
4372 Nívó SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M PT000190000 fekete 92/102-128-13

Leírása:
2217 Notos minden bizonnyal legszebb és okvetlenül típusos ivadéka. Igen tetsze-
tős megjelenésű, harmonikus felépítésű, ideális marmagasságú, klasszikus típusú 
mén. Ha Önmagához hasonló minőségű ivadékok sorát várja a méntől a hazai te-
nyésztés. Csak úgy válhat a hazai shetland póni tenyésztés nagy értékévé, ha minél 
szélesebb körűen kerül kihasználásra.

Tenyésztő:	 Sáfrán József, Dömsöd 
Tulajdonos: Nagy Ferenc, Tiszaföldvár
Felállítási helye: Kiss Ferenc, Tiszaföldvár, +36 30 676 4179



4834 Sátánka SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM023092005 tűzött fekete 99/105-148-15

Leírása:
A shetland póni eredeti változatát képviseli. Fogatban hihetetlen mennyiségű mun-
kára képes. Nem sok ivadéka ismert..

Tenyésztő:	 Fam. Lassen/ Stutteri Skovlunden, Dánia
Tulajdonos: Nagy Ferenc, Tiszaföldvár
Felállítási helye: Kiss Ferenc, Tiszaföldvár, +36 30 676 4179



4907 Urbán SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM022282007 sárga 76/81-106-12

Leírása:
Kifejezett fajta és nemi jellegű shetland póni. Arányos testfelépítésű. Szép fejű, har-
monikus testfelépítésű megkapó összbenyomású póni. Feszes a háta és ágyéka, na-
gyon jó faralakulása relatíve korrekt lábszerkezete okvetlenül említést érdemel. Fel-
tűnően jól lép, közepes téröleléssel üget. A Magyarországra bekerült minishetland 
pónik kétséget kizáróan legjobbika. Származásában egyesíti a fajtaváltozat legjobb 
tenyészegyedeit. Bár szélső anyai ágának ötödik generációjában ismeretlen őst tar-
talmaz, de az itt ismert utolsó ős oly annyira kitűnő fajtajellegű egyed volt, hogy a 
shetland szigetek méneskönyvében alapító ősként tartják nyílván.

Tenyésztő:	 Mia Van den Put, Belgium
Tulajdonos: Borsosné Gyöngyösi Szilvia, Újszentmargita
Felállítási helye: Borsosné Gyöngyösi Szilvia, Újszentmargita +36 70 527 1974



5008 Estocado el Saraja SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM052182007 sárga 74/81-109-11,5

Leírása:
Az imponálóan kisméretű minishetland mén származása is minden igényt kielégít. 
Típusos fajtajelleggel, jó másodlagos ivari megjelenéssel, és méretéhez képest vi-
szonylag korrekt küllemmel rendelkezik. Munkahasználati tulajdonságai nem kifo-
gásolhatók, e mellett mozgásban sem hagy különösebb kívánalmat maga után. Ösz-
szességében kívánatos a magyarországi shetland póni tenyésztésben. Remélhetően 
lesz elég ivadéka örökítő ereje pontosabb megítélésére. Az összetett készségvizs-
gán I/2 minősítést ért el.

Tenyésztő:	 Paula Jaeger, 9431 St. Stefan, Ausztria
Tulajdonos: Széll Csaba, Szeghalom
Felállítási helye: Széll Csaba, Szeghalom, +36 30 399 5510



5128 Xéna SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM060462008 feketetarka 107/114-144-15

Leírása:
Határozott fajta és nemi jellegű, a hagyományos típust jól jellemző shetland mén. 
Kicsi, a fajtára vonatkoztatva szép fej, a közepesnél kissé hosszabb, kellően izmolt 
nyak jellemzi. A mén felsővonala rendben lévő. Helyes körmöléssel szabályos pa-
ták jellemezhetik. Lépése, ügetése a fajta többségére jellemző módon inkább apró-
zó. A tarka színt kedvelő shetland póni tenyésztőknek elfogadhatóan jó mén áll ren-
delkezésre kancáik fedeztetésére. Még mindig ivadékaira várunk, hogy csikói után 
a mén értékéről bátrabban lehet véleményt formálni.

Tenyésztő:	 Comb.H.H.J.Snuverink/Lansink Hollandia
Tulajdonos: Kónya Ildikó, Tiszacsege
Felállítási helye: Kónya Ildikó, Tiszacsege, +36 30 535 4866



5306 Bolygó SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM062152008 sárga 90/96-140-14

Leírása:
Nagyon jó fajta és másodlagos nemi jelleggel bíró mén. A hazai tenyésztésbe 2012-
ben került, ennek ellenére az elmúlt nyolc évben érdemi számú ivadékát nem állt 
módjában minősíteni a tenyésztőszervezetnek. A mén a munkahasználati tulajdon-
sága, a konstitúciója és kifejezett fajtajellege miatt megérdemelne szélesebb körű 
használatot a tenyésztésben.

Tenyésztő:	 T.T. Ensink, Nieuw-Roden, Berkenstraat 16. Holland
Tulajdonos: Szarka Dénes, Solymár 
Felállítási helye: Szarka Dénes, Solymár, +36 20 913 4150



5536 Ottó SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M SD070730000 fekete 75/80-118-13

Leírása:
Kitűnő vérmérsékletű és munkahasználati tulajdonságú minishetland póni. Méreté-
ből adódóan fogatos munkában tett készségvizsgát. A bíráló bizottság a legjobb vé-
leményével volt róla e tekintetben. Számos bemutatónak is részese volt már, min-
den helyzetben, mindig megbízható. Mozgása egy kicsit aprózó. A nagyságához 
(kicsiségéhez) enyhébb köthető lábszerkezeti hibái észrevehetők. 

Tenyésztő:	 Bugyik Endre, Kisújszállás
Tulajdonos: Borsosné Gyöngyösi Szilvia, Újszentmargita
Felállítási helye: Borsosné Gyöngyösi Szilvia, Újszentmargita, +36 70 527-1974



5746 Tawna Petroc
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM123552015 sárgatarka 86/92-125-13

Leírása:
A mén Nagy-Britannia híres tenyészetéből származik, tulajdonosa nagy gonddal 
válogatta ki az újonnan alapított tenyészete számára. A shetland mén már külföl-
di tenyésztési engedéllyel került be az országba, amit az UNIÓS jogharmonizá-
ció értelmében a fajtafenntartással megbízott hazai tenyésztőszervezet elfogadott. A 
2016. évi tenyészszemlén való bemutatás során a bíráló bizottság meggyőződött a 
mén harmonikus testfelépítéséről, e kicsi póniknál szokatlan korrekt küllemről. Vé-
gül is ezt a 100 pontos bírálati rendszerben 78,5 ponttal ismerte el. A mén kezelhe-
tősége is kifogástalan. Külföldön született és ismert, továbbá hasban érkezett iva-
dékai reményteljes fedezőmént sejtetnek!

Tenyésztő: Mesdames Runnalls and Hammond, Nagy-Britannia 
Tulajdonos: Aszódi Csaba, Pécel
Felállítási helye: Aszódi Csaba, Pécel +36 20 464 2398



5919 Aroesje van Stal Nijend
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM072392016 feketetarka 89/94-122-13

Leírása:
Ahogyan a mén nevéből látszik Hollandiában tenyésztették, ahol minden lófajta te-
nyésztését magas szinten űzik. Tenyésztési engedélyt a csehektől kapott, s mint más 
egyező esetben is szokás ma már, az UNIÓS jogharmonizáció értelmében a faj-
tafenntartással megbízott hazai tenyésztőszervezet elfogadta az ott megkapott te-
nyésztési engedélyét. Típusában közelít az úgynevezett klasszikus shetland póni 
felé, ami a hazai állomány diverzitása szempontjából fontos is! 
A mén 2017-ben kezdte meg magyarországi tenyésztési ténykedését, így ivadékai-
ról vélemény még nem fogalmazódhatott meg!

Tenyésztő:	 R. Reinders, Nijend, Hollandia
Tulajdonos: Szalai Dániel, Medina
Felállítási helye: Szalai Dániel, Medina +36 20 275 7918



5995 Armstrong v.d. Hulshof
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM071422017 sárga 85/92-125-13

Leírása:
Nagyszerű származású, kifogástalan fajtajellegű, küllemi tulajdonságaiban megle-
pően korrekt, inkább átlagos mozgású mén. Imponáló módon teljesítette a ménvizs-
gát, mind munkára, mind megjelenésre nagyszerűen felkészített mén volt. Tenyész-
tési engedélyét 2017-ben szerezte meg, ennél fogva meglévő ivadékai még nem 
árulkodnak a mén hitelt érdemlő örökítő képességéről.

Tenyésztő: 
D.J. Bongers és PJ 
Dalfsen, Hollandia
 
Tulajdonos: 
Gulyás Zsolt, 
Nyíregyháza-Oros

Felállítási helye: 
Gulyás Zsolt, 4551, 
Nyíregyháza-Oros



6043 Cornetto El Saraja
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM133552014 sárga 85/90-115-13

Tenyésztő:	 Petra Jäger, Ausztria
Tulajdonos: Aszódi Csaba, Pécel
Felállítási helye: 
Aszódi Csaba, Pécel +36 20 464 2398

Leírása:
Egészen kiváló származás, nagyon hosszú pedigrételjes-
ség jellemzi ezt a sárga és sárgafakó szín között lévő kis-
testű shetland pónit. Készségvizsgája kitűnő volt, ami a 
jó munkahasználati tulajdonságát és nagyszerű felkészí-
tését is bizonyítja. A mén fogatban és nyereg alatt is tett 
készségvizsgát 
2017-ben. Ez a 
mén is bizonyítja, 
hogy Magyaror-
szágon az igényes 
tenyésztőmunká-
nak ménoldalról 
semmiféle akadá-
lya nincsen.



6046 Snelsmore Quiz Master
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM131682017 feketetarka 84/90-118-12,5

Leírása:
Kifogástalan fajta és nemi jelleg, el nem várható jobb munkakészség. Jó pedigrétel-
jesség. Minden együtt, ami a színvonalas, szakmailag megalapozott tenyésztéshez 
kell. Ez a fiatal mén mindezt egyesíti magában.

Tenyésztő: Mr. & Mrs. C.T. Percy, Anglia
Tulajdonos: Aszódi Csaba, Pécel
Felállítási helye: Aszódi Csaba, Pécel +36 20 464 2398



6143 Justin v. Stal de Kosterij
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM150762018 sárga 80/86-112-12,5

Leírása:
Ez a mén a fajta különleges egyede, jólle-
het, a 2020-as tenyészszezonra jobbnál-jobb 
shetland póni mének állnak a tenyésztők 
rendelkezésére. A mén 2018-ban tett a leg-
kényesebb igényt is kielégítő ménvizsgát. 
Később más bemutatókon is bizonyította ki-
tűnő munkakészségét, könnyű kezelhetősé-
gét, együttműködő készségét. Küllemét te-
kintve is az immár egyre több és jó mént fel-
sorakoztató, Magyarországon megtalálható 
shetland póni ménpark elejéhez tartozik.

Tenyésztő: Comb. A&G.J. v.d. Werken, CE Gameren, Hollandia
Tulajdonos: Széll Csaba, Szeghalom
Felállítási helye: Széll Csaba, Szeghalom, +36 30 399 5510

A tenyésztőkön, a hozzá beosztott kancapartnereken múlik a ménben rejlő lehető-
ség kiaknázása. 



6148 Jody v. T Olde Hok
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM151142018 izabella fakó 81/86-119-13

Leírása:
Pedigrételjesség tekintetében minden 
igényt kielégítő mini shetland mén. Kü-
lönleges színe miatt magára irányítja a fi-
gyelmet. Ugyanakkor tény, hogy e nem 
közönbös, de feltétlenül fontos jellemzője 
a legfőbb értékmérő tulajdonsága. A mén 
nyereg alatt igen jól dolgozik, megszo-
kott környezetében fogatban is jól telje-
sített. Küllemében alapvető hibákat nem 
hordoz. Vele együtt olyan minishetland 

Tenyésztő:
J. v. Wijhe PJ’t Harde, 
Hollandia

Tulajdonos:
Növényi Norbert Nor-
mann, Királyegyháza

Felállítási helye: 
Növényi Norbert Nor-
mann, Királyegyháza
+36 20 215 4022

ménpark van Magyarországon, ami el-
viekben, célirányos tenyésztéssel akár 
több tíz évre is képes lenne minőségi 
shetland póni állományt fenntartani.
A mén 2019-ben kezd-
te meg tenyészműködését, vagyis 
örökítőképessége nem ismert. Ugyan-
akkor ősei és oldalági rokonai a legjobb 
reményekere jogosítanak vele szemben.


