta ezeket a területeket. A ménes 

megmaradt egyedeinek (ismételt) feloszlatására 1919-ben került sor. A tenyészanyagot 

Románia Lengyelország, vásárlás útján Csehszlovákia és Magyarország szerezte meg. A 

megvásárolt egyedeket 1922-ben Bántapusztán helyezték el.  

 

A II. világháború után elindult fajtamentésből (Dr Anghy Csaba a Fővárosi Állat és 

Növénykert főigazgatójának törekvésével) mára két új magyar kancacsalád terebélyesedett ki. 

Ezek a 3248 Árvácska (ZO570010000), és 3249 Aspiráns (ZO590010000) kancacsaládok. 

Mindkettő szép számmal van jelen a magyarországi tenyésztésben, sőt genetikai értéküket 

jellemezvén Ausztriában és Lengyelországban is fellelhetők belőlük. 

 

Az 1980-as évek közepétől az eredeti környezetét megközelítő helyre, az aggteleki karsztra 

került a fajta. Fél évtized alatt 25 tenyészkancára szaporodott ménes génbanki állományának 

szakmai gondozását 1992-től kiváló szakmai harmóniában végzi a (felügyeleti szervének 

jóváhagyásával és támogatásával) fajtafenntartással megbízott Póni- és Kislótenyésztők 

Országos Egyesülete, az Aggteleki Nemzeti Park, és a Fővárosi Állat- és Növénykert (a 

legutóbbi időben már nem). 

A fajta hazai széleskörű megismertetésével a tenyésztői bázisa egyre gyarapodott. 

Megsokszorozódott a tenyésztők száma és a törzskönyvi nyilvántartásban lévő kancaállomány 

a 2011-ben kiadott méneskönyvben már több mint 220 egyedet. A tenyésztési program 

módosításának időpontjában 300 feletti.  

Az elmúlt évek kutatómunkájának, génmegőrzési tevékenységének köszönhetően kiderült, 

hogy a visszacsatolt turjaremetei ménes front előli menekítése során Németországba került 

állományból a lengyelek 12 kancát (egy szérumtelepről) megvásároltak, és máig magyar 

eredetű családként tartják nyilván azt a hármat, amelyik végül is terebélyes családot alapított. 
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Ezekből a kancacsaládokból (Wrona, Wydra) ma már rendelkezünk néhány egyeddel és 

tervbe került további tenyészanyag beszerzése is. 

 

1.4 Az állomány nagysága a Tenyésztési Program 2019. évi módosításának benyújtásakor 

A kancalétszám az utóbbi öt évben már a 300 körüli tenyészkancát számlál. Köszönhető ez a 

fajta népszerűsítésébe fektetett munkának, a fajta kiváló értékmérő tulajdonságának és 

sokoldalú használhatóságának és kétséget kizáróan a génmegőrzési támogatásnak. 

A fajtában tenyésztési engedélyt birtokló mének száma a kancaállomány nagyságához mérten 

soknak tűnhet, de a fajta törzseinek egyensúlyban tartása és az állomány szétaprózottsága 

végett erre szükség van. 

 

1.5.A fajta rendezési elve  

A hucul fajtának két rendező elvét különböztetjük meg, nevezetesen a kancacsaládjainak és a 

törzseinek, a törzseken belül a genealógiai vonalainak következetes fenntartását. A családot az 

alapító nőivarú szülő és azok után származó nemzedékek összessége adja. A genealógiai 

vonalak az alapító ménre vezethetők vissza. Ezeknek minél teljesebb megléte a fajtaidentitás 

visszatükröződése. E mellett a fajtát létrehozó hím- és nőivarú egyedek száma és minősége 

meghatározza a fajta genetikai változatosságát, a fajtának későbbi fejlődési irányát.  

 

1.5.1.A fajta kancacsaládjai születési évük sorrendjében 

Az első világháború alatt és után összegyűjtött (új) kancacsalád alapítók 

 

A kanca 

neve 

Születési 

éve 

Megjegyzés 

1. Panca 1906. Magyarországon szép számú, Lucsínán 1998-ban született az 

utolsó törzskanca 

2. Lucsina 1912. Magyarországon található néhány, Lucsínán 1999-ben 

született az utolsó törzskanca 

3. Tatarka 1913. Magyarországon nincs, Lucsínán 1985-ben született az 

utolsó törzskanca 

4. Kittka 1910. Magyarországon az egyik legnépesebb, Lucsínán is szép 

számmal található. Az utolsó törzskanca 2000-ben született 

5. Ploska 1906. Magyarországon van belőle, Lucsínán 2000-ben született az 

utolsó törzskanca 

7. Parasca 1907. Az utolsó törzskanca ebből a családból 1934-ben született 

Lucsínán 

10. Magura 1908. Az utolsó törzskanca ebből a családból 1934-ben született 

Lucsínán 

11. Rotunda 1910. Lucsínán 1997-ben született az utolsó törzskanca. 

Magyarországon alig van belőle 

12. Sarata 1913. Magyarországon és Lucsínán is szép számmal akad. 

Lucsínán 1999-ben született az utolsóként megtalált 

törzskanca 

17. Aglalia 1917. Magyarországon van ebből a családból, Lucsínán 1993-ban 

született az utolsóként megtalált törzskanca 

19. Cacica  1917. 1936-ban született az utolsó ismert törzskanca 
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20. Marianca  1917. 1927-ben született az utolsó ismert törzskanca 

21. Sulita  1917. 1928-ban született az utolsó ismert törzskanca 

22. Parana  1917. 1948-ban született az utolsó ismert törzskanca 

23.Putila  1917. 1935-ben született az utolsó ismert törzskanca 

24. Laura  1917. 1933-ban született az utolsó ismert törzskanca 

25. Anita  1917. 1951-ben született az utolsó ismert törzskanca 

83. Arsenase  1926. 1983-ban született az utolsó ismert törzskanca 

85. Manaila  1924. 1939-ben született az utolsó ismert törzskanca 

86. Deremoxa  1926.  

90 Machocha   

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban 1920-tól kezdődően új tenyészetek, új 

méneskönyvek jöttek létre, és további kancacsaládokat ismert el a fajta 1992-ben megalakult 

nemzetközi szervezete. Ebben a folyamatban került elismerésre a fentebb már említett két 

magyar kancacsalád (Aspiráns és Árvácska). A lenti felsorolás 2018-al bezárólag mutatja be 

az egyesület fenntartásában lévő hazai állomány kancacsaládok szerinti összetételét. A 

tenyésztőszervezet törekvése a fajtán belüli genetikai sokféleség növelése, aminek egyik 

lehetősége a még fellelhető kancacsaládokból minél több, hazai tenyésztésben tartása. E 

tekintetben a nemzetközi együttműködés kielégítő. 

 

1 Panca 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1. HL100670000 Goral Délibáb  6. HL081070000 Prislop Bestia 

2. HL100960000 Hroby Darázs 2010  7. HL100430000 Goral Rozi HL 

3. HL110610000 Hroby Emma  8. HL050810000 Ousor Vadvirág 

4. HL120690000 Pietrosu Fátyol  9. HL130010000 Pietrosu Adél 

5 HL130740000 Ousor Giza  10. HL150700000 Ousor Imola 

 

2 Lucina 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL040380000 Hroby Szemes  5 IM100862015 Ousor X-51 

2 IM052992015 Goral Gonda HL  6 HL030510000 Ousor Márta 

3 HL081190000 Ousor Kincsem  7 HL110900000 Prislop Szamóca 

4 IM022282014 783 Prislop X-28 HL     

3 Tatarca 

Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL140680000 Pietrosu Parázna 

2 IM084232008 Pietrosu Parázs 

3 HL101030000 Pietrosu Picúr 
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4 Kitca 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL040510000 Hroby Ledér  22 HL100110000 Pietrosu Szelíd HL 

2 HL081110000 Ousor Nárcisz HL  23 IM033022011 Prislop Lena HL 

3 HL020360000 Hroby Tücsök  19 IM030562014 Ousor X-24 HL 

4 HL110460000 Prislop Aliz HL  20 HL060430000 Hroby Fáklya 

5 HL060380000 Hroby Emőke HL  21 HL121010000 Goral Csinos 2012 

6 HL040980000 Ousor Pipacs HL  24 HL131080000 Goral Hamu 

7 HL150570000 Pietrosu Pipacs  25 HL121000000 Goral Napsugár 

8 HL121170000 Ousor Fürge  26 HL100870000 Hroby Szíves 

9 HL070340000 Polan Árvácska  27 HL100640000 Ousor Formás 2010 

10 HL120600000 Prislop Ánizs  28 IM031742015 
Pietrosu X-62 

Cseresznye 

11 HL110950000 Prislop Róna  29 IM054442015 Prislop X-45 

12 HL050590000 Goral Jolán HL  30 HL080010000 Hroby Szende HL 

13 HL070410000 Polan Adoma HL  31 HL130020000 Hroby Csocsó 

14 HL070370000 Polan Alkony HL  32 HL030520000 Ousor Judit 

15 HL070400000 Polan Apolka HL  33 IM011262006 Ousor X-6 Csóka 

16 HL070380000 Polan Ázsió HL  34 HL090390000 Pietrosu Juhar 

17 HL110830000 Hroby Ciróka HL  35 IM012482007 Pietrosu XI-2 

18 IM103422015 
Prislop XI-2 

(Csermely) HL 
 36 HL120100000 Prislop Szalonka 

 

5 Plosca 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL081030000 Hroby Bolyhos  5 HL110890000 Goral Alma 

2 HL100490000 Ousor Dongó  6 HL050800000 Vasvirág 

3 HL130670000 Hroby Gála  7 IM083762012 Ousor X-38 

4 IM050462012 Pietrosu XI-11 HL  8 HL130660000 Ousor Gesztenye 

 

11 Rotunda 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL070330000 Polan Angyal HL  7 HL100100000 Pietrosu Jómadár 

2 IM093412015 
Ousor Jurie (Kócos) 

HL 
 8 HL040340000 Hroby Rosszlány 

3 HL120280000 Goral Bodza HL  9 IM084222008 Pietrosu Pitypang 
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4 HL120310000 Goral Tatros HL  10 HL120160000 Prislop Pintyőke 

5 HL090590000 Hroby Zerge HL  11 HL130010000 Pietrosu Adél 

6 HL081320000 Ousor Turgargur HL  12 HL150230000 Goral Bogát 

 

12 Sarata 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL020090000 Goral Suta  25 HL090010000 Hroby Emese 

2 HL020080000 Goral Szerénke HL  26 HL070610000 Hroby Szipka HL 

3 HL110600000 Gurgul Ékszer  27 HL110090000 Goral Abigél 

4 HL080950000 Hroby Becses  28 HS010790000 Hroby Markaz Piri 

5 HL080840000 Hroby Boglárka HL  29 HL120020000 Goral Jegyes HL 

6 HL081620000 Hroby Buga  30 HL051130000 Polan Zsarátnok 

7 HL101020000 Hroby Duna  31 HL090580000 Hroby Hajnal HL 

8 HL100510000 Ousor Dea  32 HL140540000 Pietrosu Hajnal 

9 HL100500000 Ousor Derenk  33 HL100230000 Prislop Örzse HL 

10 IM080142013 Pietrosu Pehely  34 HL100760000 Hroby Szamóca HL 

11 HL150810000 Gurgul Ízisz  35 HL110250000 Ousor Ciróka HL 

12 HL151140000 Ousor Indra  36 HL060600000 Polan Nuca HL 

13 HL081130000 Ousor Csíkos  37 HL130180000 Pietrosu Sztézsa 

14 HL081120000 Ousor Pöttyös  38 HL120610000 Prislop Szipirtyó 

15 HL131050000 Goral Virág  39 HL110750000 Hroby Gilice 

16 HL051200000 Hroby Böte  40 IM031762015 Hroby XXII-18 

17 HL130150000 Hroby Masni  41 PT010250000 Hroby Szikra 

18 HL020390000 Hroby Csámpás  42 HL130830000 Prislop Galopp 

19 HL030800000 Hroby Gáncsos  43 HL090340000 Goral Kecses 

20 HL070040000 Goral Ejja HL  44 HL100280000 Prislop Helyes HL 

21 HL100010000 Hroby Hilka HL  45 HL110120000 Prislop Őszirózsa 

22 HL020440000 Ousor Masni HL  46 HL020420000 Ousor Mirza 

23 HL040350000 Hroby Galóca HL  47 HL120180000 Prislop Őzike 

24 HL100030000 Hroby Hajnal HL  48 HL110130000 Prislop Tamara 

 

17 Aglaia 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL110720000 Prislop Kösöntyű  5 HL081300000 Ousor Csuda 

2 HL140130000 Pietrosu Sinka  6 HL150250000 Goral Omboz 
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3 HL070350000 Polan Akác HL  7 HL120130000 Prislop Panda 

4 HL140210000 Pietrosu Csügés     

 

70 Sekacka 

Ssz. Azonosító Ló neve 

1 IM112412016 Gurgul XII-2 

 

84 Polonia 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 IM081112015 Goral XV-21  3 IM000732015 Polan Almaj 

2 IM081982016 Ousor III-57 (Surka)  4 IM100722015 Goral Karca 

 

825 Agla 

 Azonosító Ló neve 

1 IM083092015 Gurgul X-15 

 

86 Deremoxa 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL051020000 Hroby Hurrikán  8 HL071530000 Hroby Kedves HL 

2 HL110420000 Ousor Csíkos  9 HL100610000 Hroby Zabola HL 

3 HL030810000 Hroby Antracit  10 HL100310000 Ousor Bisztra HL 

4 PT010240000 Hroby Obszidián  11 HL120510000 Hroby Olgi 

5 IM122922014 Gurgul X-2 (Sk)  12 HL040060000 Hroby Sára 

6 HL070470000 Hroby Ánizs HL  13 HL110100000 Goral Orsi 

7 HL060530000 Hroby Csíkos HL  14 IM032492007 Prislop X-33 

 

882 Gelnica 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 IM131702015 Goral XVIII-48 (Sk)  11 HL100800000 Pietrosu Kira 

2 HL140780000 Goral Horka  12 HL120360000 Goral Gerence HL 

3 HL040530000 Hroby Galamb  13 HL140520000 Ousor Tengelice 

4 HL120190000 Ousor Pitypang  14 HL120350000 Goral Szamos HL 

5 HL070460000 Polan Abigél  15 HL140580000 Ousor Poján 

6 HL110490000 Prislop Álom  16 HL020330000 Hroby Gyönyörű 

7 HL110510000 Prislop Felleg  17 HL030780000 Hroby Hortenzia 

8 HL070480000 Hroby Áfonya  18 HL020400000 Hroby Kökény 
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9 HL070420000 Polan Árnyék HL  19 HL051140000 Polan Ékes 

10 HL121040000 Horby Kamcsi  20 HL090530000 Ousor Picur 

 

Wrona 

Ssz. Azonosító Ló neve 

1 IM120192013 Polan Fundacja 

 

Wydra 

Ssz. Azonosító Ló neve 

1 IM021202008 Hroby Wilia (Pol) 

2 IM110182013 Pietrosu Wazna 

3 HL080890000 Prislop Bársony 

 

Árvácska 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL030750000 Goral Ajno  37 HL080960000 Prislop Boszorkány 

2 HL100680000 Goral Delfin  38 HL120780000 Ousor Fahéj 

3 HL120850000 Goral Fecske  39 HL060290000 Goral Délibáb HL 

4 HL120830000 Goral Fédra  40 HL080760000 Goral Fokos HL 

5 HL120910000 Goral Fillér  41 HL080770000 Goral Fürge HL 

6 HL020050000 Goral Saci  42 HL100020000 Hroby Hirvi HL 

7 HL020170000 Goral Süni  43 HL150820000 Hroby Igazgyöngy 

8 HL030730000 Goral Táncos  44 HL100060000 
Hroby Bögöly 

Dallam 

9 HL030640000 Goral Tincs  45 HL110020000 Hroby Iglic HL 

10 HL030660000 Goral Titkos  46 HL030690000 Goral Tündér HL 

11 HL040110000 Goral Ursula  47 HL130980000 Hroby Csinos 

12 HL110530000 Gurgul Éjfél  48 HL131000000 Hroby Hajnal 

13 HL070160000 Hroby Árven  49 HL121050000 Hroby Kedves 

14 HL070260000 Hroby Askam  50 HL051120000 Hroby Pirkadat 

15 HL081050000 Hroby Bigyó  51 HL100810000 Pietrosu Csillag 

16 HL080870000 Hroby Boróka HL  52 HL100830000 Pietrosu Sári 

17 HL081040000 Hroby Bűvös  53 HL051180000 Polan Rigó 

18 HL090220000 Hroby Csenge  54 HL110980000 Prislop Alkony 

19 HL090290000 Hroby Csillag  55 HL151130000 Ousor Ikon 
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20 HL090170000 Hroby Csinos HL  56 HL070150000 Prislop Aida HL 

21 HL100700000 Ousor Derce  57 HL140330000 Pietrosu Hanga 

22 HL100550000 Ousor Dina  58 HL050730000 Ousor Valcer HL 

23 HL100540000 Ousor Donna  59 HL110320000 Hroby Gyöngy 

24 HL100580000 Ousor Dudás  60 HL080930000 Hroby Békés 

25 HL120700000 Ousor Felhő 2012  61 HL100970000 Hroby Déva 

26 HL120760000 Ousor Formás 2012  62 HL110080000 Goral Ancsa 

27 HL140460000 Pietrosu Hetyke  63 HL090070000 
Hroby Bögöly 

Csengő 

28 HL140420000 Pietrosu Huncut  64 HL020190000 Goral Selymes 

29 HL120740000 Prislop Ficánka  65 HL130160000 Hroby Róza 

30 HL120960000 Prislop Florida  66 HL100050000 
Hroby Bögöly Detty 

HL 

31 HL060040000 Prislop Zola  67 HL110230000 
Hroby Bögöly Falat 

HL 

32 HL050940000 Hroby Kata HL  68 HL131130000 Prislop Zengő 2013 

33 HL150500000 Goral Orsika  69 HL020320000 Hroby Virradat HL 

34 HL150490002 Ousor Napsugár  70 HL090040000 Hroby Gála HL 

35 HL150520000 Ousor Forrás  71 HL120320000 Goral Visó 

36 HL140610000 Hroby Árnika  72 HL150560000 Pietrosu Panni 

 

Aspiráns 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 HL040290000 Goral Boglárka  27 HL140030000 Goral Adél 

2 HL100660000 Goral Dallam  28 HL081060000 Prislop Babér 

3 HL120870000 Goral Fanni  29 HL140090000 Ousor Repce 

4 HL020110000 Goral Sikkes  30 HL080800000 Hroby Biri 

5 HL030610000 Goral Tengerszem  31 HL150480000 Goral Natasa 

6 HL030570000 Goral Tüzes  32 HS000050000 Hroby Kedves II 

7 HL050880000 Goral Vackor  33 HL130090000 Goral Aranka 

8 HL050700000 Goral Vadrózsa  34 HL020230000 Goral Szüvellő 

9 HL110540000 Gurgul Eper  35 HL080820000 Hroby Bájos 

10 HL070250000 Hroby Álom  36 HL120930000 Prislop Fabula 

11 HL070120000 Hroby Anita  37 HL120950000 Prislop Feeling 

12 HL070220000 Hroby Anka  38 HL050750000 Ousor Varádics HL 

13 HL070070000 Hroby Arany  39 HL070320000 Polan Ékköves HL 
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14 HL080990000 Hroby Boglárka  40 HL070310000 Polan Aranyos HL 

15 HL080880000 Hroby Borostyán  41 HL060080000 Prislop Zea HL 

16 HL080850000 Hroby Borsó  42 HL090030000 Hroby Alíz 

17 HL090570000 Hroby Csöpke  43 HL100620000 Hroby Ilva HL 

18 HL120860000 Hroby Flamingó  44 HL020100000 Goral Sió HL 

19 HL120840000 Hroby Flört  45 HL130340000 Hroby Mámor 

20 HL100720000 Ousor Derengő  46 HL110300000 Ousor Picur HL 

21 HL100530000 Ousor Dóra  47 HL100460000 Ousor Dolina 

22 HL100450000 Ousor Doroti  48 HL030580000 Goral Tünemény 

23 HL120820000 Ousor Fantázia  49 HL070270000 Hroby Gerle 

24 HL120800000 Ousor Frida  50 HL140090000 Ousor Repce 

25 HL090080000 Hroby Bögöly Csipke  51 HL090240000 Hroby Cirbolya 

26 HL150260000 Goral Zala  52 HL140080000 Goral Cukor  

 

Bukovina 

Ssz. Azonosító Ló neve  Ssz. Azonosító Ló neve 

1 IM131672015 
Gurgul XIV-3 (Sk) 

(Rita) 
 5 IM120352012 Prislop Sári 

2 IM131682015 
Gurgul XIV-7 (Sk) 

(Ria Rózsa) 
 6 IM082812013 

Prislop I-1 Jarka 

Gesztenye 

3 IM091692015 Ousor VI-1 Káva  7 IM082822013 
Prislop I-6 Vlocka 

Szellő 

4 HL150370000 Ousor Szende  8 IM082132014 Prislop I-8 Cserka 

 

90 Machocha 

Ssz. Azonosító Ló neve 

1 IM111822015 
Gurgul XII-3 (Sk) 

Léna 

 

1.5.2. A fajta genealógiai vonalai 

A fajtában, más fajtákhoz hasonlítva, kiemelkedő örökítő erejű mének hoztak létre törzseket, 

az egy-egy törzsbe tartozók genealógiai vonalakat. A törzsek, a törzseken belül a genealógiai 

vonalak a fajta identitás mellett párosítási segédeszközként is szolgálnak. A rokontenyésztés 

elkerülésében, a genetikai variabilitás fenntartásában fontos szerepet játszanak.  

Szerencsére a fajta törzseinek egy része (a Goral, és a Hroby törzs) az eredeti lucsinai 

állományból megmenekült. Mindegyik máig gyarapodó törzset alkot. A két világháború 

között Romániában terebélyesedett ki még három törzs. Ezek a Prislop (született 1936-ban, 

oldalága a Goralnak), Ousor (született 1933-ban), Pietrosu (született 1933-ban). A lengyel 

lótenyésztés is adott törzsalapító mént a fajtának, az 1929-ben született Polant. Az ismeretlen 

származású Polant 1937-ben vásárolták meg a régi hucul típus regenerálására. A 

legreményteljesebb ménként írták le, ami a háború után Zabie-ben (a hucultenyésztés galíciai 
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Mekkájában) állt. Csehszlovákia tenyésztőmunkájának színvonalára jellemző volt, hogy az 

1924-ben született Gurgul ménnel máig virágzó törzset alapított a fajtában. A fajtának így 7 

törzse, törzsenként több genealógiai vonala épült fel. A fajta nemzetközi szervezete, a Huzul 

International Federation, újabb törzs létrehozásától elzárkózik.  

 

A tenyésztési engedéllyel rendelkező mének (a tenyésztési program módosításának 

időpontjában 2020-ban), törzsek szerinti bontásban 

 

Goral törzs 

4622 Goral Grosant, 5572 Goral Elemér, 5639 Goral Uppony, 6316 Goral Csergő, 

Hroby törzs 

4286 Hroby Bendegúz, 4677 Hroby Grad, 5137 Hroby Bryf, 5249 Hroby XXIII-19 Huba, 

5595 Hroby Bagoly, 5596 Hroby Csatár, 6057 Hroby Forrás,  

Ousor törzs 

4706 Ousor Zebulon, 4905 Ousor IX-51, 5250 Ousor Vidra, 5532 Ousor IX-63, 5750 Ousor 

Prezes, 5868 Ousor X-1 Casper, 5869 Ousor Délceg, 6156 Ousor Gavallér, 

Pietrosu törzs 

5314 Pietrosu XI-14, 5332 Pietrosu Pákó, 6058 Pietrosu Pásztor, 6059 Pietrosu Harcos,  

Prislop törzs 

5138 Prislop Zefir, 5175 Prislop X-35 Prímás, 6317 Prislop Bogdán, 

Gurgul törzs 

5597 Gurgul Bavor, 5780 Gurgul Surmacz, 6064 Gurgul Démon,  

Polan törzs 

5127 Polan Pallos, 5885 Polan Rikkancs. 

 

1.6. A hucul fajta küllemi leírása 

 
A bírálat 

tárgya 

Kívánatos Elfogadható Nem megfelelő 

Összbenyomás A kultúrfajtához szokott szemű 

ember meglepőnek találja a hucul 

lovat, mint a primitív fajták máig 

fennmaradt hű képviselőjét. Primitív 

fajtajellege megnyilvánul apró 

termetében, gyakran nehéz, mégis 

szép alakú csontos fejében, húsos 

pofáiban, igénytelenségében, 

ellenálló-képességében. 

Kicsisége ellenére sem kelti csökött 

ló benyomását, határozottan tömeges 

fajta. 

 Durva, heterogén, laza szervezetű, 

vagy túl finom, kistermetű, csont- és 

izomszegény. 

Méretek:  ♂ ♀ ♂ ♀ 132 cm alatti, 145 cm feletti bottal 

mért marmagasság, nagyfokú 

aránytalanság az egyes méretek között. 
marmagasság 

bot 

138-144 cm 136-142 cm  134 cm 131 cm 

marmagasság 

szalag 

148-155 cm 146-152 cm 144 cm 141 cm 

övméret 165-185 cm 160-176 cm 160cm 158 cm 

szárkörméret 18-19 cm 17-18 cm 17 cm 16 cm 

Fej A hucul feje aránylag nagy, azonban 

hossza, a durva csontozata, 

pofaszélessége és a test tömzsisége 

miatt nem feltűnő. A szem nagy, de 

mélyen-fekvő. Az orrhát 

oldalnézetben a homlokmélyedés 

utáni, felső részében egyenes vonalú, 

aztán kis, nyeregszerű mélyedés 

Kisfokú burkoltság, enyhén 

domború, vagy homorú 

profilvonal, alacsony fejtűzés. 

Durva, otromba, nagymértékben 

burkolt, bennülő apró szemekkel. Kos- 

vagy ékfej, magas fejtűzés.  
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A bírálat 

tárgya 

Kívánatos Elfogadható Nem megfelelő 

látható, majd a felső- ajakig domború 

vonalú. A pofán a rágóizmok jól 

fejlettek.  

Elölnézetben nagy szélessége, 

oldalnézetben a jól izmolt pofák 

hatalmas felülete teszi durvává a fej 

alsó oldalát, amely a fej felső 

oldalának igen nemes és száraz 

vonalaival együtt olyan 

jellegzetességeket ad a fejnek, 

amelyet semmi más fajtánál nem 

találhatunk meg. 

Nyak A középhosszú, esetenként hosszú 

nyak vastag, széles és izmos, a 

tarkótól a marig széles, egyenes 

vonalú. Az üstök és sörény dús, 

vastag-szálú, a csikóknál hosszú 

ideig felálló, gyakran elfedi a 

szemeket, a homlokot és a mart. 

Nem eléggé hosszú, de jól 

izmolt, és ívelt. 

Alacsonyan illesztett, izomszegény 

„hegedű”- vagy „szarvasnyak”, 

kötőszövettel terhelt nyak. 

Mar  A mar rendkívül széles, lapos és 

izmosan párnázott, ezért tűnik 

alacsonyabbnak, mint a valóságos 

mérete. 

A kívánatosnál kevésbé 

hosszú, ha izmoltsága 

megfelelő. 

Izomszegény, rövid, „púpos” vagy 

süppedt. 

Hát A hát széles és feltűnően hosszú, a 

magasan helyeződő keresztcsontban, 

majd a rövid, hátrafelé lejtő farban 

folytatódik. 

A kívánatosnál kissé rövidebb 

vagy hosszabb, kismértékben 

előre-mélyedt. 

Izomszegény, hosszú, hajlott vagy 

„pontyhát”. 

Ágyék Feszes, jól izmolt, közepesen hosszú. A kívánatosnál hosszabb, ha 

elég feszes és izmos. 

Hosszú, laza, izomszegény vagy 

„pontyágyék”. 

Far, comb A far a törzs hosszához képest rövid 

és lejtős, széles, izmos, kerekded. A 

farok töve mély, néha tűzött. 

Jól izmolt ”dinnyefar”, kissé 

csapott, ha elég hosszú és nem 

eléggé izmolt. 

Barázdált. 

Szügy Széles, elég mély és jól izmolt. A kívánatostól a széles felé 

való eltérés. 

Keskeny, izomszegény „kakasszügy”. 

Mellkas A szügy és a mellkas széles, igen 

mély és nagyban hozzájárul a hucul 

testalkatának zömökségéhez. A 

mellkast dongás bordák és álbordák 

zárják. Lapos bordájú hucul ló nincs. 

Terjedelmes, kevésbé 

dongázott, kevésbé mély. 

Lapos, sekély, rövid lapátos porci 

tájék, „fűzött mellkas”. 

Nemi szervek Szabályos, ép, mindennemű 

sérüléstől, betegségtől mentes. 

 Bárminemű morfológiai vagy 

egészségügyi rendellenesség. 

Lapocka, felkar A vállak szélesek, meredekek, a 

lapocka előrecsúszott. 

A kívánatostól kismértékű 

eltérés. 

Rövid, izomszegény, „kopár”.  

Lábtő, szár, 

boka, csüd, 

paták 

A lábak erősek, az alkar és 

combcsont erőteljes izomzattal 

borított, az ízületek jól fejlettek, a 

lábállás széles. A szár száraz, inas, a 

csüd erőteljesen fejlett, szintén 

száraz. A paták kemények, kicsinyek, 

jól formázottak és patkolás nélkül is 

igen ellenállók. Az állat teher nélkül 

kissé aláállított. A szűk vagy tág állás 

ritka. 

Kisfokban burkolt ízületek és 

szárak, a kívánatosnál 

hosszabb, ha a szögellés jó. 

Korrigálható pata-rendelle-

nességek. Idősebb lovaknál a 

munka általi elhasználódások, 

ha az a rendeltetésszerű 

használatot nem befolyásolja. 

Erősen tűzött, hosszú, gyengén inalt 

vagy burkolt, csontkinövéses szárak, 

túl hosszú, dús bokaszőrök, nem 

korrigálható alkati patahibák (bakpata, 

teletalpúság stb.). 

Csánk Szélessége, hosszúsága, vastagsága 

szerint terjedelmes, tiszta, száraz, 

torzulásmentes. Mélyen helyezkedő. 

A kívánatosnál kisebb 

terjedelmű, a természetes 

elhasználódásnak megfelelő 

mértékű deformációk. 

Rövid, keskeny vagy kivágott, nyitott 

csánk, nagyfokú burkoltság, súlyos 

deformációk. 

Lábszerkezet Elől, hátul szabályos. Elől: kismértékű franciásság, 

kisfokú kardosság, tehenesség. 

Súlyos mértékű lábszerkezeti hibák, a 

használat által nem indokolható 

mértékű elhasználódottság, patológiai 

esetek. 

Mozgás Lépése rövid. Ügetésben ugyancsak 

emiatt nem halad. Vágtája jó, hátsó 

lábain könnyen emeli testét és jól 

A szabályos vonaltól kissé 

eltérő, ha egyébként elég 

lendületes. 

Rövid, kötött, aprózó mozgás, a 

szabályostól nagymértékben eltérő láb-

előrevitel, sántaság. 
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A bírálat 

tárgya 

Kívánatos Elfogadható Nem megfelelő 

ugrik. Igazán előnyös tulajdonságai a 

hegyes, nehéz terepen mutatkoznak 

meg. 

Szín Legtöbbször őzszín-pej, többé-

kevésbé fakó, vagy egérszürke 

szőrökkel keverve. A gesztenyepej, 

de a sötétpej, a nyári fekete és a fakó 

is gyakori.  

A jegyes egyedek továbbtenyésztése 

nem kívánatos a fajta 

homogenitásának megőrzése 

érdekében. Az egérfakó az eredeti, 

ősi színváltozat, de igen ritka. Ezzel 

a színnel is, meg a pejjel is együtt jár 

a fekete hátszíj, gyakran a lábak 

zebroid csíkozása és a vállkereszt.  

Előfordul tarka is. A tarka hucul 

Lengyelországban őshonos, de mára 

több, a fajtát tenyésztő országban is 

megtalálható. 

Kifejezetten pici jegy a fejen, 

kismértékű jegyesség egyetlen 

lábon. 

Túlzott jegyesség a fejen és a lábakon. 

Tűzöttség. 

 

1.7. A hucul kisló értékmérő tulajdonságai 

A hucul lovat mindig a feltétlen munkakészség jellemezte. E tekintetben ma is párját ritkítja. 

Eredendően inkább málhás állat és a katonaság is málhás lóként tenyésztette, hasznosította, 

kedvelte, mint biztos léptű hegyi lovat. A hucul népcsoport munkalován túl a Kárpátokban 

szolgáló hegyi vadászalakulatok szolgálati lova volt, amely minőségében sokféle munkát 

kellett végeznie. Húzta a hegyi ütegeket, a nagyobb termetűek hátaslovak voltak. Málhás 

hasznosítása még a II. világháború után is felmerült. Mára ez a feladata háttérbe szorult, de 

csodálatos vérmérséklete ideális szabadidő lóvá teszi. Kitűnő hobbyló, fogatban és nyereg 

alatt egyaránt értékes szolgálatot tesz, a jól belovagolt hucul lovak határozott lovaglási 

élményt adnak lovasaiknak. Rendszertelen használat mellett sem túlságosan kocsis/lovas 

igényes. 

Későn érő fajta, de mint ilyen hosszú élettartamú-, termékeny. A 25-27 éves dolgozó egyedek 

nem ritkák a fajtában, amelyek a mindennapi munkájuk mellett csikót hoznak a világra. A mai 

versenysportok kivételével mindenféle használatra kitűnően alkalmas. 

 

2. A fajta tenyészcélja  

Az emberiség örökségét jelentő, a fajta egyéni arculatában kifejezésre jutó gazdag génkészlet 

génmegőrzés szabálya szerinti megőrzése a legfőbb tenyészcél, amit akár áldozatvállalással is 

őrizni kell a következő generáció számára. 

Ez a tenyészcél akkor tud megvalósulni, a génvédelmi munka akkor lesz sikeres, ha a 

megváltozott használati formában és környezetben sikerül olyan használati és kipróbálási 

formát találni, amelyik az eredeti tulajdonságok mindegyikére (vagy többségére) szelektál. 

Ebben a munkában nem adható fel a közös eredet, a meglévő kancacsaládok és méntörzsek 

végsőkig történő védelme, fenntartása. 

 

3. Tenyésztési módszerek 

3.1. A fajtatiszta tenyésztés elsődleges tenyésztési módszer a fajta tenyésztése során 

A hucul fajtának úgynevezett zárt méneskönyve van. A Hucul International Federation 

meghatározta a tagállamaiban elfogadott kancacsaládokat. A mén törzseken és genealógiai 

vonalakon sincs szándékában változtatni, ugyanakkor mindegyiket őrizni kívánja. Csak az, az 
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egyed nyerhet méneskönyvi felvételt, viselheti a hucul fajtanevet, amelyik anyai oldalon a 

HIF által elfogadott kancacsaládok alapító kancáira, apai oldalon valamelyik törzsalapító 

ménre vezethető vissza. 

A kancacsaládok mellett a fajta értékének megőrzésében elévülhetetlen szerepet játszanak a 

törzsalapítókra visszavezethető genealógiai vonalak, illetve azokat képviselő apaállatok. A 

rokontenyésztés lehetőség szerinti távoltartásával a genealógiai vonalak közötti egyensúlyt 

tartani célszerű, de az nem mehet a használati érték rovására.  

 

3.2 A génimmigráció 

A hucul fajta esetében a zárt törzskönyv nem tesz lehetővé idegen gének bevitelét a 

populációba, vagyis a keresztezés nem jöhet szóba. A tenyészanyag csere révén viszont a 

vérfrissítés általános gyakorlat, amikor is a fajtát tenyésztő hat közép-európai ország a 

génsodródás megakadályozására él ezzel a lehetőséggel.  

 

3.3. A vonaltenyésztés, vonal fenntartás elvei a fajtában 

Az Egyesület a tenyésztési engedéllyel rendelkező mének párosítási terveinek elfogadásakor 

szem előtt kell tartsa a génmegőrzési feladatokat. Először is mindegyik törzs megőrzése, 

egyensúlyának fenntartása törekszik. A genetikai variabilitás megőrzése, a génveszteség 

elkerülése érdekében törzsenként több mént folyamatosan tenyésztésben tart. A genetikai 

diverzitás csökkenése miatt vérvonalak kialakítását a fajta egyik törzsében sem tartja 

indokoltnak és elfogadhatónak. 

A törzsekben megnyilvánuló vonaltenyésztés fontos szempontja a törzsek közötti genetikai 

egyensúly tartása, de ez nem követelheti áldozatul a minőséget.  

 

4. Törzskönyvezés 

4.1. Állományba vétel feltétele hazai tenyésztésű egyedek esetén 

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

és a hucul kanca 3 éves korának betöltése után lehetséges. Egyesületi tagsági viszonnyal 

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

egyidejűleg megadja a ló nevét és azonosító számát, továbbá a lóútlevél származásra 

vonatkozó adatainak másolatát. Fakultatív alapon a kanca 3-5 generációs származási lapja, 

vagy a származási lapos lóútlevél másolata is benyújtható.  

Tagsági viszonnyal nem rendelkező tenyésztő esetén szükséges a tenyésztőszervezetbe való 

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

kanca hitelt érdemlő származási igazolását. (származási lapos lóútlevél vagy korábbi 

származási lap.) Tagsági viszonyt létesíteni nem szándékozó, de lova törzskönyvi 

ellenőrzésben tartását kérő tenyésztőre a fentiek vonatkoznak azzal, hogy törzskönyvezésre 

vonatkozó költségtérítések másképpen érintik, mint a tagsági viszonyt létesíteni szándékozó 

tenyésztőt. A díjszabásról az egyesület honlapján tájékozódhatnak a tulajdonosok. A 

dokumentumok benyújtását követően a tenyésztésvezető elbírálja a ló méneskönyvbe való 

felvételének lehetőségét és megküldi a jelentkezőnek a tagsági viszonyt létesítéséhez 

szükséges számlát, továbbá az alapszabályt, a tenyésztési programot, vagy azoknak a 

honlapon való elérhetőségét, egyben felhívja a figyelmét a kanca munkakészség-vizsgájának 

fontosságára, amit rendszeresen meghirdetett tenyészszemlék valamelyikén tehet le. Az éves 

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

az alapszabályban és a tenyésztési programban foglaltakat, azt tudomásul vette és elfogadja. 

Ezzel a ló állományba vételre kerül.  
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A mének állományba vétele hasonló módon történik azzal a különbséggel, hogy valamennyi 

ménnek a tenyésztési program készségvizsgára vonatkozó részében foglaltak szerint 

készségvizsgát kell tenniük. Eredményes készségvizsga hiányában a mének nem kerülnek 

állományba vételre, apaméni tevékenységet nem folytathatnak. A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint a lóútlevél tulajdonos általi birtoklása a ménekre is kiterjed. 

 

A hucul kisló állományt a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban 

Egyesület) a hucul kisló méneskönyvben tartja nyilván. 

 

A közhitelűség megteremtése érdekében valamennyi a méneskönyvben szereplő kancát a 

vonatkozó szabvány szerint törzskönyvi ellenőrzés alatt kell tartani. Amennyiben a 

törzskönyvezést nem az Egyesület végzi, úgy a törzskönyvi adatok gyűjtését és az Egyesület 

felé történő adatszolgáltatást az Egyesület tagjainak kancáira a Közgyűlés felhatalmazása 

alapján az Egyesület központilag rendeli meg. 

 

4.2. Állományba vétel (törzskönyvbekerülés) feltétele külföldi tenyésztésű, import egyedek 

esetén 

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

egyedekhez hasonló folyamaton keresztül azzal a kiegészítéssel, hogy valamennyi import 

egyed legalább 4 generációs származási igazolását (ha a lóútlevélben nincs feltüntetve, akkor 

származási lap csatolásával) be kell nyújtani a tenyésztőszervezethez. 

Mének a külföldön megszerzett tenyésztési engedélyük hitelt érdemlő dokumentálása esetén 

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

következő tenyészszemlén bemutatásra kerüljenek és a vérmérsékleti-kezelhetőségi vizsgán, 

továbbá küllembírálaton részt vegyenek. E szemle eredményétől függően, alapos indoklás 

mellett tenyésztési engedélyük bevonható. A külföldön készségvizsgát tett mének hazai 

készségvizsgája ajánlott! 

A külföldön törzsménszámmal rendelkező mén a hazai tenyésztésben törzsmén számát 

megtartja. Az külföldről származó országos fedezőmének neve is változatlanul 

átemelésre/megtartásra kerül. 

 

4.3. A főtörzskönyvbe kerülés szabályai 

A méneskönyvben (főtörzskönyvben) kerül nyilvántartásba az a hucul kisló, amelyiknek 

valamennyi őse kizárólag a hucul fajtához tartozik, és a HIF által elismert hucul törzskönyvre 

(méneskönyvre) vezethető vissza. 

A HIF tenyésztési szabályzata szerint elfogadott méneskönyvi/főtörzskönyvi egyed lehet az a 

hucul ló is, amelyiknek 5. ősi sorában legfeljebb 4 ős ismeretlen származású egyed előfordul, 

de ezeket az eredeti nyilvántartások (csikókönyvek) mint hucul kancát, vagy hucul mént 

jelölik meg. Ezek a kitételek egyben a várható megjelenésű nemzetközi hucul méneskönyvbe 

kerülés feltételei is. Az ilyen egyedek előfordulásának eshetősége pár százalék! 

 

A fajtának Lengyelországban tarka színváltozata is ismert. Ez ott tradicionális 

színváltozatként elfogadott, értékmérő tulajdonságaiban, kancacsaládjaiban és méntörzseiben 

nem különbözik az egyszínű változattól. Az Osztrák-Magyar Monarchiában a tarka színű 

változatot nem tenyésztették, sőt az egyszínű huculok esetében megfogalmazták a 

jegytelenségre való törekvést. A jegyesség ugyan nem fajtakizáró ok, de nem kívánatos 

tulajdonság. Ezek a formalizmusnak is tekinthető tulajdonságok is részei a fajtatörténetnek, a 
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fajta értékmérő tulajdonságának. Az országokat elválasztó határok megszűnésével, a szabad 

kereskedelem és -tulajdon gyakorlásának a lehetőségével új helyzet teremtődött Európában és 

törvényes keretek között a lótenyésztők is élnek ezzel az új helyzettel. A szabad kereskedelem 

és a szabad tulajdon jog gyakorlásának következtében Magyarországon is megjelentek a tarka 

színű hucul kancák és mének és a tulajdonosok tenyésztőszervezeti keretek között képzelik el 

a színváltozat tenyésztését. A Magyarországon nem őshonos tarka színű hucul tenyésztésének 

kereteit e tenyésztési program szabályozza.  

A HIF 2012. évi közgyűlési határozata ajánlja a tagországoknak a méneskönyvük 

(főtörzskönyvük) két irányban vezetését. A Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete él a 

fajta nemzetközi szervezete ajánlásával és a hucul ló főtörzskönyvét két részből állónak 

tekinti, az egyszínű és a tarkázottság genetikai hátterével rendelkező lovak főtörzskönyvi 

részére. A két résztörzskönyv egy irányban átjárható, az egyszínűtől a tarka felé. A tarka 

genotípust hordozó szülőktől született egyszínű egyedek csak akkor vonhatók be az 

egyszínűek fajtafenntartásába, ha az egyed pedigréjében a tarka ős legfeljebb az ötödik 

generációban fordult elő és három generáción belül egyetlen ős sem rendelkezett jegyekkel. 

 

4.3.1. Nukleusz minősítés ismérvei  

A nuklesz állomány kialakításának az elve a tenyészcélból következik, vagyis az állomány 

lehető legnagyobb genetikai diverzitását kell fenntartani. Ennek figyelembe vételével a 

nukleusz állomány a fajta kiemelt genetikai potenciállal rendelkező állománya, amely 

alkalmas (nem kizárólagosan) a mének előállítására, és a fajta megfelelő minőségben való 

fenntartására. 

 

A nukleusz állományban a fajta valamennyi rendelkezésre álló kancacsaládjából kell lenni 

egyedeknek és lehetőség szerint a törzseknek is (a kancák apai származása szerinti 

megoszlása) egyenletesen kell megjelenniük ebben. Egyébként a fajta országos szinten 

rendkívül kevés egyedszámából következő veszélyeztetett állapota arra ad felhatalmazást, 

hogy a legtöbb egyed a nukleusz kategóriába essék. Kivételt képezhetnek azoknak a 

kancacsaládoknak az egyedei, amelyek kifejezetten népesek és indokolatlan az egyedek 

többségét a nukleusz besorolásban tartani. Nagyon kevés egyedszámú kancacsalád esetén 

csak a fajtaátlagtól érdemben negatív irányban elütő egyedeket indokolt a fajta-fenntartó 

állományba helyezni. Kirívó esetekben abból netán kizárni. 

 

A fajta nukleusz állománya állami ménesben, magántulajdonú tenyészetekben található, a 

genetikai diverzitást maximálisan reprezentáló egyedekből tevődik össze. Ez az állomány 

összetételében folytonosan változhat, mert egy-egy egyedről bebizonyosodhat a 

feltételezettnél nagyobb, vagy kisebb tenyészértéke, vagyis indokolatlan lehet a nukleusz 

egyedek között tartani, vagy éppen indokolt lehet a nukleusz egyedek közé sorolni. 

Az egyedek saját és ivadékaik teljesítménye alapján (pl. készségvizsgák eredménye, jó 

szaporodásbiológiai mutatók, populáció-genetikai, vagy-és molekuláris genetikai ismérvek) 

örökítésük ismeretében (pl. a fajta típusának heterogén örökítése, feltűnő jegyesség ismételt 

előbukkanása, valamilyen genetikai terheltség) a nukleusz állományból kikerülhetnek, vagy 

abba bekerülhetnek. A törzsállomány létszáma ennek megfelelően változó, de mindig a 

megismert genetikai értéktől válik függővé. 

Döntően a nukleusz állományban vannak a ménnevelő és a törzskanca-nevelő kancák.  

 

A nukleusz állomány mellett megkülönböztetünk nukleusz tenyészeteket is, amelyek a fajta 

legmagasabb genetikai értékét képviselő tenyészállataival rendelkeznek, de ezen túl még más 

szakmai szempontok alapján kerülnek kijelölésre, mint 
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 a tartástechnológiai előírások betartása (részletesebben kifejtve az in situ tartás feltéte- 

leinél) 

 a csikónevelés rendje, 

 a takarmányozás színvonala, 

 a használati formában megmutatkozó magasabbrendűség, 

 a szakmai felkészültség. 

 

A nukleusz tenyészeteknek a törvényileg szabályozott adatokon túl házi törzskönyv vezetése 

is szükségszerű, amiben az állat elsődleges és másodlagos értékmérő tulajdonságairól pontos 

feljegyzéséket lehet vezetni. Ezek az információk hozzájárulhatnak a valóban körültekintő 

szelekciós folyamatok elvégzéséhez, a tenyészérték-becsléséhez.  

A nukleusz tenyészetekben indokolt tartani a génmegőrzés szabályai szerinti legjobb 

tenyészméneket is. Általában a nukleusz tenyészetekre jellemző a ménutánpótlásról való 

gondoskodás.  

 

A nukleusz tenyészetek közé be lehet kerülni, ha a tartástechnológiai és egyéb előírásoknak 

megfelel 1-1 tenyészet. A nukleusz állományok köréből kikerül az a tenyészet, ahol a tartás, 

takarmányozás, a szakmai színvonal nem éri el a kívánatos szintet. 

 

A fajta okszerű tenyésztése a 100-150 kancát számláló a nukleusz állomány mellett az 

úgynevezett fajtafenntartó állománnyal folyik. Törzskönyvezési, tenyésztésszervezési 

szempontból a két állomány nem különül el egymástól. 

 

4.3.2. Fajtafenntartó minősítés ismérvei 

Fajtafenntartó állományba sorolandók azok az egyedeket, amelyek ugyan a 

méneskönyvbe/főtörzskönyvbe tartoznak, de a nukleusz állomány ismérveinek nem felelnek 

meg. Ennek az állománynak a genetikai értéke a nukleusz után következik. A fajtában van 

néhány kancacsalád, amelyik igen terebélyes (pl. Árvácska, Aspiráns, 4 Kitka, 12 Sarata), 

vagyis nem indokolt minden egyedét a nukleusz állományban tartani (több féltestvér, vagy 

teljes testvér, egy kancának több kancaivadéka, stb.).  

Ezekből olyan egyedek is a fajtafenntartó állományba kerülhetnek, amelyek egy nem 

génmegőrzési indokkal fenntartott állományban esetleg jóval jobbnak tekinthetők, mint más 

kancacsaládok esetleg gyengébbnek tűnő, mégis nukleusz státust nyert egyedei. 

A fajtafenntartó és a nukleusz állomány között folyamatos átjárás lehet, a nukleusz állomány 

jellemzésénél leírtak miatt. A fajtafenntartó állomány kancái után is születhetnek a 

fajtafenntartás szempontjából nélkülözhetetlen, nagy genetikai és használati értékű mének.  

Ha bármilyen okból számottevő veszteség érné a nukleusz tenyészetet, akkor a 

törzsállományból pótolható a létszáma. A fajtafenntartó állomány is elválaszthatatlan része a 

génmegőrzési programnak. 

 

A magántulajdonban álló, többnyire néhány kancás tenyészetekből felépülő törzsállomány 

sorolható többnyire a fajtafenntartó tenyészetek közé, a nagyobb tenyészetekből azok, 

amelyek nem felelnek meg a nukleusz tenyészet által támasztott követelményeknek, de 

státuszuk változhat.  

Tenyésztésszervezési kérdések, feladatok tekintetében a tenyésztőszervezet nem tesz 

különbséget a nukleusz és fajtafenntartó állomány, illetve tenyészet között. 
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4.3.3. A törzskönyvi osztályba sorolás rendje 

A tenyészszemle a fajta tenyésztési programja végrehajtásának meghatározó eleme. Általa 

válik lehetővé az egyedek nyilvános minősítése, más egyedekkel való összehasonlítása. A 

tenyészszemlék alapján megítélhető a fajta tenyésztésének színvonala az adott időszakban, a 

különböző évek összehasonlításával pedig a tenyésztői munka előrehaladása vagy hanyatlása 

is mérhető. 

A tenyészszemléken felkért bírálók bírálnak, közöttük mindig képviselteti magát az egyesület 

vezetése. Országos szemléken a HIF által elismert bírók jelenléte ajánlott.  

A tenyészszemlék alapot szolgáltatnak a törzskönyvi besoroláshoz, de önmagukban nem 

elégségesek, hacsak nem a tenyészszemlén történik a készségvizsga. Az osztályba sorolás a 

küllem, sajátteljesítmény (készségvizsga) a vérmérséklet együtteséből képzett pontszám 

alapján kerül meghatározásra. 

Küllemi bírálat célja annak elbírálása, hogy adott egyed fenotípusos megjelenése mennyiben 

felel meg 

 - a tenyészállattal szembeni általános és speciális követelményeknek 

 - a fajtaleírásnak, a kívánatos típusnak 

 - ivadékain keresztül a megőrzendő fajtajellegnek 

 - a fajta fizikai adottságai javításának 

A huculok törzskönyvi osztályba sorolásánál a különböző minősítési szempontok (a mint a 

származás vizsgálat, a küllemi bírálat, viselkedésbírálat, a készségvizsga egyes elemei) 

együttes figyelembe vételével három alaposztály kerül meghatározásra. Tekintettel az egyes 

minősítési elemek eltérő számú szempontjaira, azok önmagukban nem állják meg a helyüket. 

Az összehasonlíthatóság érdekében mindegyik szempontot a lehetséges maximum 

százalékában kell kifejezni. Az azt követő összeadás után számtani átlagot számítva egyetlen 

pontszámmal jellemezhető hucul kisló minősítése. Ha bármelyik minősítési szempontnál a ló 

nem éri el az 55 százalékot, az egyed tenyésztésbe nem kerülhet. 

 

Az elért pontszám figyelembe vételével  

II/2 besorolású az egyed 55-65 % eredmény között  

II/1 besorolású az egyed 66-75 % eredmény között  

I/2 besorolású az egyed 76-85 % eredmény között  

I/1 besorolású lesz az egyed 86 % feletti eredmény esetén. 

 

A készségvizsgán kizárólag harmadik életévüket betöltött fajtatiszta hucul indulhatnak. 

 

Ezen túl  

Fedezőmén az a mén, amelyik a méneskönyvi feltételeknek megfelel és a készségvizsga 

szabályzat szerinti készségvizsgát eredményesen teljesítette! 

Törzsmén az a mén lehet, amelyik a fedezőménnek való  megfelelőségen túl a készségvizsgát 

I/2, vagy jobb minősítéssel tette le, legalább 15 (választott és évjárati) csikója első osztályú, és 

rendelkezik 2 fedezőmén ivadékkal. 

Elitmén az a mén, amelyik a törzsménnek megszabott feltételeken túl, rendelkezik legalább 3 

olyan utóddal, melyek nyilvános versenyeken minősültek. 

 

Méneskönyvi kanca az, amelyik a méneskönyvi feltételeknek megfelel, saját-, vagy 

ivadékainak sportteljesítménye nincs. 

Törzskanca az a kanca, amelyik a méneskönyvi feltételeknek maradéktalanul megfelel és 

teljesítette a huculösvény készségvizsgát, 6 tenyészév alatt legalább 3 ivadékkal, és ebből 

legalább 2 méneskönyvi követelményeknek megfelelővel rendelkezik. 
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Elit kanca az a kanca, amely a törzskancának megszabott feltételeken túl legalább két 

nyilvános versenyen minősül ivadékkal rendelkezik. 

 

4.4. A törzskönyvből történő kikerülés szabályai  

A törzskönyvből kikerülhet az adott ló a tulajdonos kezdeményezésére. Az éves tagdíj 

befizetésének elmulasztása a törzskönyvben tartás megszüntetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatnak is tekintendő. 

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

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

tekintettel a kezelhetőségre, vérmérsékletre és a munkahasználati tulajdonságokra. 

 

A tenyésztési engedélye megvonásra kerül annak a ménnek, amelyik után három tenyészéven 

keresztül egyetlen csikót sem regisztráltak. Az ilyen mén tulajdonosa újabb készségvizsga 

letétele esetén ismét kérheti a mén törzskönyvi nyilvántartásba vételét.  

A tenyésztési engedélye megvonásra kerül annak a 17 évnél fiatalabb ménnek is, amelyik 

nem jelenik meg a 4-5 évente ismétlődő típusbírálaton. Újbóli felvétele készségvizsga 

letételével válik lehetővé. Az ismétlődő ménfelülvizsgálat nem vonatkozik a 17. életévüket 

betöltött és addig tenyésztésben álló ménekre. 

 

4.5. Származás-nyilvántartás 

4.5.1. A kancafedeztetés, termékenyítés nyilvántartása 

A LÓINFORM (a tenyésztési hatóság és a faji szövetség által közösen kifejlesztett, a 

tenyésztésszervezési eljárásokat meghatározó és lekövető nyilvántartási rendszer) rendszerben 

használatos fedeztetési/termékenyítési jegy alapján. 

A termékenyítés alapbizonylata a termékenyítő állomáson kiállított termékenyítési 

jegyzőkönyv. A termékenyítési jegyzőkönyv 4 példányos bizonylat, amelynek 1. és 2. 

példánya a törzskönyvező szervezeté, 3. példánya a termékenyítő állomásé, 4. példánya a 

kancatulajdonosé, ez az úgynevezett fedeztetési jegy.  

 

4.5.2.A fedeztetés, termékenyítés bejelentése 

A fedeztetési/termékenyítési jegy adatainak LÓINFORM rendszerbe való rögzítésével 

történik meg a fedeztetés/termékenyítés bejelentése. 

A termékenyítést a tenyésztő szervezet vagy megbízottja rögzíti, vagy juttatja el a központi 

adatbanka. 

 

4.5.3.A pótfedeztetési jegy megszerzésének szabálya 

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége ügyrendjében meghatározott módon lehetséges. 

 

4.5.4.Külföldi fedeztetés nyilvántartásba vételének szabályai 

A külföldi fedeztetés nyilvántartásba vételéhez szükséges a fedeztetés alapbizonylata (külföldi 

fedeztetési jegy), a tenyésztő szervezet hozzájárulása, valamint a fedezőmén hiteles 

származási lapja és DNS-kártyája. A külföldi fedeztetési jegy azonosíthatósága a mén 

tenyésztőszervezete nyilatkozatával történik. A külföldi fedeztetés a központi adatbankba a 

hatósággal egyeztetett módon kerül be. 



23 

 

 

4.5.5. Embrió-átültetés nyilvántartásba vételének szabálya 

A donor kanca termékenyítéséről a fentiekben leírt módon termékenyítési jegyet állít ki a 

termékenyítő állomás. 

Az embrió beültetését végző szakember jegyzőkönyvet állít ki, amelyben fel kell tüntetni: 

 a biológiai apa törzskönyvi számát és nevét,  

 a biológiai anya (donor kanca) azonosítóját és nevét, 

 a recipiens kanca azonosítóját és nevét,  

 a donor kanca tartójának (tulajdonosának) nevét és címét, 

 az embrió-átültető állomás nevét és nyilvántartási számát, 

 az embrió-beültetés időpontját. 

Az embrió-átültetési jegyzőkönyv a fedeztetési jegyzőkönyvhöz hasonlóan több példányos 

szigorú számadási bizonylat, aminek egyes példányait kapja a törzskönyvezést végző 

szervezet, az embrió-átültető állomás, a donor és a recipiens kanca tartója. A termékenyítési 

jegyzőkönyv és az embrió-átültetési jegyzőkönyv egymás nélkül érvénytelen. 

 

A megszületett csikó bélyegzése előtt a tenyésztő szervezet megbízottja mintát vesz a 

csikóból a DNS alapú származásvizsgálat elvégzése céljából. A csikó DNS mintája 

összehasonlításra kerül a genetikai anyáéval és apáéval (megerősítés céljából), illetve a 

recipiens kancáéval (kizárás céljából).  

A csikó csak a származást megerősítő DNS-vizsgálat eredményének megérkezése után 

jelölhető. Azonosításkor a csikójelölési jegyzőkönyvre a genetikai szülőket, illetve a 

beavatkozás tényét fel kell feltüntetni.  

Az embrióátültető állomást a tenyésztési hatóságtól kapott üzemeltetési engedély alapján 

lehet működtetni! 

 

4.5.6.A csikók jelölésének, azonosításának módja 

Csak az a csikó kerülhet a hucul méneskönyvben regisztrálásra és a fajtára jellemző jelölésre, 

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

 

A fedeztetéseket a fedeztetési idény zárásakor az Egyesület képviselője, vagy az Egyesület 

által megbízott szervezet képviselője (megyei lótenyésztési felügyelő) megküldi az Egyesület 

tenyésztésvezetőjének.  

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

együtt rendelkezésére bocsátott ellésbejelentő nyomtatvány kitöltésével köteles bejelenteni a 

LÓINFORM szabályai szerint.  

A csikó azonosítását és jelölését a csikó korát illetően a mindenkor vonatkozó jogszabályok 

szerint végzi el az egyesület, vagy az általa feljogosított szervezet, vagy személy!  

Az azonosítás alapja a „csikónyilvántartás”, amely alapján azonosítja a csikót az egyesület. A 

fajta hagyományainak megfelelően a tartós megjelölés megtüzesített vassal történik. E mellett 

a tulajdonos kérheti a transzponderes jelölést is, amit a tenyésztőszervezet ajánl is a 

tulajdonosnak. 

Amennyiben a csikó származására vonatkozó adatok nem illenek a csikóra, az nem kerülhet 

jelölésre, majd a hucul kisló méneskönyvben (vagy regiszterben) nyilvántartásra. 

Amennyiben az azonosítás során vita merülne fel az azonosságot illetően, a származás 

hitelességét DNS vizsgálattal kell megerősíteni. A vizsgálatot erre kijelölt laboratórium végzi. 

A csikók egyedi jelölése a baloldali konc tájékon fajtajel és a születési évszám, jobb oldali 

konc tájékon a csikószám bélyegzésével történik. A tenyészszemlén bemutatott egyedek 
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tulajdonosai a 3 éves, vagy idősebb lovak elbírálásakor kérhetik az egyesületi jelnek a jobb 

tomporra (a csikószám mellé történő) bélyegzését. 

 

4.5.7.Az elnevezés szabályai 

A hucul lovak elnevezésénél követjük az Osztrák-Magyar Monarchia által alkalmazott 

nevezéktant. Ez a szélső apai ágon vonultatja végig a neveket és a hagyományos törzsek 

szerint végzi a névadást (Hroby, Goral, Prislop Pietrosu, Ousor, Polan, Gurgul). A 

hagyományos, törzsbe/genealógiai vonalba tartozást jelölő név mellett, kancacsikók esetén az 

anyjuk, méncsikók esetén az apjuk nevének kezdőbetűjével kezdődő használati nevet is kell 

szerepeltetni a csikó nevében (pl. Hroby Álom, Goral Süni, Prislop Babér, Ousor Ara, 

Pietrosu Pitypang, Polan Angyal, Gurgul Bűvös). 

 

A tenyésztési szabályzat lehetővé teszi tenyészet-név használatát is, ami az adott tenyészetre 

jellemző marad évtizedeken keresztül. Ilyenkor a ló neve a törzs névvel kezdődik, majd követi 

a használati név, végül a tenyészetnév zárja a hucul ló nevét (pl. Hroby Igazmondó Aggtelek, 

Ousor Kitekincs Sajóvölgy). 

 

4.5.8. Azonosító képzés szabályai 

A hucul csikók azonosítója az alábbiak szerint képzendő: HUN K HL170450000. Vagyis: 3 

karakter az ország jele (HUN), majd szóköz, aztán az ivarnak jele (M vagy K), szóköz, a fajta 

jele 2 karakter (HL, a fajtára utaló kód a központi adatbank szerint), a születés évének két 

utolsó számjegye (17), a csikószám (045) majd 4 technikai karakter, (0000). 

 

4.5.9. Az UELN szám képzés szabályai a méneskönyvben nyilvántartott állománynál 

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

számjegye 17, az egyesület által adott csikószám 045 és 4 technikai karakter. Összeállva: 

3481HL130450000 

 

4.5.10. Származás-ellenőrzés módja és dokumentálásának rendje 

A hucul csikók származásigazolását alapesetben a fedeztetési jegy adatai jelentik, ha a csikó 

azonosítása a jogszabályban meghatározott időn belül, még az anyja alatt megtörténik. 

Amennyiben a csikó nem az anyja alatt, vagy nem az említett időintervallumban kerül 

azonosításra, netán gyanú merül fel a fedeztetési jegy adatainak valódiságát illetően, úgy a 

nyilvántartásba-vételt végző szakember elrendelheti a DNS alapú származásellenőrzést. 

Fedezőmének esetében kötelező a DNS kártya elkészítése. 

A származást igazoló DNS alapú vizsgálat még az alábbi esetekben kötelező: 

 a jogszabályban meghatározott határidő után, illetve nem az anya alatt azonosított 

csikók esetében 

 szúrópróba-szerűen minden 10. azonosított csikó esetén 

 ha kétségessé válik a származás 

 utólagos eljárással kiadott fedeztetési jeggyel ellátott csikók esetén 

 hasban import csikóknál 

 mesterséges termékenyítésből és embrióátültetésből származó csikók esetében 

 fedezőmének esetén. 
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4.5.11. A származás igazolás kiállításának szabályai  

A hucul fajtában azonosításra került csikó származási-lapos lóútlevelet kap.  

 

5. A fajta szelekciójának rendje 

 

5.1.A párosítási terv készítésének elvei, célpárosítások 

A párosítási terveknél, de a tenyészkanca utánpótlásnál is fontos feltétel mindegyik 

kancacsalád utánpótlásának a megteremtése. Ez genetikai szükségszerűség. Bármely 

kancacsalád kiesése a genetikai változatosság csökkenését vonja maga után. Ez óhatatlanul a 

származásilag azonos gének növekedését hozza magával, ami mindegyik más kis létszámú 

fajtához hasonlóan Damoklész kardjaként függ a tenyésztő felett.  

 

A párosítási tervet az egyesületi tag minden év március 1.-ig köteles megküldeni az 

Egyesületnek. A szakszerű párosításhoz az Egyesület (a tag kérésére) segítséget nyújt. 

A nukleusz állomány örökítésében legértékesebb kancáit az öreg(ebb), lehetőség szerint 

ivadékai által minősített ménekkel kell fedeztetni. Ezek mesterséges termékenyítő 

állomásokon is állhatnának a minél célszerűbb, jobb kihasználás és a széleskörű 

hozzáférhetőség érdekében.  

Tenyésztési engedélyt kapott fiatal mének munkáltatását, adott esetben sportkipróbálását 

szorgalmazza az Egyesület, de elegendő anyagi forrás híján azt előírni nem tudja. 

 

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

elkövetkezendő fedeztetési idényben mely kancáit kívánja tenyésztésben tartani, és ezeket 

melyik ménnel kívánja fedeztetni.  

 

5.2. Tenyészmén-jelöltek szelekciója 

A csoport szelekciója megtörténik a készségvizsgát megelőző tenyészszemléken, ha a 

tulajdonos bírálatra felvezeti a mént. A szelekció alapja a származás elbírálása, a küllemi- és 

típusbírálat, majd a készségvizsga eredményes teljesítése. Fontos szempont, hogy a ménjelölt 

gazdag fedezőmén létszámú törzsbe tartozik-e, vagy sem. E létszámtól függően változik az 

értékelés szigorúsága, de a fentebb említett módon, az egyes bírálati szempontokra adható 

pontszám legalább 50 százalékát el kell érnie a mén-várományosnak. 

 

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

soroláskor legalább II/1. minősítést ért el és az állategészségügyi jogszabályokban 

rögzítetteknek megfelel.  

 

5.3. A kancák méneskönyvbe kerülésének feltétele 

A kancák beleszületnek a méneskönyvbe, viszont elvárás velük szemben a tenyészszemlén 

való megjelenés, ahol minősítésre kerülnek és a méneskönyvből való kizárásra is sor kerülhet. 

 

6. Tenyészmének használata 
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6.1. A mének tenyésztési/termékenyítési engedélye kiadásának tenyésztési és 

állategészségügyi feltételei 

Tenyésztésre csak tenyésztési engedéllyel rendelkező mén használható. Az elvi tenyésztési 

engedély csak akkor lép életbe, ha a tenyésztőszervezet évi rendszerességgel kiadja 

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

fedeztetési okmányoknak birtokában van. A fedeztetés kézből történik, de a fajta fenntartása 

során a természetes fedeztetés mellett megengedett a mesterséges termékenyítés is.  

 

Mesterséges termékenyítésre használt mén esetében a vonatkozó állategészségügyi előírások 

betartása kötelező. 

 

Mesterséges termékenyítés történhet helyben vett friss ondóval, hűtött és fagyasztott 

termékenyítő anyaggal. Elfogadott az embrió átültetés is, ha egyébként a vonatkozó szabályok 

betartásával történik. A mesterséges termékenyítés, az embrió átültetés, mint biotechnológiai 

eljárás igénybe vétele segíti az egységes tenyésztési program megvalósítását, ezáltal a 

folyamatos genetikai fejlődést szolgálja. 

 

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

alapján erre alkalmas. Az alkalmasság oka lehet: 

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

mértékű kihasználást indokolja, 

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

mértékben való kihasználása a megfelelő ivadékteljesítmény-vizsgálat elvégzéséhez. 

 veszélyeztetett genealógiai vonal megmentésének szándéka. A kijelölt mén kevés 

egyedszámú, védendő vonalból származik, esetleg a fajtán belül ritka genotípusú. 

Ezektől az egyedektől, ha a szaporítóanyaguk erre alkalmas, mélyhűtött szaporító-

anyag készítésére is kell törekedni. 

 

 Állategészségügyi feltételek:  

A fedeztetés általános feltétele a takonykórtól, tenyészbénaságtól, fertőző kevésvérűségtől 

való mentesség, a vírusos lóinfluenza és rhynopneumonitás elleni vakcinázás hivatalos 

igazolása, valamint állatorvosi igazolás a kanca egészségéről és fedeztethetőségéről. 

Mindkét here ép és elég fejlett, a termékenyítő anyag megfelel az alkalmassági előírásoknak, 

A ménnek termékenyítő anyaga mentes a vírusos arteritis kórokozójától. 

 

Az állategészségügyi feltételek a mindenkor érvényes állategészségügyi szabályozás szerint 

változhatnak, és minden esetben a jogszabályi környezet az irányadó! 

 

6.2. Import mének használatának szabályai 

A fajta hazai genetikai bázisának sokszínűségét az ismételt importok segítik, javítják. További 

előnye és szükségszerűsége a tenyészállat-importoknak a genetikai sodródás 

megakadályozása, vagy legalább is elenyésző mértékűre csökkentése.  

Tenyésztéshigiéniai értelemben nincs különbség a hazai tenyésztésű és Magyarországon 

teljesítmény-vizsgát tett mének használatát illetően.  

A hazai tenyésztő szervezet elismeri a HIF tagországaiban kiadott tenyésztési engedélyeket, 

de az importált fedezőmént a soron következő tenyészszemlén be kell mutatni. Idős méneknél 

a szemlebizottság záradékával ellátott megtekintés kiválthatja a tenyészszemlén bemutatást.  
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A tenyésztési engedéllyel nem rendelkező import mének használatára a hazai tenyésztésű 

ménekkel azonos szabályok vonatkoznak. Import tenyészmént tenyésztésre csak honosítás 

után lehet használni. A tenyésztés megkezdése előtt a tenyésztési hatósághoz be kell nyújtani 

a mén DNS-kártyáját. 

Alapos indokkal a külföldi tenyésztési engedélyek visszavonhatók. 

 

6.3. A szaporítóanyag minőségi követelményei  

Mesterséges termékenyítési engedélyt az illetékes tenyésztési és állategészségügyi hatóság 

adja ki, de a tenyésztőszervezet egyetértésével, aki nyilatkozik arról, hogy a spermát adó 

apaállat feltételezett tenyészértéke eléri a fajtafenntartó tenyésztő szervezet által a 

mesterséges termékenyítő állatokra kidolgozott teljesítményszintet. Mesterséges 

termékenyítésre kiadható az engedély akkor is, ha a tenyészállatot teljesítményvizsgálatra 

jelölték ki. Ezen túl az apaállat megfelel a tenyésztési, tenyésztéshigiéniai, állategészségügyi 

jogszabályi előírásoknak.  

A forgalomba hozott termékenyítő anyag minőségéért a forgalmazó felel. E tekintetben 

felelősség a fajtafenntartó tenyésztő szervezetet vagy/és a mén tulajdonosát felelősség nem 

terheli. A forgalomba hozható sperma minőségét jogszabályok rögzítik.  

Külföldről behozott szaporítóanyag használata esetében a szaporítóanyagnak 

állategészségügyi és minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Mélyhűtött szaporítóanyagot 

a tenyésztési hatóság laboratóriumában be kell vizsgáltatni. A szaporítóanyagot valamely 

magyarországi mesterséges termékenyítő állomásra be kell jelenteni, és honosítani kell, a 

tenyészmén honosításához hasonlóan. 

 

7. A teljesítmény-nyilvántartás, teljesítményvizsgálat rendje 

A teljesítményvizsgálatok célja a tenyészállatok tenyészértékének minél pontosabb becslése. 

A hucul kislófajta esetében is ez több lépcsőben történik. 

 

Első lépcsőben a tenyésztésre való alkalmasság megállapítása 

 a származás értékelésével (az ősök genetikai értéke és sajátteljesítménye (beleértve 

az örökítő értéket is) alapján 

 küllemi bírálattal és 

 sajátteljesítmény vizsgálattal. 

 

Második lépcsőben az örökítőképesség ismeretében a tényleges tenyészérték becslése 

 az ivadékok teljesítményének vizsgálatával és 

 küllemi bírálatával. 

 

7.1. A származás értékelése 

A származás értékelése az 5 ősi soros származási lap alapján történik. Miután a fajta 

kancacsaládjai és mén genealógiai vonalai is rögzítettek, származását tekintve mindegyik 

hucul megfelel a származási feltételnek. A szelekció a kancacsaládok és a mén genealógiai 

vonalak közötti egyensúlytartásra irányul.  

 

A fajta teljesítményvizsgáját (készségvizsgáját) csak azok az egyedek teljesíthetik, amelyik 

anyai oldalon visszavezethetők a Huzul International Federation tenyésztési bizottsága által 

elfogadott kancacsaládok valamelyikére, apai oldalon pedig Goral, Hroby, Ousor, Pietrosu, 

Prislop, Polan, Gurgul törzs valamelyikébe tartoznak. Az egyedek a tenyésztőszervezet 
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adatbázisában szerepelnek, s a szemlékre (készségvizsgákra) történő jelentkezéskor az 

Egyesület az adatbázisában ezt ellenőrzi. 

 

A fajtában elfogadott származás előfeltétele a vizsgának, de a vizsga minősítésébe nem 

tartozik bele! 

 

7.2. Küllemi bírálat 

A küllemi bírálatokat a tenyésztőszervezet által kijelölt, a Huzul International Federation 

által elismert bírálók végzik. Közöttük mindig képviselteti magát az egyesület vezetése, aki 

ugyancsak a HIF által elismert bíráló kell legyen A bírálatot megelőzi a testméretek 

felvétele.  

 

100 pontos küllemi bírálat, a melléklet szerint. 

Az egyes bírálati szempontok értékelése, 0-10 pontú skála esetén 

  10  kiváló 

  9  igen jó 

  8  jó 

  7  közepesnél jobb 

  6  közepes 

  5  hibás 

  4  rossz 

  4 alatt  tenyésztésből kizárandó 

 

A kancák abban az esetben kaphatnak méneskönyvi felvételt, ha alapminősítésben elérik a 

következő értékeket: 

 marmagasság: 135- 140 cm 

 küllem: 60 pont 

 

Standard méretek: (3 éves vagy idősebb lovak esetén) 137/142 centiméter marmagasság. 

170-180 centiméter övméret, 18-19 centiméter szárkörméret. 

 

7.3. Sajátteljesítmény-vizsgálat 

A géntartalékok megőrzésének feladata az adott fajták távolabbi századokba való 

átmentésén túl az is, hogy azok tulajdonságai, genetikai varianciája ne-, vagy a lehető 

legkisebb mértékben változzék. Ennek feltétele az olyan használat, ami az eredeti 

tulajdonságra (génszerkezetre) szelektál.  

 

Ezek közé tartozik a: 

 feltétlen munkakészség 

A cserben nem hagyó engedelmesség, az elhullásig tartó odaadás pontos jelzője és leírása a 

fajta feltétlen munkavégzésének. Erre a tulajdonságra való szelekció során a fajtát olyan 

feladatok elé kell állítani, ami ébren tartja az azt befolyásoló géneket. Ilyen lehet a függő 

hidat modellező akadály, a billenő pallón való átkelés (nevezhetjük libikókának is), a 

meredek emelkedő, sötét, szűk folyosóba való belovaglás, egy útvesztőn történő 

keresztülhaladás, szokatlan talajon, mélyebb patakon átkelés, vagy egyszerűen csak egy 

függönyös kapu.  
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 állóképesség 

Ma már nem kell a huculnak 100 kg körüli málhát nehezen legyűrhető utakon, sok-sok 

kilométeren át hordania, ezért az állóképesség megőrzése is különleges feladat elé állítja a 

tenyésztőt. Mivel a fajta valamennyi egyedének az ezt modellező erőpróba teljesítésére nincs 

mód, de megkövetelendő ez a tenyészmén jelöltek szára. Ezek készségvizsgája lényegében 

állóképességi tesztnek kezelendő. 

 

 lépésbiztonság 

A lépésbiztonság a hucul egyik értéke, és ez a tulajdonság ad ma is különlegességet a 

fajtának. Ezt az értékmérő tulajdonságot megkülönböztetett figyelemmel kell óvni, mert itt 

van a legnagyobb különbség a huculföld és a mai használati tér felszínviszonyai között. 

Éppen ezért a legkönnyebben elveszíthető értékmérő tulajdonság. Gondos fajtafenntartással 

megtalálhatók azok az akadálytípusok, amelyek megépítésével és ezen való használattal a 

fajtát eme követelmény elé lehet állítani. A lépésbiztonságot modellezi a talajon elhelyezett 

apró rönkök közötti átlovagolás, a cikk-cakk palló, a magasított palló, sőt a függő híd is. A 

ló nem érzékeli a mélységet, így aztán, a talajtól 15-20 cm-re a felemelt keskeny palló, 

amiről a lónak nem szabad lelépnie, alkalmas a lépésbiztonság tesztelésére, ám a lovas nem 

érzi magát veszélyben. 

 

 könnyű kezelhetőség 

A fajta legfontosabb értékmérő tulajdonságainak egyike, amit ugyan a takarmányozás 

mikéntje némileg befolyásol, de jelen értelmezésben a genetikai meghatározottságra kell 

gondolni. Nevezetesen ne legyen lovasigényes a hucul. A múltban, a fajta első virágzásának 

idejében a kezelhetőségét az asszonyokkal és a gyerekekkel való munkáltatás jelentette. A 

jelenben olyan használati módot kell bevezetni a fajta értékmérőtulajdonsága biztonságos 

fennmaradása érdekében, ami gyerekekkel, fiatalokkal végeztethető, egyúttal vonzó a 

gyerekeknek, élményt nyújt és sikereket ad.  

 

 hirtelen fellépő környezeti ingerekre való közömbösség 

Ha a meredek sziklán, a keskeny hegyi ösvényen, vagy a zúgó hegyi patak medrén átkelve 

egy hirtelen felröppenő madárra, vagy egy szikladarab robajszerű mélybe zuhanására akár 

egy oldalirányú megugrással vagy előre szökelléssel válaszolt volna a munkáját végző hucul 

ló, nyomban a mélybe zuhant volna lovasával, vagy málhavezetőjével együtt. Ezt nem 

engedhette meg a korabeli lóhasználat. Az elmúlt két évszázadban szelektálódtak azok az 

egyedek, amelyek a környezeti ingerekre adott heves válaszreakciókat örökítették. 

Manapság olyan használati módot kell modellezni, ami őrzi ezt a tulajdonságot. Ilyen lehet 

egy-egy váratlan hanghatás, hirtelen felbukkanó, sokszor mozgó tárgy, bármi szokatlan 

környezeti inger. A váratlanul jött inger hatására a huculnak változatlan iramban kell vinnie 

a fiatal gyereket a hátán.  

 

A hucul kisló teljesítményvizsgálatát ezeknek a szempontoknak kell alárendelni. 

 

Az egyesület a sajátteljesítmény-vizsgálatot (készségvizsgákat) regionális és országos 

tenyészszemlék keretében végzi. A regionális és országos szemléken a kancák csak 

alapvizsgát tehetnek, ami a méneskönyvi feltételeknek eleget tevő küllemi bírálatból áll. A 

méneskönyvbe kerülés feltételén túli, tényleges teljesítményvizsga az úgynevezett 

huculösvény pályához kötött, amit a kancák az országban több helyen rendelkezésre álló, 

legalább 2000 m hosszú, 16 akadályból álló pályákon teljesíthetnek.  
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A regionális és országos szemléken a mének engedélyt kaphatnak (a készségvizsga egyes 

elemeit teljesíthetik, mint a fajtához tartozás megállapítása, küllemi bírálat, vérmérséklet 

kezelhetőségi vizsga) a ménvizsga/készségvizsga letételére.  

A huculösvény összetett teljesítménypróba (készségvizsga), amit változatos terepfelszínen, 

legalább 7000 m hosszú (akár 16000 m-ig), legalább 16 számozott természetes vagy 

mesterséges akadállyal kell kialakítani. A méneknek kiírt készségvizsga pálya 150-200 m 

szintkülönbségű kell legyen. A készségvizsga akadályai közé ajánlatos évente legfeljebb két 

új akadálytípust is bevezetni. Az akadályok leírását és rajzát, a készségvizsga időpontját úgy 

kell közölni a tenyésztővel, hogy a mén a vizsgára kellő alapossággal, szakmailag 

elfogadható szinten felkészíthető legyen. 

 

7.4. Kancák minősítése 

Az elért küllemi pontszám figyelembe vételével  

II/2 besorolású az egyed 60-65 % eredmény között  

II/1 besorolású az egyed 66-75 % eredmény között  

I/2 besorolású az egyed 76-85 % eredmény között  

I/1 besorolású lesz az egyed 86 % feletti eredmény esetén. 

 

Ezen túl 

Méneskönyvi kanca az, amelyik a méneskönyvi feltételeknek megfelel, saját-, vagy 

ivadékainak sportteljesítménye nincs. 

Törzskanca az a kanca, amelyik a méneskönyvi feltételeknek maradéktalanul megfelel és 

teljesítette a huculösvény készségvizsgát, 6 tenyészév alatt legalább 3 ivadékkal, és ebből 

legalább 2 méneskönyvi követelményeknek megfelelővel rendelkezik. 

Elit kanca az a kanca, amely a törzskancának megszabott feltételeken túl legalább két 

nyilvános versenyen minősült ivadékkal rendelkezik. 

 

7.5 Mének minősítése 

A mének sajátteljesítmény-vizsgálatához elengedhetetlen a ménvizsga beutaló: 

Ménvizsga-beutaló 

a) származás megítélése a genealógiai vonalak között egyensúly, továbbá a fenyegető 

rokontenyésztés késleltetésének figyelembe vételével. 

b) küllemi megfelelés a melléklet szerinti bírálati lapon feltüntetett testtájak bírálatával 

 

A ménvizsga-beutalót országos tenyészszemlén szerezhetik meg a mének és évente egy 

alkalommal, valamennyi mén egyetlen, a teljesítményvizsgálat szempontjából auditált 

helyszínen tehetik le a készségvizsgájukat.  

 

7.6. Mének kötelező sajátteljesítmény-vizsgája  

A központi ménvizsga részvételi feltételei 

a) A méncsikó tulajdonosának a ménvizsga-felhívásban meghirdetett jelentkezési határidőig 

az Egyesületnél be kell jelentkeznie a vizsgára, egyeztetnie kell a feltételeket és 

nyilatkoznia kell a méncsikó felkészítésének mikéntjéről. Ekkor az Egyesület képviselője 

felhívja a vizsgára jelentkező figyelmét a vizsgafeltételek betartására, és a vizsga 

ünnepélyességéhez tartozó öltözködési szabályokra. 
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A méncsikó tulajdonosának be kell mutatnia az Egyesület által kijelölt illetékes 

szakembernek mindazokat a vizsgálati eredményeket, igazolásokat, amelyeket a 

tenyésztő egyesület a fedezőménné minősítés előfeltételként meghatározott (pl. 

egészségügyi feltételek, származásvizsgálat stb.).  

 

b) A vizsgahelyszínre érkezéskor a méncsikó csak akkor rakodható le, ha rendelkezik a 

vonatkozó állategészségügyi előírások szerint kitöltött útlevéllel. 

A levizsgázott mén akkor állhat tenyésztésbe, ha a származása DNS-vizsgálattal igazolt. 

 

Csak egészséges, ápolt, jó tápláltsági állapotban lévő mén bírálható. Elhanyagolt, sérült, 

nem megfelelően előkészített ló esetén a bizottság a mén vizsgáztatását megtagadja. 

 

A ménvizsga lebonyolítása 

A ménvizsga szervezője, rendezője és lebonyolítója az Egyesület, így a vizsga és bírálat 

feltételeit teljes körűen az Egyesületnek kell biztosítania. Az Egyesület a rendezvény 

színvonaláért, az ünnepélyes alkalomhoz illő öltözetért és viselkedésért egyaránt felelős. 

 

A ménvizsgán csak szakszerűen felkészített mén vizsgáztatható. Hiányos felkészültség 

esetén vizsga előtt az Egyesületnek, megkezdett vizsga közben a vizsgabizottságnak a 

vizsgáztatást meg kell tagadni. 

 

A lovasok, felvezetők, tulajdonosok csak az alkalomhoz illő ruházatban, a bíráló bizottság 

elnökének engedélyével, kapcsolódhatnak be a vizsgáztatásba.  

 

Az Egyesület a vizsga szakmai lebonyolításával technikai vezetőt bíz meg, aki felelős a 

vizsgán szereplő lovak és a velük foglalkozó emberek tevékenységéért, a vizsga 

zökkenőmentes lebonyolításának szakmai és technikai feltételeiért. 

 

A ménvizsga-eredményeket a vonatkozó jogszabályok szerinti tenyésztési hatósággal 

hitelesíttetni kell.  

A ménvizsga lebonyolításának technikai feltételei: 

A ménvizsga technikai lebonyolításához szükséges feltételrendszert az Egyesületnek kell 

biztosítania. Gondoskodnia kell róla, hogy az eszközök (akadályok, felszerelés a bíráló 

bizottság működéséhez szükséges feltételek stb.) a vizsga szakszerű és ünnepélyes 

lebonyolítását elősegítsék. 

A ménvizsga lebonyolításához szükséges feltételrendszer meglétét az illetékes tenyésztési 

hatóság előzetesen ellenőrzi és a vizsga helyszínét a vonatkozó rendelet szerint minősíti. 

Az Egyesületnek gondoskodnia kell a jelenlévők szakszerű, folyamatos tájékoztatásáról. 

Ennek érdekében a vizsgázó lovak adatait tartalmazó programfüzetet kell készítenie, és 

vizsga közben gondoskodnia kell a vizsgázó lovak folyamatos bemutatásáról. 

A ménvizsga lebonyolításához szükséges eszközrendszer főbb elemei: 

 

a) Küllemi bírálat: 

 elővezető négyszög „Kódex” szerint, 

 kijelölt felvezetési út a mozgásbírálathoz  

 a közönség elhelyezése a bíráló bizottság asztalától legalább 5 méterre felállított 

kordonon kívül, 
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 a bírálókat és a közönséget az időjárási viszontagságoktól lehetőség szerint tetővel 

(sátor, fedett lovarda) védeni kell, 

 a küllemi bírálat helyszínén a talajnak szilárdnak és rugalmasnak kell lennie, 

 a lábvégek bírálatát egyenes, kemény talajon kell végezni. 

 

Tereplovaglás (huculösvény pálya) 

A méneknek az országban több helyen kialakított és a tenyésztési hatósággal auditáltatott 

(ha a jogszabály erről így rendelkezik), 7300-7600 méter hosszú, változatos terepfelszínű 

(150-200 méter szintkülönbségű), az alább jellemzett akadályok valamelyikét tartalmazó 

akadályokat kell leküzdeniük a tenyésztésbe állíthatóság feltételeként. A táv teljesítése 

önmagában is az állóképességet, a tüdő és szívkapacitást, összességében pedig valamennyi 

olyan értékmérő tulajdonságot kialakító gént, vagy/és génkombinációt teszteli, aminek 

egykor is jelen kellett lennie a fajtában.  

 

Az akadályok közötti legrövidebb távolság 30 m. Az időjárás, terep és talajviszonyoktól, a 

lovasok korától függően 140-220 m/perc tempóban kell lovagolni a pályát, amit a 

pályabejárást követő technikai értekezleten kapnak meg a lovasok. Bármely akadály 

alapidőnél hamarabb történő befejezéséért nem jár jutalompont. Folyamatos haladás mellett 

a 7300-7600 méter hosszú tereppályán legfeljebb 60 perc áll rendelkezésre. A 60 perc felett 

minden megkezdett percért 2 hibapont jár. 15 perc késés esetén a vizsga nincs elfogadva. 

Valamennyi szakaszon kijelölt összes kötelező áthaladási helyen, kapun, akadályon, 

beleértve azok elemeit és/vagy opcióit, alternatíváit, egymás utáni sorrendben kötelező 

áthaladni. 

A versenyben adható maximális pontszám – 80 pont, akadályonként 2-től 8 pont között 

változhat az akadály nehézsége, elhelyezkedése és az időjárási viszonyoktól függően, a 16 

akadály szabályos megtételéért járó maximum 80 pont megtartása mellett. A büntető pontok 

a megszerzett pontokból levonásra kerülnek. 50-nél kevesebb megszerzett pont esetén a 

vizsga érvénytelen. Vizsga után az érverések száma 70-80, a légvételek száma 100-135 

között. E feletti tartományokban a rossz erőnlét, a hiányos felkészítés miatt a ló kizárva a 

vizsgából. 

 

Megszerezhető összes pont   80  (Akadály kihagyásáért nem jár pont) 

Alapidő túllépése percenként  2 büntetőpont 

Érvénytelen vizsga   50 pont alatt 

 

Sikertelen a vizsga akkor is, ha a beérkezéskor az érverések száma percenként   80 feletti  

            a légvételek száma percenként 135 feletti 

 

Az állóképességi vizsga (a huculösvény pálya) pályáján kötelezően felállítandó akadályok 

típusai 

 

Száraz, vagy vizesárok feletti palló (bürü)  

A palló 3 – 4 méter hosszúságú, 0,8 méter széles, 5 cm vastag. Magasság az alaptalaj 

fenekétől a pallóig 0,8 m. Az árok szélessége 2-3 méter, hosszúsága legalább 3 méter. 

Veszélyes, hegyi terepen való átjutást modellez, ami elsősorban a lépésbiztonságra szelektál.  

 

Meredek emelkedő  

Mesterséges akadály esetén 4-12 méter lejtőhosszú, ami természetes terepen lehet hosszabb. 

Dőlésszöge 30-45 %-os, a szakasz szélessége minimum. 1,5-2 méter. A talaj nem lehet 
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túlságosan laza vagy sáros. Elsősorban az állóképességre, bátorságra, szelektál, de utal a 

tüdő és a szívkapacitásra is.  

 

Meredek lejtő  

A meredek emelkedővel együtt alkotja a piramist. Az emelkedő másik oldala, előzővel 

együtt alkotja a piramist. Teljesítése, illetve annak módja utal a munkaképességre, a 

lépésbiztonságra, a helyzetfelismerő képességre. 

 

Billenő palló (nevezik mérleghintának, vagy libikókának is) 

A palló 4 méter hosszú, 1 méter széles, a szilárdságot teljes hosszban biztosító vastagság 5 

centiméter. A pallót alátámasztó rönk átmérője legalább 25-30 centiméter, hosszúsága 1 

méter. 

A ló lépésbiztonságára, a nyugodt vérmérsékletre, a feltétlen munkakészségre, a könnyű 

kezelhetőségre szelektál.  

 

Alacsony átjáró 

A lovasnak legalább három kapun kell áthaladni, ahol a kapuk függőleges elemei lehetnek 

fák, vagy bokrok, illetve az alaptalajba stabilan rögzített oszlopok. A vízszintes elemek fából 

vagy műanyagból készülnek, a szilárdságot teljes hosszban biztosító átmérővel. A kapuk 

elhelyezése egyenes vonalú rálovaglást kell lehetővé tegyen. A kapuk közötti távolság 1,0-

1,2 méter, a kapuk szélessége 1,8 méter és vízszintes elem az alaptalajtól számítva 1,8 méter 

magasságú.  

Az akadály főként a könnyen kezelhetőségre, a ló figyelmességére, türelmére szelektál. 

 

Átkelő vízen, gázlón  

Természetes vagy mesterséges vizesárok, patak vagy folyószakasz. A vízen való átkelés 

helyét cölöpökkel pontosan kell jelezni. A rézsű nem lehet nagyobb 45 foknál. A vizesárok, 

vagy a folyószakasz szélessége legalább 1méter, hosszúsága legalább 5 méter, mélysége 

legfeljebb 0,8 méter. 

Az akadály a feltétlen munkakészségre, a lépésbiztonságra, a könnyű kezelhetőségre 

szelektál. 

 

Zárható kapu (ki kell nyitni, átlovagolni és bezárni) 

A kilovaglás irányában nyíló, az alaptalajban stabilan rögzített egyszárnyas fa vagy fém 

kapu. A kapu magassága 1,2 méter, 1,0-1,2 méter széles. Az egész szerkezet szélessége 2-3 

m. 

Elsősorban az idomítottságot, a gyermeklovas képzettségét teszteli.  

 

Szűk átkelő, folyosó  

Számos módon elkészíthető, szűk folyosót alkotó két fal, rúd, deszka vagy szalmabála 

közötti áthaladás. A belső falak közötti távolság 0,8 méter, hosszúsága 3-4 méter, legalább 

1,5 méter magas fal.  

Elsősorban a bátorságra, a feladatvállalásra, nem jellemző környezeti ingerre való 

válaszadásra utaló akadály. 

 

Ugrás  

Legfeljebb fél méter magasságú, elsősorban természetes akadályon való áthaladás 

vállalásáról van szó ennél az akadálynál. A hucul ügyességére, bátorságára, ugróképességére 

szelektál. 
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Rönkök  

Kettő méter széles, négy méter hosszú téglalap alkotta felületen rendszertelenül szétszórt 

rönkök, kugli-fák, műanyag palackok vannak. A lovasnak lovával ezen kell áthaladni. 

A kövekkel, kavicsokkal tarkított hegyi terepet modellezi az akadály. Határozottan szelektál 

a ló lépésbiztonságára, a határozott, jó talajfogásra. 

 

Magasított palló  

A talajtól 30 centiméter körüli magasságban elhelyezett 4 méter hosszú, 0,7 méter széles 5 

centiméter vastag, jól rögzített, elmozdulni képtelen palló. A lónak a pallón végig kell 

mennie, nem szabad lelépnie. 

Jó térérzékelésre, lépésbiztonságra, könnyű kezelhetőségre szelektál. 

 

Útvesztő (Cikk-cakk) 

Az alaptalajtól 15-20 cm magasságban, legalább 10 méter hosszon cikk-cakk 

vonalvezetéssel, egymástól 0,6 méter szélességben párhuzamosan elhelyezett rúdból, 

gerendából álló, a ló szabad fordulását lehetővé tevő, jól rögzített szerkezet.  

A lónak a rudak között kell végighaladnia úgy, hogy a párhuzamosan elhelyezett rudak 

helyzete ne változzék meg. 

Az akadály szelektál a figyelmességre, az óvatosságra, az engedelmességre. 

 

A pályán tetszőlegesen felállítandó akadályok típusai 

 

Szlalom kapu 

Egy 3 méter széles, jól rögzített, 1,2 méter magasságú kétszárnyú kapu, amelyiknek egyik 

szárnya a ló szügyének nyomására a kilovaglás irányában nyílik, majd egy rugó által 

záródik. 

Főképp a ló engedelmességét, feladatvállalását hívatott tesztelni.  

 

Keskeny, egyenes út, vagy csapás 

Az akadály a talajtól 15-20 centiméter magasságig 5 méter hosszon felemelt, egymástól 35 

centiméterre lévő, kis felületen helyezkedő, verhető két párhuzamos rúdból áll. A lovasnak a 

lovával úgy kell keresztül- mennie a csapáson, hogy a rudak ne essenek le. 

Ez az akadálytípus több, egyenként kisebb jelentőségű értékmérő tulajdonságra szelektál. 

 

Keskeny íves út, jobbra, vagy balra 

Az előző akadálytól ívességében és rögzítettségében különbözik, ezzel nehezítve a feladatot. 

 

Engedelmességi ugrás 

Rönkök, vagy bálák egymáshoz 120 fokos szögben illesztve úgy, hogy a széttárt végek 

közötti szélesség 1,2 méter. Az akadályt a zárt végénél ugorják. 

A feltétlen engedelmességről szól.  

 

Felugrás partfalra  

Természetes vagy mesterséges, legalább 5 méter hosszon elterülő, 0,5 méter magas, 1,5 

méter széles gát. Az összes versenyző átlovagolása során is meg kell tartsa helyzetét és 

alakját. 

Az erőre, a dinamikára, az állóképességre szelektál, miután általában a pályahossz utolsó 

szakaszában helyezik el. 

 

Leugrás partfalról 
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Az előző akadály fordítottja. Az akadály terepmélyedés formájában is elkészíthető. Ebben az 

esetben a mélyedés kijáratának esése nem lehet nagyobb 20 foknál. 

 

Cölöpök közötti szlalom  

Az alaptalajon stabilan, egymástól legfeljebb 2 méter távolságra elhelyezett 6 db függőleges 

cölöp. 

Többnyire a hucul képzettségét hívatott dokumentálni. 

 

Függönyös kapu 

A talajban erősen rögzített kapufélfák 1,5 méterre vannak egymástól, s 2 méter magasan 

elhelyezett szemöldökről kb. 1 méter hosszú szalagok, vagy pokróc lógnak lefelé. 

Ez az akadály főleg a feladatvállalásra, a feltétlen munkakészségre utal, bár kétségtelen, 

hogy a képzettség mértéke is feltétele az akadály teljesítésének.  

 

Helikopter  

Egy 05, méter magas központi elhelyezésű farönkre 90°-al elforgatva négy, 2,5 – 3 méter 

hosszú rúd kerül felhelyezésre. A lovasnak a fenti dőlésszögben lévő rudakon kell 

átléptetnie a lovát.  

A lépésbiztonság, a feladatvállalás, a képzettség kerül faggatásra az akadály kapcsán. 

 

Árkon átkelés 

Természetes vagy mesterséges 1,5 méter mély, legalább 3 méter széles és árok, aminek az 

alja vízzel megtöltött is lehet. Az árok rézsűje legfeljebb 40 fok.  

 

Sövény 

Természetes vagy mesterséges, általában 0,5 méter magas sövény. Az akadály a 

természetben felbukkanó akadályokat igyekszik modellezni, amin a lónak hezitálás nélkül át 

kell haladnia. Több értékmérő tulajdonság részelemeire szelektál. 

 

Hátra léptetés 

Laza vagy füves talajon két, 3 méter hosszúságú, egymástól 1 méter távolságra 

párhuzamosan lefektetett oszlopokat egy harmadikkal zárnak le. Az ügetésben érkező lónak 

a keresztben elhelyezett oszlopnál meg kell állnia, majd 3 lépés hosszan hátra kell lépnie.  

Ennek az akadálynak a teljesítése főként az engedelmességről szól. 

 

Függőhíd  

A bürühöz hasonló akadály, amely méretében és környezetével szembeni előírásában 

megfelel annak. A hosszanti merev gerendák helyett drótkötél tartja a járófelületet, amely az 

átkelés közben kismértékű függőleges és oldal irányú elmozdulásra képes. Az akadály 

modellezi a Kárpátokban a mai napig is meglévő és használatban lévő függő hidakon való 

átkelést, és egyaránt alkalmas a lépésbiztonság és a bátorság tesztelésére. 

 

Fáklyafolyosó 

Mintegy méter széles és 5-10 méter hosszú, égő fáklyákkal határolt folyosón kell áthaladni 

lépés, vagy ügetés jármódban. A folyosón való tartózkodás közben magasabb jármódra 

váltani tilos. Az akadály a nyugodt vérmérsékletre és a bátorságra szelektál.  

 

Hordókerülés 

Kélt-három méter hosszú rúd egyik vége rögzítés nélkül egy hordóra, a másik vége pedig a 

hordóval megegyező magasságú tartóoszlopra van helyezve. A lovasnak a rudat a tartójáról 
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felemelve a hordó körül teljes kört leírva vissza kell helyezni az eredeti helyére anélkül, 

hogy aközben a másik vége a földre essen. Az akadály kiválóan alkalmas a ló 

irányíthatóságának tesztelésére.  

 

Vízhordás 

A lovasnak a földön elhelyezett másfél-literes, vízzel teli műanyag palackot kell felvennie és 

mintegy tíz méterre elhelyezett pontra letenni anélkül, hogy leszállna a nyeregből. Ifjúsági és 

gyermek kategóriában egy harminc centiméter magas tönkről kell a palackot felvenni, és egy 

ugyan ilyen méretű tuskóra letenni. Az akadály környezetében nem lehet semmiféle éles 

tárgy, kő, fadarabok, ág, stb. 

Az akadály teszteli a ló vérmérsékletét azáltal, hogy képesnek kell nyugodtan egy helyben 

megállnia, amíg a lovasa felveszi a vizes palackot a földről . Mindeközben kompenzálnia 

kell a súlypont eltolódását és oldalra kihajolás közben. 

 

Lépcsős palló 

A magasított palló egy nehezebb változata. A palló magassága 60-100 centiméter közötti, 

szélessége 80-100 centiméter. Meredek pallón, illetve lépcsőn lehet be- és feljutni. Az 

akadály csak felnőtt kategóriában szerepel a huculösvényen. 

 

Cikk-cakk palló 

A magasított palló és a cikk-cakk kombinációja. Három- harminc centiméter magas, négy 

méter hosszú, 70 centiméter széles fa palló csatlakozik egymáshoz kilencven fokos szögben! 

A lónak nem szabad lelépnie a pallóról. Az akadály sikeres teljesítéséhez a lónak jó 

térérzékeléssel, lépésbiztonsággal, fordulékonysággal kell rendelkeznie. 

 

Meredek piramis palló („A” oldal 

Két-három méter hosszú, 80-100 centiméter széles 30-45 fokos meredekségű emelkedő és 

közvetlenül hozzá csatlakozó ellenkező irányú pallóból álló akadály. Próbára teszi a lovak 

bátorságát és lépésbiztonságát.  

 

Meredek piramis palló („B” oldal) 

Két-három méter hosszú, 80-100 centiméter széles 30-45 fokos meredekségű emelkedő és 

közvetlenül hozzá csatlakozó ellenkező irányú pallóból álló akadály. Próbára teszi a lovak 

bátorságát és lépésbiztonságát.  

 

Terepvizsga fogatban 

A hucul ménvizsga a nyereg alatti készségvizsga helyett fogatban is történhet. Kívánatos, 

hogy egyes fogatolásban tegyenek készségvizsgát a mének. Hossza legalább 6000 méter, 

szintkülönbség 50-100 méter között. A terepen legalább három akadálynak kell lennie, míg a 

terepszakasz végén, a lovaspályán nem egyenes vonalvezetés mellett legalább hat, az 

akadályhajtásban megszokott akadályt kell meghajtani. A szakaszon kijelölt valamennyi 

akadályon, egymás utáni sorrendben kötelező áthaladni. 

 

A rendelkezésre álló 60 perc felett minden megkezdett percért 2 hibapont jár. 15 perc késés 

esetén a vizsga nincs elfogadva. Önmagában a táv teljesítése 20 pontot ér, az egyes 

akadályok (az időjárástól, talajviszonyoktól függően) 4 és 8 pont között kerülnek figyelembe 

vételre. A maximálisan adható pontszám 80 pont. 65-nél kevesebb megszerzett pont esetén a 

vizsga érvénytelen, továbbá akkor is, ha a beérkezést követően az érverések száma 70-80, a 

légvételek száma 100-135 feletti. Ez ugyanis a rossz erőnlétre, a hiányos felkészítésre utal. 

A 6000 méteres úton megállni nem lehet. 
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A mének a vizsgáikat felnőtt korú, vagy 16. életévüket betöltött lovasokkal tehetik le.  

 

Megszerezhető összes pont   80 

Akadály kihagyásáért nem jár pont 

Alapidő túllépése percenként  2 büntetőpont 

Érvénytelen vizsga   65 pont alatt 

 

Sikertelen a vizsga akkor is, ha a beérkezéskor az érverések száma percenként   80 feletti  

            a légvételek száma percenként 135 feletti 

 

Vérmérséklet, kezelhetőségi vizsga 

A huculok viselkedése, környezeti ingerekre való válaszadása a használhatóságukat nagyban 

befolyásolja. Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete fenntartásában lévő hucul fajta 

mindegyik egyedének alkalmasnak kell lenni a gyermek általi használatra. Az adott egyed 

jóindulatát, munkakészségét, könnyű kezelhetőségét az egyik legfontosabb értékmérő 

tulajdonságként kell kezelni. A viselkedést az idegen környezethez való viszonyulást a 

kantározás mikéntjében, nyergelésben, a felvezetés jellegében lehet ellenőrizni, de fontos 

minősítési lehetőséget kínál a lábfelvétel, felülés, a befogás, a bírálat alatti nyugodtság is. 

Rosszindulatú, kezelhetetlen, munkavégzésben megbízhatatlan lovak nem kerülhetnek 

nyilvántartásba.  

 

A vérmérsékletet, a kezelhetőséget, a ló jellemét 1-10 pontig terjedő számskálán kell 

kifejezni az alábbi szempontok figyelembevételével. 

Jóindulatú, nyugodt a környezet iránt érdeklődő, de az idegen környezetben fellépő 

ingerekre nem heves visszajelzést ad. A fajtára jellemző, ezért kívánatos viselkedési 

jellemzőket egyértelműen mutatja. A fajtát javító módon rendelkezik a jellemet formáló 

tulajdonságokkal. 8 -10 pont 

 

Kissé ideges, a nyugtalanság jelei észrevehetők az állaton, de különleges jártasság nélkül, 

határozott bánásmóddal jól kezelhető. Tenyésztésbe állításával a fajta vérmérsékletét, 

kezelhetőségét tekintve rontó hatás nem várható. 6 - 7 pont 

 

Nehezen kezelhető, a környezet leköti figyelmét. Különleges felkészültséget igényel a vele 

való bánás. Az adott tulajdonság tekintetében tartása állandó figyelmet igényel. 3 - 5 pont 

 

Környezetére, emberre és idegen lovakra egyaránt veszélyes, Az esetlegesség, a 

bizonytalanság, a rosszindulat érzetét kelti a bírálóban. 0 - 2 pont 

 

Ha a hucul lovat ez az utolsó besorolási forma jellemzi, akkor már nem kerülhet 

méneskönyvi felvételre.  

 

A ménvizsga értékelése:  

 Küllemi bírálat eredménye az elérhető pontszám százalékában  

 Állóképességi vizsga (nyereg alatt terepen, vagy fogatban terepen) az elérhető 

pontszám százalékában  

 viselkedésbírálat, az 20 pont az elérhető pontszám százalékában 

 

A végeredmény számításának módja  

 

1 x küllem % + 1,5 x állóképesség % + 0,5 x viselkedés % 
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Kancák fakultatív alapidomítottsági vizsgája  

A hucul kancák az alapidomítottságukról is tehetnek vizsgát. Ez a vizsga az állóképesség 

kivételével a huculnál fontos tulajdonságokat teszteli, jelentősége nem lebecslendő. 

A vizsgán a lovat felkészítő lovasnak 20x60 m nagyságú díjlovagló négyszögben, 

szabályosan felnyergelve, csikókantárral kell bemutatni a hucul kancát. A lovasnak a kobak 

kötelező, a pálca engedélyezett és tiltott a sarkantyú használata. 

 

A lovasnak lépés, ügetés, vágta jármódban egyenes vonalon és nagykörön előre 

meghatározott feladatsort kell bemutatni a 3. mellékletben részletezettek szerint. A 

feladatsor utolsó három gyakorlata a szóló meredek-, és széles ugrás, továbbá az útvesztőn 

való áthaladás. Ezek az akadályok a négyszögben úgy helyezendők el, hogy ne essenek a 

többi feladat útvonalába. 

 

Az akadályok a versenyeken előírtaknak megfelelőek, kellő tömörségűek, a földön lévők 

alsó elemmel ellátottak. A meredek ugrás magassága a vizsgázó ló marmagasságának 

egyharmada. A széles ugrás magassága a vizsgázó ló marmagasságának fele. A rálovaglás 

felőli magasság alacsonyabb, meghívós. Szélessége az akadály magasságának fele. Az 

ugrások magasságának kiszámításakor 10 cm-en belül a kerekítés szabályai szerint kell 

eljárni. 

Az útvesztő két egymásba fordított “E” betű, akadály rudakból kirakva. A folyosó 

szélessége 1 méter. 

 

8. Egyéb speciális szabályok 

 

8.1. A fajta génkészletei felderítésének módja és hasznosítása 

A fajta zárt törzskönyvéből adódóan csak azt tekinthető fajtatiszta hucul lónak, amelyik anyai 

oldalon visszavezethető Lucsina, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország hucul 

tenyésztésének alapító kancáira. Ezeket a kancacsalád alapítókat a HIF tenyésztő bizottsága 

felülvizsgálatot követően elfogadta. Magyarország elsőrendű feladatának tekinti a két új 

kancacsaládjának virágoztatását, törekszik a lucsinai kancacsaládoknak megőrzésére, és 

természetesen szívesen fogadja a többi megnevezett országban létrejött kancacsaládok 

pillanatnyi képviselőjét. Mindig törekszik azonban a saját és a lucsinai eredetű kancacsaládok 

többségét megőrizni a magyar tenyésztésben.  

A turjaremetei, mind a bántapusztai állományt a II. világháború idején a front elől 

Németországba menekítették. Erről a turjaremetei méneskönyv hiteles információt tartalmaz, 

a reprint kiadásban is világosan látható. A Turjaremetén tenyésztett állomány szinte teljesen 

felmorzsolódott, a lengyelek néhány egyedéhez csere útján hozzájutottak. Lengyelországban 

magyar eredetű kancacsaládokként nyilvántartják ezeket. Az egyesület mindent elkövet 

ezeknek a kancacsaládoknak a visszahozatalára és molekuláris genetikai vizsgálatokkal 

igyekszik valódi besorolásukat elvégezni. 

Ezen túl más kanca, el nem fogadott kancacsalád okán, nem kerül befogadásra. A 

méneskönyvbe került egyedeknek apai oldalon a hét genealógiai vonal mentén 

visszavezethetőnek kell lenniük a törzsalapító ménekre.  
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A HIF fentebb megnevezett országain kívül tenyészti a fajtát állítólag Ukrajna és 

Németország. Ukrajnában 6 tenyésztő szervezet létezéséről szóló hírek vannak. 

Mindegyikben 10-10 kanca lenne regisztrálva. Ezek tartalmazhatnak olyan kancacsaládokat, 

amelyek beilleszthetők a hazai fajtafenntartási, génmentési programba, de ezt meg kell 

előznie molekuláris-genetikai vizsgálatoknak. Elképzelhető, hogy Csehországban fellelhető a 

turjaremetei állományból értékes genetikai anyag. Az egyesület anyagi lehetősége híján eddig 

nem volt mód ennek kiderítésére. Ennek realizálódása az anyagi források függvénye 

 

8.2. Az in-situ tartás feltételei 

In situ génmegőrzésről beszélünk, ha a megőrzendő génbank élő állományokból áll és a tartás 

során a fajta kialakulásakor jellemző, eredeti tartási, takarmányozási és szelekciós feltételek 

valósulnak meg. Az in situ tartás a tenyészállatoknak abban a környezetben történő tartását 

jelenti, ahol az adott fajtára jellemző tulajdonságok rögzültek.  

A hucul lófajta az erdős Kárpátok erdőövön felüli részén alakult ki, de népies tenyésztő 

bázisa, használatának jelentős része nem csak hegyvidéki környezethez köthető. A 

nagybirtokokon az ország jelenlegi politikai határai között is rendszeresen tartották feltétlen 

munkakészsége, könnyű kezelhetősége és igénytelensége miatt. Manapság is a 

legkülönbözőbb földrajzi környezetben tenyésztik.  

Mindezek azt jelentik, hogy a hegyvidéki területek hangsúlyozásával, de Magyarország teljes 

területe és Magyarország természetföldrajzi környezete in situ tartási helynek tekinthető. 

Ebben a természetföldrajzi környezetben a fajta értékmérő tulajdonságai teljességgel 

megőrizhetők. 

In situ tartási, tenyésztési helynek minősülnek, illetve minősíthetők az egyes törzsállományok 

tartási helyei. A nukleusz tenyészetek kívánatos állománynagysága mereven nem határozható 

meg, mert egyetlen tenyészkanca is képviselhet igen magas genetikai értéket, sőt 

nélkülözhetetlen lehet pl. kancacsalád fenntartása érdekében. 

 

A csikó faji igény szerinti (legelőkön, réteken) felnevelése alapfeltétele bárminemű eredmény 

elérésének. A legelő nyújtotta szabad mozgási lehetőséget, a szabad levegőt, az időjárás 

kedvező edző hatását a növendék és tenyészállatok nem nélkülözhetik. Különösen alkalmasak 

erre a dombvidéki és a hegyi legelők, amelyek folytonos mozgásra késztetik az állatokat, ami 

által szívük, tüdőjük, izomzatuk és más szerveik tevékenysége, vérellátása megnövekszik. 

A mozgás lehetővé teszi az egészség megőrzését, a mozgásszervek regenerációját és fordítva, 

a mozgás korlátozása ortopédiai károsodásokhoz vezet. Az ízületek, inak elveszítik 

rugalmasságukat, mozgékonyságukat. Szabad tartásban javulnak a csikók szabálytalan 

lábvég-alakulásai, játékos mozgás közben alakul ki a csikók fejlett tüdeje, szíve, erősödik a 

csontozat és acélosak lesznek az inak. A fizikai károsodások mellett a pszichikai problémák 

sora jelentkezik mozgást korlátozó tartástechnológiák következményként.  

 

Gyakori, hogy a legelőterületek kicsik, nem az állateltartó képességnek megfelelően lettek 

meghatározva. Ilyenkor a talajfelszín károsítása mellett túllegeltetés áll elő.  

A lovak számára biztosítandó legelőterület összetett probléma, mégis azt mondhatjuk, hogy 

200 kg testsúlyig 0,25 ha, 

200-400 kg testsúly között 0,2-0,4 ha telepített legelő elegendő. Több csikó együttes tartása 

esetén általában 5 ha jusson 30 csikónként.  

 

Nem csak a csikók, a tenyészállatok esetén is kedvező a legelőn tartás. Szoptató kancára 0,5-

0,7 ha jó minőségű, üde fekvésű, legelő területtel célszerű számolni. Ősgyepből lovanként 1 
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hektár, csikónként félhektárnyi terület számítandó. Szélsőséges időjárás esetén ez a terület 

sem nyújthat elegendő takarmányforrást 

A tenyészállatok in situ tartása nem csak legelőn képzelhető el. Legalább ennyire fontos a 

rendszeres használat, sőt a fajta tulajdonságainak megőrzése szempontjából nagyon is 

lényeges. A teljesített „üzemóra” fontos mérője az állóképességnek, a fajta használati 

értékének.  

 

8.3 Az ex-situ tartás feltételei 

Ex situ génmegőrzésről akkor beszélünk, ha a fajta kialakuláskor jellemző, eredeti tartási, 

takarmányozási és szelekciós feltételektől eltérő helyzet teremtődik, az intenzív állattartásra 

jellemző technológiák esetleg művi eljárások alkalmazására kerül sor a tenyészállat 

nevelésben és a tartásban. 

A lótenyésztésben tipikus formája ennek a mének boxos tartása, nem az in situ feltételeknek 

megfelelő takarmányozás.  

E tartási formánál a mének elkülönítetten vannak, úgy, hogy egymással közvetlenül nem 

érintkezhetnek. A boxok nagysága általában 4 x 4 méter alapterületű, esetleg nagyobb lehet. 

A box bőségesen ellátott alomanyaggal, a szénát általában földről etetik, de lehetséges 

szénahálóból is. Ez utóbbival több időt tölt el az állat, ami az időlekötés szempontjából 

előnyös. Ha az állat tápláltsági állapota indokolja, abrak is etethető, de ahhoz az egyedi etetést 

biztosítani kell. A mént a mozgási igénye miatt nagyobb karámban elhelyezni célszerű. Ha ez 

nem lehetséges, akkor a mén nyereg alatt, vagy fogatban mozgatásáról gondoskodni kell. A 

karám kerítése akadályozza meg a mén karámból való kikerülését, a karámfák rögzítése nem 

kínálhat lehetőséget a sérülésre, vagy az esetleges kitörésre. 

 

A napi takarmányadag szénából (esetleg abrakból) áll, az ivóvíz-felvételi lehetőség korlátlan. 

Időnként szükséges ásványi-anyag kiegészítés (a nyalósón túl), ha nincs zöldtakarmányozás 

vitaminpremix adagolás is célszerű. A napi adagok helyességének legjobb visszajelzője az 

állat kondíciója, amikor is testét nem sok bőr alatti kötőszövet borítja, de a bordái nem 

látszanak. Szőre ápolt esetekben fényes. A fedezőmének ápolt állapota az ex situ tartás 

alapvető tényezője. 

 

A rendszeres ápolás mellett 6-8 hetenként pata faragása, szabályozása megkerülhetetlen. A 

jogszabály által előírt háromévente kötelező vérvizsgálatokon túl (takonykórra, 

tenyészbénaságra, fertőző kevésvérűségre, vírus arteritiszre) az indokolt védőoltásokkal 

(influenza, herpesz elleni vakcinázás, tetanusz elleni oltás), el kell látni valamennyit. Az 

úgynevezett emlékeztető oltásokról is gondoskodni kell! Különösen a belső paraziták, de 

szükség esetén a külső élősködők ellen is kezelni kell az állományt. 

 

A fedezőmének tartásakor a fedeztetéshez a próbafal felállítása, használata kötelező. 

 

Méncsikók nevelése ugyancsak az ex situ tartási formák közé tartozik. A méncsikók 

választása a fejlettségük függvénye, de általában hat hónapos kor előtt nem tanácsos. 

Nevelésük során elengedhetetlen a csoportos nevelés és a legelőn tartás. Előfordulhat, hogy a 

legelő nem nyújt elegendő táplálékot, de elengedhetetlen mint élettér. A legelőről hiányzó 

takarmányt pótolni lehet, de az élettanilag szükséges mozgásmennyiséget legelő (nagy 

kiterjedésű tér) nélkül nem lehet megadni! 

 

Általános elv, hogy a méncsikó neveléshez  

200 kg testsúlyig 0,4 ha, 
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200-400 kg testsúly között 0,4-0,6 ha telepített legelő, vagy ősgyep szükséges egyedenként.  

Létszám növekedésével az egységnyi terület csökken, de 20 egyedre számítva legalább 5 

hektár legelőterület szükséges. 

 

Lakóterület, forgalmas utak közelében a legelőt körbe kell keríteni, vagyis úgynevezett 

legelőkertekben kell a csikókat nevelni. A legelőkertek karám kerítése akadályozza meg a 

méncsikók karámból való kitörését, a karámfák rögzítése nem kínálhat lehetőséget a sérülésre, 

vagy az esetleges kitörésre. 

 

Ahhoz, hogy a méncsikó faji viselkedésformáit gyakorolhassa elengedhetetlen a csoportos 

tartás. A ménjelölt csikók szocializációja csak tágas legelőszakaszokon, legkevesebb hármas 

csoportokban képzelhető el, de kedvezőbb, ha 10 méncsikó együttesen kerül felnevelésre. Az 

évjárati csikók tartásának elkülönítetten kell történnie. 

 

A hucul méncsikók felnevelésben nem kötelező a rendszeres abraketetés. Szükségességének 

eldöntése az egyedek tápláltsági állapotának a függvénye. Ha abraketetés történik, akkor 

annak  

a penészmentesnek, kevés port, idegenanyagot tartalmazónak kell lennie. Alapesetben az 

abraktakarmány zab, de kiegészíthető extrahált napraforgó-, vagy szójadarával, árpával. 

Nyáron a zöld fű mellett is legyen gyepszéna-felvételi lehetőség, télen korlátlanul álljon 

rendelkezésre gyepszéna, mert ez az energiaellátásban is segítségül van. 

 

A csikóévjáratokat elkülönítetten kell felnevelni, akkor is, ha az abrakolás idejére a kötelező 

lekötés megtörténik. A csikókat rendszeresen meg kell kötni és a kötőféken vezetéshez hozzá 

kell szoktatni. A méncsikók nevelése edzőfelnevelés mellett történjék, vagyis számukra nem 

feltétlenül szükséges futóistálló, de három oldalról zárt fészeres elhelyezés kötelező, 

amelynek mélysége az eső becsapását megakadályozza és a csikók a nap minden 

időpontjában száraz fekhelyet találnak. Az almozással ésszerűtlenül nem szabad 

takarékoskodni. A méncsikó minden időpontban korának megfelelő fejlettségű kell legyen. 

Tápállapota a közepesnél valamivel jobb. 

 

A csikók állategészségügyi ellátása rendkívül fontos. Az állatorvos javaslata szerint, de 

általában féléves kortól lóinfluenza elleni alapoltás, majd félévente ismétlő oltás. E mellett 

tetanusz elleni védőoltás, herpesz elleni oltás, is szükséges. A belső paraziták ellen 3-4 

havonta úgynevezett féregtelenítés, ha szükséges a külső paraziták ellen is védekezés. 

Megkerülhetetlen a hathetenként elvégzett patafaragás, pataszabályozás! Az állatorvosi 

kezelés bejegyzése a lóútlevélbe kötelező, egyéb esetekben a naplózás kívánatos. 

 

8.4. In-vitro megőrzés 

A veszélyeztetett állatfajták őrzése történhet még in vitro formában, ami nem más, mint a 

szaporítóanyag megőrzése laboratóriumi körülmények között (ha diploid sejteket (mélyhűtött 

embrió, mélyhűtött szomatikus sejtek), haploid sejteket (mélyhűtött sperma), esetleg izolált 

sejteket gondosan megőrzünk). Az in vitro fenntartás előnye, hogy változatlan formában több 

tíz évre is tárolni lehet a géneket. Ha az alapinfrastruktúra rendelkezésre áll, viszonylag olcsó. 

A legutóbbi évtizedek gyakorlata azt bizonyítja, hogy az in vitro génmegőrzés az in situ és ex 

situ fenntartási módok mellett, kiegészítő módszerként alkalmazva lehet hatékony. 

 

A szaporítóanyag és genetikai minta in-vitro megőrzése többnyire a tenyésztési hatóság 

feladata, aki ebből a célból  
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 génbankot hoz létre és gondoskodik a működtetéséről 

 a génbankban elhelyezett szaporítóanyagról és genetikai mintáról nyilvántartást vezet 

 az elismert tenyésztő szervezet számára hozzáférést és rendelkezési jogot biztosít az 

adatokhoz, a szaporítóanyaghoz és genetikai mintához 

 A tenyésztési hatóság az in-vitro megőrzésről a tenyésztési programban foglaltak 

figyelembevételével, a rendelkezésre álló források mértékéig gondoskodik. 

 

Az in vitro génbank létrehozását a tenyésztőszervezet egyedkijelöléssel segíti. Kezdeményezi 

a hatóság felé értékes mének szaporító-anyagának nyerését, majd mélyhűtését, illetve 

tárolását. Ehhez kijelöli a fajtafenntartás, a genetikai diverzitás szempontjából, sőt a 

génveszteség elkerülése érdekében fontosnak vélt tenyészállatokat. 

 

Miután a kancacsaládok szerény számú egyedeinek felszaporítására, a különleges értéket 

képező kancacsaládok megmentésére szinte egyedüli lehetőségként kínálkozik az embriók 

fagyasztása, a tenyésztőszervezet javaslatot tesz embriófagyasztásra és kijelöli az arra 

alkalmas egyedeket. 

 

8.5 A tenyészállat forgalmazás, export és import szabályai 

Ebben a vonatkozásban minden esetben a vonatkozó jogszabály előírásai az irányadók. 

 

8.6. A vágóállat fajtához tartozás igazolásának rendje, igazolási mintája lónál  

A hucul lófajta (más lófajtákhoz hasonlóan) élelmezési értéke nem jelent különlegességet. 

Ennél fogva eredetigazolásra nincs szükség. 

 

8.7. A tenyészet (részpopuláció) felszámolás esetén követendő szabályok  

A nukleusz kategóriába sorolt egyedekre vonatkozóan szükséges kinyilvánítani, hogy azok 

nemzeti kincset képviselnek, s mint ilyenek nem kerülhetnek felszámolásra, külföldre nem 

értékesíthetők, a nukleusz tenyészetek tönkre nem tehetők. Amennyiben a nukleusz 

tenyészetként kijelölt állomány állami tulajdonban van, az állam azt nem adhatja el.  

Magántulajdonú nukleusz tenyészet elkerülhetetlen felszámolása esetén a tenyésztő egyesület 

rendkívüli közgyűlést hív össze és tagok lehetőségeinek figyelembevételével igyekszik 

megoldást találni a kialakult helyzetre (vásárlás, csere). Más tagok felé kiajánlja a 

tenyészállatokat, egyidejűleg kísérletet tesz egyesületi körön kívüli értékesítésre. 

Eredménytelen kísérleteket követően felajánlja a tenyészanyagot az állam részére.  

Tulajdonviszonyoktól függetlenül nem vonatkozhat e megkötés a létszám feletti és emiatt már 

a fajtafenntartó kategóriába sorolható egyedek hazai, vagy külföldi értékesítésére. 

 

Amennyiben a tervbe vett intézkedések a nukleusz egyedekre vonatkozóan is sikertelenül 

végződnek, a szaporulat visszavásárlási jogának kikötésével, a tenyésztőszervezet kénytelen 

hozzájárulni a külföldi értékesítéshez. Ebben az esetben kikötendő a fajtatiszta tenyésztés és a 

fajtanév használata. Amennyiben az állomány belföldön, külföldön tenyészanyagként nem 

értékesíthető, úgy kénytelen az egyesület a vágóállatként való értékesítést tudomásul venni.  

 

Egészen más a helyzet, ha tenyészállatcsere szándékkal kerül ki állat Magyarországról. Ebben 

az esetben kikötendő, hogy az importőr ország tenyésztőszervezeténél állományba kell vetetni 

az exportált egyedet.  
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Hangsúlyozni szükséges, hogy a megváltozott értékrend, a megváltozott használati cél 

közepette csak az vállalja fel a fajta tenyésztését, aki bízik benne, aki genetikai és használati 

értékét növelni akarja, és ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével menti át a 

következő generációknak. 

 

9. Az országos lótenyésztési adatbankba (központi adatbázis) történő adatküldés módja 

és rendje  

Az Egyesület önállóan, vagy megbízottja által a saját adatbázisából a jogszabályban 

meghatározott adattartalommal adatot szolgáltat az országos lótenyésztési adatbázisba. 

 

10. A fajta népszerűsítése 

A fajta népszerűsítése az egyesület alapszabályban rögzített feladata és valamennyi tagjának 

érdeke. A fajtanépszerűsítés szinterei  

 az egyesületi rendezvények, többek között a hazai és külföldi rendezésű 

tenyészszemlék, championatusok, továbbá kancavizsgák és ménvizsgák. 

 kiállítások itthon és külföldön 

 az egyesületnek, illetve a fajtának honlap üzemeltetése 

 időszakos kiadványok megjelentetése 

A fajtanépszerűsítés költségeit a közgyűlés által meghatározott keretek szerint lehet 

felhasználni. 

 

11. A tenyésztők tenyésztői munkájának elismerése 

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

kimagasló tenyésztői munkát végző tenyésztőket különféle díjazásban részesíti. A díjazást az 

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

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

tagok munkáját egyéb különdíjakkal is elismerni. 

 

12. A fajta tenyésztési programjának megvalósításában résztvevő szervezetek 

kapcsolatrendszere  

12.1. Tenyésztőszervezet 

Felel a Tenyésztési Program megvalósításáért, a fajtafenntartói kötelezettségek ellátásáért. 

Feladatait vagy annak egy részét elláthatja közvetlenül, vagy megbízási szerződés alapján 

végeztetheti más szervezettel vagy vállalkozóval. 

 

12.2. Faji szövetség 

Ellátja a fajta érdekképviseletét a többi fajtáéval egyidejűleg. Szolgáltató irodája megbízási 

szerződés alapján elvégzi a Tenyésztőszervezet által rábízott törzskönyvezési és egyéb 

feladatokat. 

 

12.3. Tenyésztési hatóság  

Felügyeli a tenyésző szervezet szabályos működését. 
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12.4. Mesterséges termékenyítő állomások, spermaforgalmazók 

A tenyésztési programban foglaltak szerint részt vesznek a fajtafenntartói feladatokban, a 

törzskönyvi nyilvántartási szerződés alapján eleget tesznek adatszolgáltatási 

kötelezettségeiknek. 

 

15.5. Oktatási – kutatási intézmények 

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

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

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

munkában. 

 

13. Záró rendelkezések  

A tenyésztési program alapjául szolgáló tenyésztési szabályzatot a Póni- és Kislótenyésztők 

Országos Egyesülete Herceghalomban, 2019. április 27-én fogadta el. Ezt a tenyésztési 

programot az egyesület közgyűlése a Herceghalomban 2020. július 25-i közgyűlésén 

ismételten megerősítette. 

A jelen tenyésztési programban nem szabályozott kérdések tekintetében a Póni- és 

Kislótenyésztők Országos Egyesülete Alapszabálya és Teljesítményvizsgálati szabályzata 

szerint kell eljárni. 

 

Mellékletek 

1. Hucul kisló bírálati lapja 

2. Példa a ménvizsga tereppályára (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága területén) 

3. A kancákfakultatív lovas alatti idomítottság-vizsga feladatsora, szöveges leírással és 

rajzzal szemléltetve 

4. A hucul kisló STV bizonyítványa, ménvizsga egyedi értékelő lap 

5. Fedeztetési/termékenyítési jegyzőkönyv 

6. Csikójelölési jegyzőkönyv 

7. Származásellenőrzést megrendelő bizonylat 

8. Származási lap 
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1. melléklet 
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2. melléklet 

Példa a ménvizsga tereppályára (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága területén) 
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3. melléklet 

A kancák fakultatív lovas alatti idomítottság-vizsga feladatsora  

(feladatonként 1-10 pontig értékelve) 

Feladat Feladat leírása 

1. 

”A” belovaglás, munkaügetésben. 

”X” állj, köszönés 

Egyenes vonalon, nyugodt ügetésben kell belovagolni. Néhány 

lépés átmenet után X-nél szabályosan megállni, köszönni. Ez alatt a 

lónak négy lábon puhán támaszkodva, nyugodtan kell állni. 

2 

”X” lépés 

”C” bal kézre 

”H-B” félátlóváltás 

Álló helyzetből nyugodtan kell lépésben elindulni, puha 

támaszkodás mellett haladni a megadott nyomvonalon. 

3 

”B” munkaügetés 

”A” nagy kör 

Folyamatos nyugodt átmenet a jármódok között. A körre kell 

állítani a lovat. Folyamatos, nyugodt ügetésben kell végrehajtani a 

feladatot. 

4 

”A” egyenest 

”K-M” átlóváltás, nyújtva az ügetést 

Fontos az átmenetek folyamatossága és érzékelhetősége. A haladás 

gyorsulását ne a lépések számának növelésével, hanem a lépések 

hosszának nyújtásával érje el. A lebegési fázis kifejezettebb legyen.   

A hátulsó lábbal lépje túl az elülső pata nyomát. 

5 

”M” munkaügetés 

”C” nagy kör 

Körre állítva, nyugodt középügetésben kell a feladatot végrehajtani 

bal kézen.  

6. 

”C” vágta bal kézre egyenest 

”H-K” fokozni a vágtát 

”K” rövidíteni a vágtát 

”F” ügetés 

”B-H” félátlóváltás 

Nyugodtan, helyes lábra kell beugrania a lónak. Egyenletes 

tempóban, tiszta lábsorrenddel kell vágtáznia, majd nyújtani a 

vágtaugrások hosszát az egyenes vonalon (H-K). A rövidítésnek is 

érzékelhetőnek kell lennie, majd a felvételeknek engedelmeskedve 

F-nél ügetnie kell a lónak. Fontos, hogy elfogadja a felvevő 

segítséget, nyugodt tempóban ügessen tovább. 

7 

”H-C” munkaügetés 

”C” vágta jobb kézre 

”M-F” nyújtani a vágtát 

”F” rövidíteni a vágtát 

”A” könnyűügetés 

A feladat lényege, hogy jobb kézen is megbízhatóan hajtsa végre – 

a fent leírtakhoz hasonló módon – a feladatot a póni. 

8 

”A”-tól ügetésben rálovaglás a 

meredek ugrásra, majd folyamatos 

vágtában jobb kézről megugrani a 

széles ugrást. 

A meredek ugrás előtt 1-2 vágtaugrás megengedhető. Fontos, hogy 

a ló készségesen, könnyedén, jó stílusban ugorjon. Ha helyes lábra 

vágtázik, folyamatosan mehet a széles akadályra. Ellenkező 

esetben még a forduló előtt néhány ügetőlépés beiktatása után be 

kell ugratni a jobb kézre, és ezután folyamatos vágtából ugratni az 

akadályt. Az ugrás leverése, megállás, ellenszegülés esetén egy 

javítási kísérlet lehet mindegyik ugrásnál. 

9 

”K” ügetés 

”E” lépés, fordulat kétszer jobbra, 

labirintus lovaglása lépésben 

”A” középből 

”X” állj, köszönés, hosszú száron 

lépésben elhagyni a négyszöget 

A gyakorlat lényege annak elérése, értékelése, hogy ugrás után 

lépésben ismét könnyen lovagolható, irányítható legyen a ló. 

A rudakból alkotott folyosón úgy kell végighaladni lépésben, hogy 

a ló ne lépjen ki a folyosóból, folyamatosan haladjon, ne akadjon el 

a fordulókban. 

10 

Vizsgáztató(k) összesítő véleménye a 

lóról 

A bíráló szubjektív összegzése, a látottak egyszerre értékelése, a ló 

képzettségéről, lovagolhatóságáról, megbízhatóságáról, készséges, 

megbízható voltáról. A ló valamennyi jármódját értékelni kell 

ennél a szempontnál. 
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4. melléklet 

 

STV VIZSGABIZONYÍTVÁNY 
 

A lent nevezett mén a hucul kisló fajtában az alábbiak szerint STV vizsgát tett,  

 

Vizsga helye:…………………………   Ideje: 

………………………………… 

 

A mén neve:  Azonosítója:  

Született:  Méretei:     

Tenyésztette:  Apja:  

Tulajdonosa:  Anyja:  

Vizsgáztató:  Anyai nagyapja:  

 

Bírálat megnevezése Elérhető 

pontszám 

Elért pontszám/ 

a lehetséges százalékában 

 

A vizsga 

elemei 

(a nyereg 

alatt, vagy a 

fogatban 

tett 

vizsgázás 

kötelező) 

Küllemi bírálat 100  

Állóképességi vizsga nyereg 

alatt 

80  

Állóképességi vizsga 

fogatban 

10  

Viselkedésvizsga 10  

Vizsgafeladatok összesen 190  

 

A végeredmény számításának módja  

 

1 x küllem % + 1,5 x állóképesség % + 0,5 x viselkedés % 

3 

 

Minősítés: 

Nevezett mén fenti eredményei alapján: 

 

a) Az állóképességi vizsgát nyereg alatt teljesítette  

b.) Az állóképességi vizsgát fogatban teljesítette 

c.) A hucul fajtában fedeztetési engedélyt kapott 

d.) A mén sikertelenül vizsgázott     

 

 

…………………                ………………           ……………………        …………………… 

Bírálóbizottság 

 

A tenyésztési hatóság ellenjegyzése   
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5. melléklet 
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6. melléklet 
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7. melléklet 
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8. melléklet 

 


