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Alapft6 okirat
m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az allamhiztartiisr6l sz6l6 20L1. 6vi CXCV. tiirv6ny 8/A. g-a alapian az Allami
M6nesgazdasiig Szilvdsvfrad alapit6 okiratit a k0vetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, s26khelye, telephelye

1.1. A kdlts6gvetdsi szerv

1.1.1. megnevez6se: Allami Mdnesgazdasig Szilv5sv6rad

1.1.2. rdvidftett neve: AMGSz

1.2. A kdlts6gvet6si szerv

1,2.1. sz6l<helye:33 48 Szilvisv6rad, Egri t 16.

1.2.2. telephelyei:

2. A krilts6gvet6si szerv
alapit6s6val 6s megsziin6s6vel tisszefiigg6 rendelkez6sek

telephely megnevez6se telephely cime

1 Lipicai m6nes agazat 3348 Szilvdsviirad, Feny.ves utca 4

2 Csik6nevel6 telep 3508 Miskolc-6massa, Csipk6sktit, 01090 hrsz

3 Teliesitm6nwizssal6 Allomiis 27 71. TApi6szentm6rton, Deak Ferenc ft 1

4 Gidr6n m6nes igazat 8617 K6rcishegy-Mar'cpuszta, 0742 / t hrsz

Parid Cifraistill6 3240 Pardd, Cifraistill6, Kossuth Lajos ut2l7

6
Tcirzsm6n istil16 - L6t6rt6neti
kiSllitas - Pluto sz5116

3348 Szilvisv6rad, Park ft 8

7 Szemes takarm6ny t6ro16 3348 Szilvasvirad, Park tt 10.

8 Csik6nevel6 telep 3348 Szilv6svSrad, SzAna-v;ilgy,097 /7 hrsz,

9
Szilv6sv6radi Lipicai Lovaskdzpont -
Fedeles lovarda

3 348 Szilv6svirad, Szalajka vrilgy, 4 47 /7 hrsz.

10
Szilvisviradi Lipicai Lovaskdzpont -
Kdzponti lovaspilya

3348 Szilv6sv6rad, Szalajka vrilgy, 454 /L hrsz.

11
Szilviisviiradi Lipicai Lovaskdzpont -
Versenyiroda, Zsriritorony

3348 Szilv6svirad, Szalajka vrilgy,453 hrsz.

'1,2 Szilvisviradi Lipicai Lovaskdzpont -
Rendezv6nyt6l akkredit6ci6 6pillete

2.1. A kdltsd8vet6si szerv alapit6s6nak ddtuma: 1993. november 18.

Okirat szSma: SZIF /7206/6/2079.

3348 Szilvisv6rad, Szalajka vdlgy, 457 /1hrsz.



3, A ktilts6gvet6si szerv ir6nyit6sa, feliigyelete

3.1. A krilts6gvet6si szerv irrnyit6 szerv6nek

3.1.1. megnevez6se: AgrArminiszt6rium

3.1.2. sz6khelye: 1055 Budapest, Kossuth Laios t6r 1.1

4. A ktilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1. A k0lts6gvet6si szerv ktizfeladata: A kdlts6gvet6si szerv a kdzfeladatiit az
6llatteny6szt6sr6l sz6l6 L993. 6vi CXIV. tdrv6nnyel, a v6dett 6shonos mez6gazdas6gi
ellatfa,tek 6s a vesz6lyeztetett mez6gazdasagi ellatfaitek kri16nek megiillapitis616l sz6l6
4/2007. (1. 18.) FVM-KvVM egyiittes rendelettel, valamint a v6dett 6shonos ellatfait6k
genetikai fenntart6sinak rendj616l sz6l6 93/2008. [Vt1.24.) FVM rendelettel tisszhangban
litja el.

4.2. A kdlts6gvet6si szerv f6tev6kenys696nek 5llamhaztaftasi szakegazati besorol5sa:

szakegazat szama szakdgazat megnevez6se

1 014300 L l6f6le tenydszt6se

4.3. A k<ilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge: A k0lts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge a lelent6s
nemzeti kincset ielent6 Lipicai 6s Gidrin Mdnes, valamint sztiks6g eset6n m5s 6shonos
magyar l6fajta m6nes6nek a fenntartisa, a l6teny6szt6s olyan irinyri feileszt6se, hogy a
faitak megfelelienek a riiiuk iellemz6 tradicion6lis jellegeknek 6s haszn6latnak. Ennek
megfele16en biztositia a faitek jellemz6 6rt6km616 tulajdonsiigainak meg6rz6s6t. A magyar
l6teny6szt6s idegenforgalmi c6hi bemutatisa. Az dllominy fenntartiisihoz sztiks6ges
takarmAny el6iillitdsa, a teny6szt6si c6l el6r6sdhea illetve a g6nfenntarteshoz sziik6ges
nagy genetikai 6rt6kri m6n 6s kanca egyedek beszerz6se, tenydszillat export 6s import. A
teny6szt6s eredm6ny6nek hazai 6s nemzetkdzi cisszehasonllt6 versenyeken ttirt6n6
vizsgelata. Nemzetkozi 6s hazai osszehasonlit6 versenyek szewezdse, lebonyolit6sa, a
lovassport, a lovas-6let hagyomrinyait epo16 mfzeum 6s kiillit6sok fenntartAsa. Tovabba a
faitahoz kapcsol6d6 lovas haryominyok 6polisa, n6pszerfisit6se.

4.4. A krilts6gvet6si szerv alaptev6kenys696nek korm6nyzati funkci6 szerinti megjekil6se:

A kdlts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mrikrid6si teriilete: orsz6gos

A krilts6gvet6si szerv villalkoz6si tev6kenys696nek fels6 hatira: az inlizmeny m6dositott
kiadisi el6iriinyzatainak a 20 0/o-a

'2

korm6nyzati
funkci6szim

kormAnlzati funkci6 megnevez6se

'1, o421,30 Ndv6nytermeszt6s, 6llatteny6szt6s 6s kapcsol6d6 szolgdltatSsok

? 042't40 G6nmeg6rz6s, fajtav6de)em

3 042220 Erd6gazd6lkod6s

4 08103 0 Sportl6tesitm6nyek, edz6t6borok miiktidtet6se 6s feileszt6se

5 082067 Mfzeumi gyiiitem6nyi tev6kenyseg

6 082063 Mrizeumi kiillitisi tev6kenysdg

7 08 609 0 Egy6b szabadid6s szolgdltatds

4.5.

4.6.



5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete 6s m(krid6se

5.1. A kriltsdgvet6si szerv vezet6j6nek megbizisi rendje: a kdlts6gvet6si szerv igazgat6jAl az
agrerminiszter pelylzat :6tj1n legfeljebb 5 6v hat6rozott id6re bizza meg illetve vonja
vissza megbiz6sft. Az egy6b munkiiltat6i jogok gyakorl6sit az Agrerminiszt6rium
mindenkor hatilyos Szeryezeti 6s Miik<id6si Szab Alyzata szabliyozza.

5.2. A krilts6gvet6si szervn6l alkalmaz6sban ill6 szem6lyek jogviszonya:

foglalkoztatasi iogviszonv jogviszonyt szabel.1y oz6 iogszabily

I krizalkalmazotti .jogviszony
a krizalkalmazottak jogiillSs516l sz6l6 1992. 6vi XXXIII.
tOrv6ny

2 munkaviszony munka trirv6nyktinyy616l sz6l6 2012,6vi I. tOrv6ny

3 megbfzesi jogviszony a polgiiri t0rv6nykcinWr6l sz6l6 2013.6vi V. tOrvdny
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