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Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 

 
AAllaappííttóó  OOkkii rr aattaa  

  
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben 
foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

 
1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad  
Rövidített neve: ÁMGSz  
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 3348 Szilvásvárad, Egri út 16. 
 
3. Az ÁMGSz létrehozásáról rendelkező jogszabály: a Szilvásváradi Állami 
Ménesgazdaság alapításával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 80/1993. (V. 19.) 
Korm. rendelet. 
 
4. Az ÁMGSz alapításának időpontja: 1993. november 18. 
 
5. Az ÁMGSz működési köre: országos 
 
6. Az ÁMGSz közfeladatai: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvénnyel, 
a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági 
állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes 
rendelettel, valamint a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről 
szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelettel összhangban látja el. 
 
7. Az ÁMGSz irányítását ellátó szerve neve és székhelye: Vidékfejlesztési 
Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 



 
8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó  
 
9. Az ÁMGSz működési rendje: A költségvetési szerv működésére, külső és belső 
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat 
határozza meg. A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
költségvetési szerv igazgatója készíti el, és a vidékfejlesztési miniszter jóváhagyásával 
válik érvényessé. 
 
10. A költségvetési szerv telephelyei: 

1. Lipicai ménes ágazat 
3348 Szilvásvárad, Fenyves u. 4. 
2. Csikónevelő telep   
3508 Miskolc-Ómassa, Csipkéskút 
3. teljesítményvizsgáló állomás  
2711 Tápiószentmárton, Deák F. u. 1. 
4. Gidrán ménes ágazat  
8617 Köröshegy-Marócpuszta  

 
11. Az ÁMGSz vezetőjének kinevezési rendje, valamint a kinevezés időtartama: A 
költségvetési szerv igazgatóját a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel, 
határozatlan időtartamra és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
A gazdasági vezetőt a vidékfejlesztési miniszter pályázat útján, határozatlan 
időtartamra, az intézmény vezetőjének javaslatára nevezi ki és menti fel, a munkáltatói 
jogokat egyebekben az intézmény vezetője gyakorolja felette. 
 
12. Az ÁMGSz foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszonya A 
költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartoznak.  
 
13. A költségvetési szerv alaptevékenységei: 
Jelentős nemzeti kincset jelentő Lipicai továbbá Gidrán Ménes fenntartása, a 
lótenyésztés olyan irányú fejlesztése, hogy a fajták megfeleljenek a rájuk jellemző 
tradicionális jellegeknek és használatnak. Ennek megfelelően biztosítja a fajták 
jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését. A magyar lótenyésztés 
idegenforgalmi célú bemutatása. Az állomány fenntartásához szükséges takarmány 
előállítása, a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy 
genetikai értékű mén és kanca egyedek beszerzése, tenyészállat export és import. A 
tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlító versenyeken történő 
vizsgálata, nemzetközi és hazai összehasonlító versenyek szervezése, lebonyolítása, a 
lovassport, a lovas-élet hagyományait ápoló múzeum és kiállítások fenntartása. 
Továbbá a fajtához kapcsolódó lovas hagyományok ápolását, népszerűsítése. 
 
 
 



Államháztartási szakágazat szerinti besorolás:  
014300 Ló, lóféle tenyésztése 
 
Az alaptevékenységek besorolása szakfeladatrend szerint: 
 
011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
014300 Ló, lóféle tenyésztése 
014500 Juh, kecske, tenyésztés 
016100 Növénytermesztési szolgáltatás 
016200 Állattenyésztési szolgáltatás 
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás 
021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
 
14. Az ÁMGSz vállalkozási tevékenysége: 
 
Az ÁMGSz szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 92. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését. 
 
Az ÁMGSz vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja meg a 
költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át. 

 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 

 
 
15. Az intézmény igazgatójának beszámolási kötelezettsége: Az intézmény 
igazgatója az ÁMGSz működéséről és gazdálkodásáról szükség szerint, de legalább 
évente egyszer írásban köteles beszámolni a vidékfejlesztési miniszternek. 
 
16. Az intézmény tevékenységének ellenőrzése: Az ÁMGSz működését a 
Vidékfejlesztési Minisztérium ellenőrzi. Ez az ellenőrzés nem érinti más erre jogosult 
szervek ellenőrzési jogát. 
 
17.  Vagyonkezelés: Az Állami Ménesgazdaság gyakorolja a vagyonkezelői jogokat a 
feladatai ellátásához szükséges – a Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlanokra 
vonatkozóan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött megállapodás 
alapján – az ingatlan és ingó vagyon tekintetében. Az ÁMGSz a rendelkezésére 
bocsátott vagyontárgyakkal, a kincstári vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályok 
betartása mellett – ha jogszabály kivételt nem tesz – feladatainak ellátása érdekében 
önállóan gazdálkodik. 
 



Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket az Állami Ménesgazdaság 
Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 
 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat 7., 9., 11., 15.,valamint 16. 
pontjának módosulása 2010. május 29-én, a felvezető szövegét, 14. pontját érintő változás 
2010. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az ÁMGSz 2009. november 6-án kelt, 
31.501/5/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 

 
Budapest, 2010. november „       ” 
 
 

dr. Fazekas Sándor 


