
4622 Goral Grosant (Au)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM022782005 egérfakó 138/147-181-18,5

Leírása:
A féltestvérek párosításából született Goral Grosant a lucinai ménesben különleges Goral XVI. 
törzsménre többszörösen rokontenyésztett. Anyja a lucinai ménesben párját ritkító fogatló, a faj-
ta 2005-ös kistapolcsányi championatusán a résztvevő tenyésztőket ifjú lovasával a hátán elkápráz-
tató díjló.
A mén betöltött 3 éves kora után, megerősítve az osztrák tenyésztési engedélyét, kapott tenyészté-
si engedélyt Magyarországon, de igazi értékét hétéves korára mutatta meg, amikorra kifejezett faj-
ta- és nemi jellegű, harmonikus felépítésű hucul lóvá érett. A fajtára jellemzően kissé hosszú, de igen 
feszes hátú, kifejezetten harmonikus átmenetekkel rendelkező mén. Igen jó far, nem éppen szabá-
lyost lábszerkezet jellemzi. A ló a távlovaglásban kezdett el sportolni és nem vallott szégyent, majd 
a huculösvény terepakadályai között is igen megbízható teljesítményt nyújtott.
Tekintettel ősei kiváló fenotípusos teljesítményére, a különféle sportkipróbálásokon mutatott ered-
ményességére, s mert a kiváló ősökre rokontenyésztett, hasznos ménnek ítéljük a tenyésztés szá-
mára, ugyanakkor számtalan Goral törzsbe tartozó ménnel rendelkezünk, olyanokkal is bőségesen, 
amelyek a Goral XVI ménre vezethetők vissza. A rokontenyésztés növekedésének elkerülésével sza-
bad rá nézve párosításokat végezni.
Ma már elég sok ivadéka ismert. Ezek azon túl, hogy a fajtajelleget hűen mintázzák, kiemelkednek 
könnyű kezelhetőséggel, gyors tanulással. Ausztria lovasiskoláiban nagyon keresettek.
Tenyésztő:	 Gerhardt Brandstätter, Riterhof Ramsau/Dachstein, Ausztria
Tulajdonos:  Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



4677 Hroby Grad (Pol)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM020012006 sötét egérfakó 141/150-175-20

Leírása:

Tenyésztő: Gladyszowi Állami Ménes, Lengyelország
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



4706 Ousor Zebulon
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL020010000 egérfakó 137/149-180-19,5

Leírása:
Hazai tenyésztésű, de mind az apai, mind az anyai oldalon lucsínai szülők-
kel. Apja (Ousor IX-17) Prislop ménért cserébe Ousor V néven, éveken keresz-
tül Kistapolcsányban fedezett. Ivadékai kiemelkedő minőségűek voltak. Amíg az 
4706 Ousor Zebulon ménre a fajtafenntartás érdekében itthon nem volt feltétlenül 
szükség, előbb Ausztriában, majd Csehországban fedezett. Visszakerülve, s oldal-
ági rokonaitól távolodva megkezdte tenyészkarrierjét. Egy ivadéka 2019-ben sike-
res hucul ménvizsgát tett és 2020-ban tenyésztésbe áll. Bár sok ivadéka értelemsze-
rűen nincsen, pár kifejezetten jó kancát is láttunk utána.

Tenyésztő: Vörös József, Gyűrűs
Tulajdonos: Vörös József, Gyűrűs
Felállítási helye: Vörös József, Gyűrűs, +36 30 383 8444



4905 Ousor IX-51 (Lu)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM002862007 egérfakó 141/149-167-19

Leírása:
A mára idős mén az elmúlt 10 évben szinte csak egy nagylétszámú tenyészetben fe-
dezett, így érdemben nem járult hozzá a genetikai variancia szűkítéséhez. Szárma-
zásában különleges ménről van szó, hiszen az Ousor IX nevű apjának nagyszerű 
látványa minden tenyésztőt megfogott és feltartóztathatatlanul törekedett arra, hogy 
ivadékához jusson. Így került be az országba , az Ousor IX-63, az Ousor IX-17 mel-
lett az Ousor IX-51 is. Az Ousor IX leszármazottak hihetetlen örökítő erővel ren-
delkeznek, ivadékaik szinte kiválogathatók a más származású lovak közül.
Miután szép számmal vannak a hazai állományban Ousor IX leszármazottak, meg-
nehezítik a párosításokat, mégis felvállalhatók, mert ivadékaik hozzájárulnak a mi-
nőségi huculállomány továbbviteléhez. 

Tenyésztő:	 Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Dr. Magyar Gábor, Tahitótfalu
Felállítási helye: Dr. Magyar Gábor, Tahitótfalu, +36 70 331 6091



5127 Polan Pallos
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M ZO000070000 gesztenyepej 136/144-168-19

Leírása:
A nagyszerű Polan (Lengyelországban Rapszód) mén Magyarországon tenyésztett 
ivadéka. Apja volt az első Polan törzs béli mén Magyarországon. Ez a mén na-
gyon sok és jobbnál jobb kancákat adott, de az 1990-esévekben Aggteleken nem 
volt meg a ménnevelés feltétele így számos ígéretesméncsikó került ivartalanításra. 
Szerencsére ez az egyed (és még egy másik véletlenszerűen ménnek megmaradt) 
ménvizsgát tett és a Polan törzs tovább-vivőjeként számol vele a fajtafenntartással 
megbízott tenyésztőszervezete. A mén használati értékét kritika nem illetheti. Lépé-
se és ügetése a fajtaátlagnál jobb. A mén magántulajdonban áll, ahol mindössze pár 
kancát tudott fedezni, így valódi értékét nem tudta megmutatni. A tenyésztőszerve-
zet közvetítésével a mén három éve az Aggteleki Nemzeti Park ménesébe került, ott 
kapott pár jókancát, de a megszületett csikók minősége még kevéssé ismert.

Tenyésztő:	 Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Molnár Tibor, Borsosberény
Felállítási helye: Molnár Tibor, Borsosberény



5137 Hroby Bryf (Pol)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM053722008 pej 138/146-162-18

Leírása:
Tenyészszemle, sőt nemzetközi championatus győztes ménnek, a lengyel tenyész-
tésű Puszkárnak a fia. Ez az ajánlólevél késztette az Aggteleki Nemzeti Parkot a 
megvásárlására. A mén értékét jellemzi, hogy a fajtához illő ugrópályán, a legvál-
tozatosabb terepviszonyú huculösvényen mindig szemkáráztatóan teljesített. A leg-
jobb népszerűsítője volt a hucul kislófajtának. A sportban való szerepeltetése miatt 
későn került a tenyésztésbe, kisebb lábszerkezeti hibája és fiatalon feltűnő finomsá-
ga miatt fenntartás is kezelte a mént. E kisebb hiányosságát felülírja, hogy minden 
jármódban nagyon jól, lazán mozog, a korosodással elvesztette finomságát, kifeje-
zett hucul ló megjelenéssel bír.
Első csikói 2016-tól kerültek elbírálásra és kifogástalan fajtajelleget mutattak. 

Tenyésztő:
Josef Babis, 
Lengyelország
Tulajdonos:
Aggteleki Nemzeti 
Park, Jósvafő
Felállítási helye: 
Aggteleki Nemzeti 
Park, 
Jósvafő,
+36 30 299 4046

2017-ben egy méncsi-
kója nemzetközi bírá-
ló bizottság elismeré-
sét váltotta ki, sikeres 
ménvizsgát is tet. Ez az 
ivadéka 2020-ban kezdi 
meg tenyészműködését.



5138	Prislop	Zefir
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL060160000 gesztenyepej 143/150-184-19

Leírása:
Magyarország hosszú ideig a Goral és Hroby törzsek kombinatív keresztezésével, 
némi Ousor háttérrel tudta hucul tenyésztését végezni. A Prislop törzs hiányzott a 
hazai tenyésztésből és ennek teljesülése érdekében fedezett több tenyészéven át a 
Jósvafőn a Kistapolcsányból megszerzett Prislop IX-90. Ez a mén jó szolgálatot tett 
a hazai populáción, néhány nagyon ígéretes egyedet hagyott maga után, még ak-
kor is, ha ez a mén is, az apjához hasonlóan a nagyobb méretű huculok közé tarto-
zik. Más tekintetben a hucult egészen kiválóan mintázza. Feje nemes, nyaka közép-
hosszú, fiatal korára jellemző izomszegénységét mára elvesztette, tekintettel arra is, 
hogy rendszeres résztvevője volt a huculösvény találkozóknak. Az itt szereplés és 
az ere való felkészítés növelte izomtömegét. Munkakészsége kifogástalan, fogat-
ban és nyereg alatt is minden körülmények között megbízható. 
Párosítása viszonylag egyszerű, mert apai oldalon alig-alig áll rokonságban a ná-
lunk található ménekkel, és a „régi” jósvafői anyai háttér is növeli a párosítási sza-
badságot. Ezzel együtt azokra a kancákra nem való, amelyek maguk is a felső mé-
rethatár közelében vannak, vagy ilyen ivadékokat örökítenek.
Tenyésztő:	 Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



5175 Prislop X-35 Prímás (Lu)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM043072009 fekete 140/149-171-19

Leírása:
A Prislop törzs szélesítésének igényével került be az országba. Erős csontozatú, te-
kintélyes szárkörméretű mén. Még öt évesen is kissé jellegtelen volt, de ma már ez 
nem mondható el a ménről. Ez a tény is bizonyítja a fajta kifejezetten lassú fejlődé-
sét, késői érését. A mén példája is arra int, hogy inkább öt évesen kerüljön ménvizs-
ga-beutaló igényével egy mén bírálatra, mint három évesen. 
Eme értékes, fekete színű ménnek kitűnő származása van, felmenői között Lucsina 
mindegyik törzsének képviselője jelen van. A mén ivadékai nagyon keresettek, pár 
közülük tenyészszemlére került, s azokon elfogadható minőséget mutattak.

Tenyésztő:	 Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Hárskúti Mezőgazdasági Zrt., Hárskút
Felállítási helye: Hárskúti Mezőgazdasági Zrt., Hárskút, Kossuth L. u. 25.



5249 Hroby XXIII-19 Huba (Lu)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM032022010 sötét gesztenyepej 140/149-180-19,5

Leírása:
Kifogástalan fajta- és nemi jellegű mén, 
amelyik az úgynevezett  lucsinai típust 
hűen mintázza. Az elmúlt években több-
ször került minősítésre, mindig a bírálati 
csoportja élén végzett. Lépésének téröle-
lősége átlagos, ebben is a lucsinai típust 
mintázza, miként a nagyszerű karaktere 
és a jó munkahasználati tulajdonsága is.
A ménnek ma már bírálatra kerülnek az 

Tenyésztő: Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Vörös József, Gyűrűs
Felállítási helye: Vörös József, Gyűrűs, +36 30 383 8444

ivadékai is, amelyek sem a fajtabélyegek, sem a munkahasználati tulajdonságok te-
kintetében nem esnek kifogás alá.
Miután egy ilyen ménnek a minél nagyobb mértékű kihasználása lenne javasolha-
tó, széleskörű párosításának gátat szab a származásában előforduló az a Hroby XXI 
törzsmén, amelyik nem csak Magyarországon, de a hucul lovat tenyésztő országok 
mindegyikében nagy géngyakorisággal van jelen a pedigrékben. 



5250 Ousor Vidra
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL050770000 egérfakó 137/146-171-19

Leírása:
A 10. életévét betöltött mén egyre nagyobb szerephez jut a hazai tenyésztésben, bár 
kevés felnőttkorú ivadéka miatt még mindig keveset tudunk örökítőképességéről.
Tény, hogy az egyik legszebb ménjünk néhány megismert kancája nagyon jó be-
nyomást tesz a szemlélőre, Egy lánya részt vett a Huzul International Federation 
2016. évi championatusán Kistapolcsányban és korosztálya elején foglalt helyet.
A mént és eddig ismert kevés ivadékát kifogástalan fajta- és nemijelleg, jó övmé-
ret, erős csontozat jellemzi. Színe különlegesen szép kékes egérfakó. Az Ousor IX 
törzsménnel való közeli rokonságából adódó egyidejű előnyét és hátrányát jó irány-
ban befolyásolja, hogy anyja a hazai állomány genetikai szerkezetében feltűnően 
ritka Polan törzsbe tartozó méntől származik. Minden esetre a hazai tenyésztésben 
meglévő (talán indokolatlanul) sok Ousor IX leszármazott, így az Ousor Vidra is 
nagyon körültekintő párosítást követel meg!
Tenyésztő:	 Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



5314 Pietrosu XI-14 Magura
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM053032011 fekete 145/150-170-20

Leírása:
A 2011-ben Magyarországra került mén importját az akkor alig-alig előforduló 
Pietrosu törzs-béli mén mozgatta. Szerepet játszott még vásárlásánál, hogy hoz-
zá kancákat párosítani lényegesen egyszerűbb, mint egy Hroby, vagy Goral törzs-
be tartozó ménhez. Mind ezektől fontosabb volt, hogy a ménnek igen jó az alka-
ta, lendületes a lépése, s a fekete színe is előnyére vált. Ez utóbbinak azért van sze-
repe, mert nálunk, de nemzetközi vonatkozásban is szinte kiveszőfélben van ez a 
szín, miközben a genetikai és fenotípusos variabciához, amit a kislétszámú fajták-
nál féltve őrzünk, ez is hozzátartozik. A ménnek 2013-ban születtek meg az első 
csikói, s azóta már kifejlett ivadékai is bírálatra kerültek. Általában jellemző, hogy 
apjuk hatalmas méretét öröklik, esetenként felülmúlják. Éppen ezért nagyfokú kö-
rültekintést igényel a hozzá beosztott kancák mérete. A fajtastandardot követve, 
arra kell ügyelni, hogy a megszületett csikók kifejlettkori mérete a 142 centiméter 
bottal mért marmagasságot ne haladja meg.
Tenyésztő:	 Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



5332 Pietrosu Pákó
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM084172008 egérfakó 141/148-173-19

Tenyésztő:	 Vörös József, Gyűrűs
Tulajdonos: Vörös József, Gyűrűs
Felállítási helye: Vörös József, Gyűrűs, 
  +36 30 383 8444

Leírása:
A mén bár kisebb küllemi hibák-
kal terhelt, igen értékes genotí-
pusú a magyar hucul tenyésztés-
ben. Mindenekelőtt a törzsbéli 
hovatartozásával, hiszen csak az 
utóbbi időben sikerült Pietrosu 
törzsből származó méneket fel-
állítani itthon. Növeli geneti-
kai értékét anyjának is Pietrosu 
törzsbe tartozása, ugyanakkor 
közeli rokontenyésztésről nem 
beszélhetünk. A mén kitűnő jel-
lemű és igen jó munkakészségű. 
Ez a mén átgondolt párosítással 
hasznos lehet a tenyésztésben. 
Örökítése még nem ismert.



5532 Ousor IX-63
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM010712013 fekete

Leírása:
A 2001-ben született fekete színű mén apja az Ousor IX, amelyiknek látványa min-
den tenyésztőt megfogott és feltartóztathatatlanul törekedett arra, hogy ivadékához 
jusson. Így került be az országba az Ousor IX-17, az Ousor IX-51. Az előbbinek 
kettő ménfia is felállításra került (Ousor Zebulon és Ousor Vidra).
Az Ousor IX leszármazottak hihetetlen örökítő erővel rendelkeznek, így bár meg-
nehezítik a párosításokat ivadékaik hozzájárulnak a minőségi huculállomány to-
vábbviteléhez. Minden Ousor IX leszármazott körültekintő párosítást igényel, mert 
ennek figyelmen kívül hagyása rövid időn belül ellehetetlenítheti a párosításainkat.
Ennek a ménnek páratlanok a munkahasználati tulajdonságai. Bármilyen fogat-
munkában és bármilyen fogatban (egyestől az ötös fogatig) bámulatos teljesítmény-
re képes. Értékes, nagyon jó fajtajellegű mén.
Tenyésztő: Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő.
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



5595 Hroby Bagoly
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL081020000 egérfakó 138/146-169-18,5

Leírása:
A mén 2013-ban tett ménvizsgát Pilisjászfaluban, de a tenyésztésben még nem volt 
rá szükség. A cseh tenyésztőszervezettel való kitűnő kapcsolat okán a mén Csehor-
szágba került és ott éveken át megbecsült fedezőmén volt. Anyja az 1990-es évek 
elején Lucsináról került Magyarországra, apja olyan lengyel eredetű mén, amelyik-
nek az ősei között nagyon sok lucsinai hucul egyed szerepel.
Ez az egérfakó mén 2019-ben visszakerült tenyésztőjéhez, az Aggteleki Nemzeti 
Parkhoz és 2020-ban kezdi meg magyarországi tenyészműködését.

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



5596 Hroby Csatár
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL090180000 pej 138/148-170-19,5

Leírása:
A lengyel tenyésztésű Hroby Grad után született, a nagyon elterjedt lucsinai Hroby 
XXI dédunokája. Anyjának apai származása egy lengyel Goral, ami tíz generáción 
túl van rokonságban a lucsinai goralokkal. A hazai kancacsaládnak számító Aspi-
ráns kancacsaládból származik.
Szinte a fajta mintapéldányának tekinthető, mert kitűnő fajtajelleg, a fajtához mért 
nemesség és a kívánatos méretek jellemzik. Jobbnak tűnik, mint az apja, s bár az 
elmúlt években inkább tartalékként szerepelt, ideje nagyobb kihasználást teremte-
ni a ménnek.

Tenyésztője:	
Aggteleki Nemzeti 
Park, Jósvafő, 
Tulajdonos:
Aggteleki Nemzeti 
Park, Jósvafő 
Felállítási helye: 
Aggteleki Nemzeti 
Park, Jósvafő, 
+36 30 299 4046



5597 Gurgul Bavor (Sk)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM971952014 pej 138/147-170-19,5

Leírása:
A magyarországi hucul tenyésztés még napjainkban is szenved a Gurgul törzsbe 
tartozó mének hiányától. Igaz, hogy a pár évvel ezelőtt bérménként már Jósvafőn 
fedezett nagyszerű Gurgul Castor ismét a hazai tenyésztés rendelkezésére áll, de a 
genetikai diverzitás őrzése indokolja, hogy az idős Gurgul Bavor jelentős szerepet 
kapjon a tenyésztésben. 
A mén cseh tenyésztés (Bavorov nevű helyiségében született), a közös cseh-szlo-
vák múlt alapján sok Kistapolcsányban és Murányban tenyésztett ősökkel. A pej 
színű, 20 éves kort jócskán meghaladó mén talán még mindig be tudja bizonyíta-
ni, hogy nem csak Csehországban, hanem a magyar tenyésztésben is meghatározó 
ménként kezelendő. 
A kifejezetten jó állapotban lévő, jó állóképességű ménnek van már három évjárata 
Magyarországon, de az állomány szétszórtsága miatt ez mégsem nagyszámú.
A ménnel a cél változatlanul a fajta hazai állományának genetikai diverzitás-
növelése és utána fedező mén (vagy mének) felállítása.
Tenyésztő:	 Ing. Hanzl, Csehország
Tulajdonos:  Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



5639 Goral Uppony
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL040190000 pej 137/145-171-19

Leírása:
A nagyon keveset foglalkoztatott és kifejezet-
ten jó munkakészséget mutató, egyben örökítő 
Goral Ploskor apától származik. Remek mun-
kahasználati tulajdonságát ez a mén is igazol-
ta, hiszen munkában kipróbált ménről van szó. 
Származásában egyesít lengyel, lucsinai és ma-
gyar tenyésztésű egyedeket, ami genetikai ér-
tékét tovább növeli. Mint a fajta egyedeinek 
többsége magánmén, egy néhány kancás tenyé-
szet ménje, bár az elmúlt évben már más tenyé-
szetben is kapott pár kancát. Sajnálatos, hogy 
ennek az egyébként nagyon jó ménnek az iva-
dékai nem kerülnek elő tenyészszemléinken.
A vele való fedeztetést bátran javasolható min-
den olyan kanca esetében, amikor az ivadék ro-
konsági foka nem növekszik.
Tenyésztő:
Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Szabados Attila, Szőlősardó
Felállítási helye: Szabados Attila, 
Szőlősardó, +36 30 579 1968



5750 Ousor Prezes
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM114932013 pejtarka 138/147-168-18,5

Leírása:
Lengyel tenyésztésű, bár apai szélső ága a negyedik generációban az Ousor I. mén 
megtalálható. Nyilván innét jön a genealógiai vonal nevezéktana is. Anyjának apai 
ága a negyedik ősi sorában található egy lucsinai Hroby V ivadék, vagyis a tenyész-
tése során igyekeztek a drift jelenségét kerülni. Színe pejtarka, vagyis használatát 
illetően vonatkoznak rá mindazok, amelyek a Gurgul Surmacz jellemzésénél meg-
fogalmazásra kerültek.
A mén fogatban sikeres készségvizsgát tett, sokoldalúan használható. A tarka szín 
kedvelté válásával több tenyészetben is fedezett, de ivadékai még nem állnak te-
nyésztésben. Néhány évjárati csikója bírálatra került.

Tenyésztő:	
Gebalska Barbara, Len-
gyelország
Tulajdonos:
Dr. Dombi Csaba Ábel, 
Csemő
Felállítási helye: 
Dr. Dombi Csaba Ábel, 
Cegléd, Csikós, 
+36 30 913 8226

Csak remélni lehet, hogy 
a hazai tarka színű (nem 
őshonos) hucul állomány 
megteremtéséhez sikerrel 
járul hozzá.



5780 Gurgul Surmacz
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM971142015 pejtarka 143/151-192-19

Leírása:
Egy újabb Gurgul törzsbéli mén, de a fajtafenntartásban való használhatósága eltér a Gurgul 
Bavorétól. A lengyel hucul tenyésztésben hagyományosan kedvelt tarka színnel szerzett ta-
pasztalatok azt bizonyítják, hogy az első nemzedékben akár egyszínű ivadékoknak a te-
nyésztésbe állításával megjelennek a jegyes egyedek, akár szélsőséges formában is. A fajta 
nemzetközi szervezete a tarkák tenyésztésével kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy a tarka 
huculok önálló méneskönyvet képviselnek a hucul fajtán belül. Ez azt jelenti, hogy a tar-
ka ősökkel rendelkező egyedek csak ebbe a méneskönyvbe sorolt egyedeken belül kaphat-
nak szerepet a tenyésztés során. Tekintettel arra, hogy a színváltozatnak nincs hagyomá-
nya a magyar tenyésztésben, a génmegőrzésbe bejelentett és támogatásban részesített kan-
cák csak akkor fedeztethetők tarka színű ménekkel, ha a pályázati kiírásnak illetve feltétel-
nek megfelelően a támogatott egyszínű kancák után legalább egy fajtatiszta (és egyszínű 
méntől származó) ivadékot az országos lótenyésztési információs rendszerbe bejelentettek.
A Gurgul Surmacz a fajtatiszta hucullal szemben támasztott követelménynek minden te-
kintetben megfelel. Jó felsővonal, erős lábak, dongás mellkas, kiváló használati tulajdon-
ságok jellemzik. Nyereg alatt és fogatban egyaránt megbízhatóan dolgozik.
Korát meghazudtoló, kiváló állapotú és alkatú mén. Kétségtelenül értékes egyed a hazai 
tarka színű (nem őshonos) hucul megteremtéséhez. Tenyésztésbe állításával segítséget kí-
nálunk azoknak, akik az önálló méneskönyvű tarka hucult szándékoznak tenyészteni Ma-
gyarországon. 
Tenyésztő: Stadnina Koni Huculskich Gladyszow, Gladyszow, POL
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 40 46



5868 Ousor X-1 Casper
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM110642016 egérfakó 141/153-174-19

Leírása:
A 4912 Ousor Egér ivadék, de érdemes szólni előbb az apjáról. Kétévesen HIF 
championatuson (Kistapolcsányban) korosztálya győztese volt. Díjlovaglásban és fogat-
ban kiképzést kapott, e mellett nem volt olyan nehéz hucul ösvény pálya, amit ne teljestett 
volna. A hazai tenyésztésben ivadékai egyöntetűségükben, kiváló fajtajellegükben egysze-
rűen kiválnak a többi egyed közül. Erre felfigyelve került el a mén Szlovákiába és ott  
Ousor X törzsménné léptették elő. Casper Szlovákiában született Gurgul törzsbéli kancá-
ból, és innét vásárolta meg jelenlegi tulajdonosa a mént és készítette fel ménvizsgára. A 170 
méter szintkülönbségű, 7500 méter hosszú tereppályát a mén egészen jól teljesítette. Ennek 
ellenére tenyészállattá történő minősítésében hezitált a tenyésztő szervezet, mert kifejezet-
ten sok Ousor IX származék van nálunk tenyésztésben. Végül is a készségvizsgája alapján 
történő tenyészménné minősítésben a szlovák anyai ága, tovább a 2016 szeptemberében 
rendezett Kistapolcsányban rendezett nemzetközi megmérettetésen való helytállása dön-

Tenyésztő: 
Jozef Kmet, Muran (Sk)

Tulajdonos: 
Balázs-Hartyán Nikoletta, 
Sajókaza 

Felállítási helye: 
Balázs-Hartyán Nikoletta, 
--Sajókaza, 
+36 30 741 3258

tött. Ha apjához hasonlóan ki-
fogástalan fajtajelleget örökít, 
akkor szerencsénk lesz a mén-
nel, ráadásul az anyai oldal tel-
jes különbözősége a hazai ál-
lomány genetikai szerkezeté-
től lehetőséget is kínál az elő-
remutató párosításokra. A mént 
az Ousor IX és Goral XVI ge-
netikai hátterű kancákra lehet 
elsődlegesen ajánlani, és java-
solt is az ilyenekhez való páro-
sításának kerülése.



5869 Ousor Délceg
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL100710000 egérfakó 139/150-172-19

Leírása:
A mén a tenyésztési program szerinti (7600 
méter hosszú, 168 méter szintkülönbségű) 
huculösvény pályát könnyedén teljesítette. E 
mellett fogatkiképzést is kapott. Az összesí-
tett bírálat során tenvészálIattá minősítési fel-
tételeket teljesítette, kiváló munkakészsége 
nem vitatható. Megmérettetett a fajta 2016. 
évi nemzetközi championatusában, ahol sem-
mi esetre sem játszott alárendelt szerepet. 
2017-ben kezdi meg a tenyészműködését, 
minden esetre a sok Ousor IX unoka, déd-
unoka között kell helytállnia az örökítésben. 
Mind ez a tény a párosítását is meghatározza! 

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411

2020-ban nagyobb számú kanca hozzá való párosítására van kilátás.



5885 Polan Rikkancs
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M ZO010080000 világospej 144/151-178-21

Leírása:
A 2001-ben született mén 2017-ben kezdi 
tenyészműködését. Ennek magyarázata, hogy csikókor-
ban elkerült a jósvafői hucul ménesből, majd a Polan iva-
dékok keresése közben akadtak rá Debrecenben. A mén 
igásmunkát végzett és kiváló munkahasználati tulajdon-
ságáról lehetett megbizonyosodni. A Polan törzs fenntar-
tása érdekében került megvásárlásra és 2016. augusztus 
6-án a 7500 méter hosszú, 168 méter szintkülönbségű 
színpetrii huculösvény pályát minden nehézség nélkül 
teljesítette. A ménhez viszonylag sok kanca beosztását 
tervezzük, hogy örökítő képességéről meggyőzódni le-
hessen. Az értékét azivadékai minősége fogja eldönteni.
Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő

Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő,  +36 30 299 4046



6057 Hroby Forrás
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL120730000 fakó 138/144-170-19

Leírása:
Ménvizsgára való beutalóját nemzetközi bíráló bizottság adta meg, majd ugyanez 
a bizottság minősítette a terepvizsgáját is. A bíráló bizottság kifogástalannak ítélte 
meg karakterét, feladatvállalását és együttműködő készségét. Fajtajellege is hibát-
lan. Hroby Bryf nevű apja is kitűnt munkakészségével, éveken át a huculra jellem-
ző teljesítmény reklámhordozója volt. Anyai nagyapja a jobbnál jobb kancákat adó 
Goral XVI-82 Zénó. 
2020-ban egy nagyobb tenyészetben kap szerepet, s vélhetően rövid időn belül ké-
pet lehet kapni örökítő erejéről. 

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6058 Pietrosu Pásztor
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL140300000 egérfakó 137/142-170-17

Leírása:
A Pietrosu Harcos apai testvére, méretében viszont kisebb, vagyis a fajtaátlaghoz 
jobban tendál, mint a féltestvére. Lucsinai, lengyel és régi magyar hucul kancacsa-
ládok egyedei képezik a ménnek a genetikai szerkezetét, ami a genetikai diverzitás 
fenntartása, a génsodródás mértékének csökkentése miatt nagyon előnyös. Szélső 
anyai ágán lévő kancák több generáció óta OMÉK kiállításra nevezettek, ami a tipi-
kus egyed megjelenésre utal. A mén felsorakozik kancacsaládjának felmenői mellé.
2019-ban már született utána pár csikó, aminek a száma még nem elegendő a mén-
ről való véleményalkotáshoz.

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6059 Pietrosu Harcos
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL140350000 egérfakó 141/149-170-18,5

Leírása:
Fiatal mén, amelyik a tenyésztésbe 2020-ban fog kerülni. Értékes a Pietrosu törzs-
be való tartozása miatt, hiszen a hazai tenyésztést huzamos időn keresztül a Hroby 
és Goral, kisebb mértékben az Ousor törzsbe tartozó mének uralták. Az ősei jó lo-
vak, a mén maga megüti a tenyészállattal szemben támasztott követelményt, inkább 
a nagyobb egyedek közé sorolható. A marmagasság köztes öröklése miatt inkább a 
kisebb marmagasságú kancákhoz célszerű párosítani. Valódi értékét viszont az iva-
dékai minősége fogja eldönteni.

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6064 Gurgul Démon
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL131260000 fakó 136/141-162-18

Leírása:
A nagyszerű fenotípusos teljesítményű Gurgul Castor fia, de származásában lucsinai 
és régi aggteleki kancák sora megtalálható. Ilyenformán a hucul lóra jellemző gén-
szerkezetet három elkülönült tenyészetből is egyesíti. A mén nagyon jó fajtajellegű, 
a pej és a fakó szín határán lévő egyed. Nyereg alatt kiválóan dolgozik, könnyen ke-
zelhető. Ha nem is nagy számban, de egy évjárat csikója már van. Ezek minősége 
biztató. Megalapozott remény van arra nézve, hogy egy nagyon jó Gurgul törzs-bé-
li ménnel gazdagodott a hazai tenyésztés.

Tenyésztő: Heinrich Henrietta, Rákócziújfalu
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Kopócs Tamás, Csákvár, +36 322 0647



6156 Ousor Gavallér
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL130620000 gesztenyepej 138/145-165-16,5

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6313 Goral Csík
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL150110000 egérfakó 136/145-170-18

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6315 Ousor Vulkán
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL160210000 egérfakó 138/147-172-19,5

Leírása:
Egy Ousor IX dédunoka, amelyik az anyai származása révén igyekezett szélesí-
teni az Ousor IX leszármazottak közötti rokontenyésztettség mértékét. Mint min-
den ilyen genealógia vonalba tartozó egyed típusos megjelenésével tűnik szembe. 
Nagyszerű a fajtajellege, e mellett más vizsgát tett ménekkel együtt minden nehéz-
ség nélkül teljesítette közel 7500 méter hosszú, terepakadályokkal nehezített és 200 
méter szintkülönbségű vizsgapályát. A vizsgát követően egyetlen vizsgált élettani 
mutató alapján sem lehetett megkérdőjelezni a mén állóképességét. 

Tenyésztő: Nagy Tibor, Szentgál, Széltető 062/12.
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6316	Goral	Csergő
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL160080000 világospej 140/149-173-19

Leírása:
A Goral törzsnek olyan genealógiai vonalába sorolható a mén, amelyik a hazai 
hucul ló tenyésztésében érdemben nem növeli a rokontenyésztettség mértékét. A 
közel 7500 méter hosszú, terepakadályokkal és 200 méter szintkülönbséggel nehe-
zített pályát nehézség nélkül teljesítette. Méretében nagyszerűnek tekinthető, s nin-
csenek olyan küllemi hibái, amelyek a tenyésztésből kizárnák. Tenyésztésbe kerü-
lésével mindenképpen hozzájárul a magyarországi hucul ló effektív populációjának 
növekedéséhez.

Tenyésztő: Nagy Tibor, Szentgál, Széltető 062/12.
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6317 Prislop Bogdán
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL150080000 fekete 142/148-180-18

Leírása:
A nagyszerű mén tetszetőségét tovább növeli fekete színe, amit semmi esetre sem 
szabad szubjektív értékmérő tulajdonságként kezelni, hiszen a fajta változatos szí-
ne a genetikai diverzitásának is kifejezője. Az elmúlt harminc évben túlsúlyba ke-
rült az egérfakó szín, ami az 1990-es évek elején szinte ismeretlen volt a hazai po-
pulációban. Így aztán a színe miatt is kedvező fogadtatásban célszerű részesíteni ezt 
a mént, de nem ez az egyetlen becsülendő értékmérő tulajdonsága. Külleme egé-
szen apró hibáktól eltekintve kínálja tenyészállatnak, állóképességesem eshet kifo-
gás alá, hiszen a fajtának előírt állóképességi tesztet jól teljesítette. Képzésének ele-
jén nehezítette a lovas dolgát, de amikor határozott lovast kapott rövid időn belül 
együttműködővé vált. E fiatal ménnek a tenyésztésben tartása különösen ajánlott.

Tenyésztő: Nagy Tibor, Szentgál, Széltető 062/12.
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6493 Gurgul Parázs
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL151010000 pej 139/148-180-20

Leírása:

Tenyésztő: Egyed István, Lovasberény
Tulajdonos: Egyed István, Lovasberény
Felállítási helye: Egyed István, Lovasberény, +36 70 387 5752



Hroby XXII-24 Tündi

5065 Pietrosu IX-37 (X. tm. 
Lu)

765 Hroby XXI-91 (Lu)

Hroby XXII (Lu)

730 Hroby XXI-36 Hamis 
(Lu)

Pietrosu IX (Lu)

436 Ousor VI-33 (Lu)

Hroby XXI (Lu)

700 Prislop IX-49 (Lu)

Hroby XXI (Lu)

623 Pietrosu IX-8 (Lu)

Hroby XX (Lu)

425 Ousor VI-19 (Lu)

Pietrosu VIII (Lu)

69 Hroby VIII-1 (Lu)

Ousor VI (Lu)

62 Prislop I-8 (Lu)

Hroby XVI (Lu)

323 Goral X-83 (Lu)

Prislop IX (Lu)

455 Prislop VI-45 (Lu)

Hroby XVII (Lu)

301 Pietrosu VI-18 (Lu)

Ousor VI (Lu)

322 Goral X-81 (Lu)

Hroby XVI (Lu)

323 Goral X-83 (Lu)

Pietrosu IX (Lu)

436 Ousor VI-33 (Lu)

Pietrosu VI (Lu)
62 Prislop I-8 (Lu)
Hroby VIII (Lu)
178 Goral III-7 (Lu)
Ousor IV (Lu)
128 Pietrosu III-1 (Lu)
Prislop I (Lu)
225 Goral IV-3 (Lu)
Hroby XII (Lu)
141 Goral VI-4 (Lu)
Goral X (Top) Go. VII-1 (Lu)
224 Pietrosu IV-1 (Lu)
Prislop VII (Lu)
270 Ousor IV-61 (Lu)
Prislop VI (Lu)
341 Hroby XIV-9 (Lu)
Hroby XIV (Lu)
153 Goral IX-3 (Lu)
Pietrosu VI (Lu)
122 Ousor II-1 (Lu)
Ousor IV (Lu)
128 Pietrosu III-1 (Lu)
Goral X (Top) Go. VII-1 (Lu)
197 Hroby XI-8 (Lu)
Hroby XII (Lu)
141 Goral VI-4 (Lu)
Goral X (Top) Go. VII-1 (Lu)
224 Pietrosu IV-1 (Lu)
Pietrosu VIII (Lu)
69 Hroby VIII-1 (Lu)
Ousor VI (Lu)
62 Prislop I-8 (Lu)
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Eredeti neve:

4 KitcaKancacsalád

E:

E:

5461 Pietrosu X-61

6629 Pietrosu Parázs
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM130532016 fakó 138/147-170-18

Leírása:

Tenyésztő: Vörös József, Gyűrűs
Tulajdonos: Unger Tamás, Ács
Felállítási helye: Unger Tamás, Ács, +36 20 9491461



6630 Gurgul Bacchus
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL170800000 pej 137/146-168-18

Leírása:

Tenyésztő: Balázs Krisztina, Eger
Tulajdonos: Kopócs Tamás, Súr
Felállítási helye: Kopócs Tamás, Csákvár, +36 30 322 0647



6631 Hroby H. Libán
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL170240000 egérfakó 137/146-170-19

Leírása:

Tenyésztő: Nagy Tibor, Szentgál, Széltető 062/12.
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6665 Hroby Kabala Aggtelek
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL170700000 világospej 135/147-176-19

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6666 Prislop Indigó
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL151110000 pej 136/145-1798,519

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6667 Hroby Kaktusz Aggtelek
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL170660000 fekete 136/144-175-18

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6668 Prislop Kanóc Aggtelek
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL170690000 sötétpej 138/147-170-19

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6669	Polan	Jótevő	Aggtelek
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL160850000 pej 142/148-176-19

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6670 Ousor Jártas Aggtelek
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M HL165080000 pejtarka 137/145-178-19

Leírása:

Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Tulajdonos: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő, +36 30 299 4046



6673 Hroby XXV-28 (Lu)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM161022021 egérfakó 142/150-170-18

Leírása:

Tenyésztő: Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6674 Hroby XXV-15 (Lu)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM141012021 pej 139/146-170-19

Leírása:

Tenyésztő: Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411



6675 Prislop XII-4 (Korom)
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM171182021 fekete 135/142-165-17,5

Leírása:

Tenyésztő: Lucsinai Állami Ménes, Románia
Tulajdonos: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc
Felállítási helye: Nagy Tibor, Szentgál, Tűzkövesbörc, +36 30 377 3411




