
1 
 

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD 

2020. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 

 

I. Feladatkör, szakmai tevékenység 

 

 
Az intézmény neve: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 

Törzskönyvi azonosító száma: 328885  (ÁHT azonosító: 037350) 

Honlapunk címe: www.menesgazdasag.hu 

 

 

Lótenyésztés 

 
 

Az intézmény mind a lipicai, mind a gidrán lófajta tekintetében közfeladatát az 

állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi 

LVI. törvénnyel; az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel, valamint 

az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelettel összhangban 

végzi. Az ehhez szükséges állomány a lipicai fajta esetében, mind minőségében, mind 

létszámában rendelkezésre áll. A hivatkozott jogszabályokkal összhangban kitűzött 

tenyésztési céloknak megfelelően történik a szakmai munka végzése, az állomány 

fajtajellegnek megfelelő homogenizálása, a fajták jellemző hibáinak kiszűrése, kívánt 

értékmérőinek javítása. 

 

Lipicai Ménes Ágazat 

 
A lipicai fajta tekintetében a génmegőrzési feladat ellátáshoz, illetve geneológiai vonalak 

megőrzéséhez szükséges – évtizedek óta jellemző – létszám rendelkezésre áll. 

 

1. táblázat 

Állománylétszám alakulása 

 

adatok év/ló 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

239 244 240 240 251 249 262 292 296 293 

 

 

 

http://www.menesgazdasag.hu/
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1. diagram (1. táblázat alapján: az állománylétszám alakulása 2011 – 2020. év között 

oszlopdiagramon szemléltetve) 

 

 

Az állomány létszámon belül a 2020. évi párosítási tervben szereplő törzskancák száma 74.  

A tenyésztői munkát alapvetően meghatározó párosítás, valamint a tenyészállat utánpótlás 

kiválogatása alkalmából az intézmény, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, tavaszi, 

illetve őszi tenyészszemlét tartott.  A 2019. évi fedeztetések eredményeként 2020-ban 39 

kanca ellett, 38 csikó került bélyegzésre, 1 elhullott. A 2020-as fedeztetési szezonban 67 

kanca lett termékenyítve, amiből 49 vemhesült. Ebből 1 egyed vetélt.  

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad tulajdonában álló kihelyezett fedezőmének (2020)  

Marócpuszta Incitato XIII-22 (XV. Tm.) 

Szabadkígyós Pluto XXXII-10 (XXXV.Tm.) 

Füzesgyarmat Pluto-Jankó-182 

Aba Neapolitano XXV-27 (XXVII. Tm.) 

Dad Siglavy Samira (XVI. Tm.) 

Isaszeg Favory XXVIII-42 ( XXXI.Tm.) 

Újpetre Favory XXVIII-53 

Bana Favory XXVIII-26 (XXIX.Tm.) 

Karancslapujtő Favory XXVIII-58 
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Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad három fedezőmént bérelt 2020. évben:  

1. Incitato XV-7 (XVII. tm.) tulajdonos: Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete 

2. Conversano XXIV-42 (XXVIII. tm.) tulajdonos: NÉBIH 

3. Favory XXVII-11 (XXX. tm.) tulajdonos: NÉBIH 

 

2021. évben 2 mén ismételten Szilvásváradon került felállításra: Incitato XV-7 (XVII. tm.) és 

Conversano XXIV-42 (XXVIII. tm.).  

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad ménjelöltjei közül 2 egyed tett sikeres ménvizsgát: 

Tulipan VIII-27 és Neapolitano XXVII-14.  

Az alábbi ménvonalak tekintetében (Conversano, Favory, Incitato, Maestoso, Neapolitano, 

Pluto, Siglavy Capriola) a fenntartáshoz megfelelő számú egyed áll rendelkezésre, a Tulipan 

törzset egy, a 2020 évben vizsgázott egyeddel kívánjuk a jövőben továbbtenyészteni.  

 

A kancacsaládok tekintetében a korábbi évekhez hasonlóan biztosított a kancacsaládok 

fenntartása. Fokozott figyelmet kell fordítanunk a 30-as kancacsaládra (Mozsgó Perla) mivel 

egyedszáma lecsökkent. 

 

A szemléket az intézmény által összehívott részben külső szakértőkből álló szemlebizottság 

végezte. 

 
A szemlebizottság összetétele: 

 Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete:   (4 fő) 

 Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége:   (2 fő) 

 Agrárminisztérium:                     (1fő) 

 Külső szakértő:       (2 fő) 

 Nemzeti Élelmiszerlánc – biztonsági Hivatal:   (2 fő) 

  Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad:    (2 fő) 

 

A tavaszi szemle fő célja a párosításra kerülő törzskancák és fedezőmének áttekintése, 

különös tekintettel az újbeosztású kancákra, továbbá a kisorolásra kerülő kancák 

kiválogatására.  
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Az őszi szemle alkalmából a bizottság elsősorban a 2017-os évjárat kanca- és méncsikóit 

tekintette át. 

Figyelemmel a tenyésztési célok megvalósítására, illetve az egyes vérvonalak és 

kancacsaládok fenntartására a bizottság az évjáratból 5 kancát a Favory törzsből  

(Favory XXIX-5; Favory XXIX-7; Favory XXX-1;  Favory XXX-9; Favory XXX-10), 

valamint 4 mént (1 Conversano, 1 Neapolitano, 1 Favory és 1 Siglavy törzsből) javasolt 

tenyészállat utánpótlásra, illetve sportkipróbálásra. A hároméves mének mellett egy 2016-os 

évjáratú egyed is javasolt ménjelöltnek (Conversano XXVIII-29 ). A bizottság javaslatára 

további 2 kanca ( 1 Conversano, 1 Favory) és egy Favory mén ( Favory XXX-3) az egy év 

múlva esedékes szemlén ismételten felvezetésre kerül, ahol elbírálják. 

 

A Ménesgazdaságot a Farmer Expo mezőgazdasági kiállításon két törzskanca képviselte.  

 

A szemle alkalmával kiválogatásra kerültek a selejt, illetve minőségi értékesítésre kerülő 

lovak is. 

 

Július 1-jén történelmet írtunk lovardánk udvarán, 1945. után e nap alapították újjá a 

Magyar Honvéd Huszárságot, mely díszalegység a jövőbeni reprezentációin (nemzetközi 

delegációk fogadása a budai várban, nemzeti ünnepeink stb.) kizárólag lipicai lovakat fog 

használni, így bizonyosan tovább fogja emelni a fajta hírét és értékét. 

 

Szilvásváradon az elmúlt esztendőben huszonegyedik alkalommal került sor az őszi lóárverés 

megrendezésére. A tenyésztők és lótartók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend az 

őszi esemény. Emellett 2020-ban először került megrendezésre online árverésünk, amelyre 7 

prémium lovat jelölt a bizottság.  

Az elmúlt évtizedekben hazánkban a szilvásváradi az egyetlen lóárverés, amely – több száz 

néző érdeklődése mellett – életképesen és eredményesen működik. Hozadéka nem csak az 

adott napon értékesített lovak számában mérendő, hiszen a programot követően is (árverési 

katalógus, honlap, stb.) számos vevő érkezik vásárlási szándékkal.  

Az év folyamán az intézmény összesen 32 lipicai lovat értékesített, ebből 27 ló belföldi, 5 

ló külföldi tulajdonba került. A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány miatt számos külföldi 

érdeklődő lépett vissza vételi szándékától.  Kényszervágó értékesítésre 2 ló került, összesen 5 

ló elhullott (ebből 2 tenyészmén, 3 kanca). Az értékesített lovak számát tekintve ez a korábbi 

évekhez viszonyítva növekedett, valamint egyedenként a lovak átlagára is emelkedett a 
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megelőző évekhez képest. Az árverés tekintetében a tavalyi évhez képest az átlagár 

háromszorosára nőtt. Közel duplájára nőtt a tenyésztésben az eladott örökítő anyagok száma 

is. 

 

A tenyésztést okszerűen megalapozó, objektív tenyészállat kipróbálást napjainkban a sport 

biztosítja. A fiatal fedezőmén jelöltek kipróbálása mellett fontosnak tartjuk a törzskanca 

jelöltek kipróbálását is a díjlovagló és fogatsportban.  

Az intézmény lovainak hatékonyabb fogatos kipróbálása érdekében 2017. évtől egy 

megbízási szerződés keretében, külsős hajtó bevonásával kerül sor a kettesfogathajtó 

versenyeken történő részvételekre. A sikeres éveket követően a 2020-as fedeles 

versenyszezonban már négyesfogattal is bemutatkozott. 

Emellett 2020-tól válogatott fogathajtó segíti a lovak sportkipróbálását négyesfogatban, 

amelynek célja, hogy a 2021-es négyesfogathajtó Európa Bajnokságon hazánkat szilvásváradi 

tenyésztésű lipicai lovakból álló fogat képviselje 

 

A fogatsport mellett a díjlovaglás szintén kitűnő módot ad a fajta jellemző és elvárt 

értékmérőinek vizsgálatára. A 2020-as versenyszezonban lovaink a fiatal díjlovak 

versenyszámaitól egészen nehézosztályig eredményesen versenyeztek. 

 

A sportkipróbálással kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a fajta népszerűségét, 

presztízsét és értékének növekedését a lovassportokban elért eredmények adják, ahogyan 

történt ez hazánk legnagyobb fogathajtó sikerei alkalmával is.  E törekvés nem zárja ki a 

védett, őshonos állatok jelentős genetikai értékének megőrzését.  

 

Ennek értelmében, abban a szakágban szükséges versenyeztetni, kipróbálni lovainkat, 

melyek az adott fajta jellemző és elvárt értékmérőinek erősítését szolgálják. Fentiek 

figyelembevétele mellett lipicai lovainkat jelenleg eredményesen a fogathajtó és a díjlovagló 

szakágakban tudjuk kipróbálni. Ezen szakágakon keresztül nem csak a sajátteljesítmény-

vizsgálat, hanem a fajta népszerűsítése is megvalósul.  

Összességében a lipicai génmegőrzése a fajtára jellemző értékmérők javítása minden 

tekintetben megfelelő színvonalon megoldott. Az elmúlt évek következetes tenyésztői 

munkájának eredményként megvalósult genetikai előrehaladás jól tükröződik a ménes 

törzskanca állományán.   
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Gidrán Ménes Ágazat 

 
A Ménesgazdaság a Kőröshegy-Marócpusztán található Gidrán Ménes Ágazatot 2006-tól 

működteti. 

2. táblázat 

Állomány létszám alakulása 

  

adatok év/ló 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

89 84 93 110 106 110 23 19 20 26 

  

2. diagram (2. táblázat alapján: az állománylétszám alakulása 2011 – 2020. év között 

oszlopdiagramon szemléltetve) 

 

 

Az állomány 96 egyedének 2017. évi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére 

történő értékesítését követően jelenleg az intézmény 5 törzskancával rendelkezik.  

 

A gidrán ménesünk jelentős résznek – a mezőhegyesi kancacsaládok egyedeinek – 

Mezőhegyesre történő telepítése után Marócpusztán maradtak a borodpusztai 14-es („I” betűs 

kancák) és a 6-os („O” betűs kancák) kancacsaládok egyedei. Maradtak még mezőhegyesi 

kancacsaládhoz tartozó egyedek is, úgymint a mezőhegyesi 7-es kancacsaládhoz tartozó 

Gidran XXIX-36 (Hargita), mezőhegyesi 3-as kancacsaládhoz tartozó Gidran XXIX-17 

(Matróz), illetve a mezőhegyesi 11-es kancacsaládból a Behdi Gidran-29 (Tibold). 

2020. évben a Marócpusztán lévő gidrán állományt 26 egyed alkotta, ebből a törzskancák 

száma 5. 
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2020-ban visszavásároltuk a Nemzeti Ménesbirtoktól a mezőhegyesi 2-es kancacsaládba 

tartozó Gidran Razbeg I-12 (Sógorasszony) nevű törzskancát. Az 5 törzskancából 3 kancát 

fedeztettük, 2 kanca vemhesült, 1 kancát nem termékenyítettünk, 1 kanca veheme 

felszívódott. Az 5. törzskancát – Gidran Razbeg I-12 (Sógorasszony) –  vemhesen vásároltuk. 

A teljeskorú nem törzskanca állományból, – 6 kanca – 5 kancát is fedeztettünk. Így a 

marócpusztai telepen 2020. évben 6 csikó született (2 csikó törzskanca után, 4 csikó pedig 

nem törzskanca után). A 6 csikóból 2 méncsikó és 4 kancacsikó. A csikók a Mezőhegyesről 

Marócpusztára kihelyezett 6028 Gidrán XXVII-42 (Nótás) fedezőméntől származnak. A 

Gidran Razbeg I-12 (Sógorasszony) nevű kancát a – Déva Gidran-13 (Riadó) méntől – 

vemhesen vásároltuk.  

A 6028 Gidrán XXVII-42 (Nótás) nevű fedezőménnel 2 magántenyészetben lévő kancát 

fedeztettünk.  

 

Az 53 ha-on elhelyezkedő telephely a 26 gidrán lónak biztosít helyet. A lovak ellátásához 

szükséges alomszalmát csak vásárlással tudjuk biztosítani.  A réti széna egy részét 240 q (80 

db) bálát tudtunk lekaszálni és takarmányozni. Az abraktakarmányt Szilvásváradról szállítjuk. 

 

 2020-as évben sikerült rendeznünk egy kancaszemlét, amelyen saját állományunk is 

lebírálásra került, illetve számos dunántúli magántenyésztő is élt a lehetőséggel. A Gidrán 

Egyesület továbbra is szeretné Marócpusztát kanca- és ménszemlét biztosító helyszínként 

számon tartani. A vírushelyzet miatt edzőtáboraink elmaradtak, azonban kihelyezett lipicai 

fogatunkkal részt vehettünk a balatoni idegenforgalomban. A nyár második felében 

lovastábornak adhattunk helyszínt. A jövőbeli céljaink közé tartozik a szálláshelyeink 

felújítása mellett egy lovastusa pálya kialakítása, mely központja lehet hazánk ez irányú 

lovassport életének és tehetség gondozásának. 
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Növénytermesztés 
 

Az intézmény – a korábbi éveknek megfelelően – valamivel több, mint 1000 ha területtel 

rendelkezik. 

3. táblázat 

A nyilvántartott területek főbb művelési ágak közötti megoszlása 

 

 

3. diagram (3. táblázat alapján: különböző művelési ágak területi eloszlásának 

szemléltetése kördiagramon) 

 

 

A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai lóállomány abrak- és szálastakarmány, 

valamint legelő igényének biztosítása, illetve az istállókban termelődő mélyalom kiszedése és 

szállítása. 

Az ágazat termőhely tekintetében rendkívül kedvezőtlen adottságokkal bíró területeken 

gazdálkodik, melyet az alacsony aranykorona érték – szántó: 10-12, legelő: 2-3, a szabdalt 

viszonylag kicsi táblaméretek, a változatos, erősen lejtős terepviszonyok, valamint a hűvös, 

csapadékos, rövid tenyészidőt biztosító klimatikus viszonyok jellemeznek. 

A mezőgazdasági területek vetésszerkezete 2020-ban a korábbi éveknek megfelelően alakult. 
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4. táblázat 

A mezőgazdasági területek vetésszerkezete 

 

Készlet Terület (ha) Termésátlag (q/ha) 

Zab 105 11 

Lucerna 82 35 

Füves here 298,89 30 

Lucerna új 51 60 

 

A növénykultúrák minősége a helyei adottságokhoz képest jónak mondható. A zab 

termésátlaga sajnos alacsony. A gyep és a lucerna területek, kezdetben száraz időjárás miatt, 

későbbiekben pedig sok csapadéknak köszönhetően összetételben jó, de az átlagosnál 

alacsonyabb hozamot produkáltak.   

A marócpusztai gidrán állomány szálastakarmány és alomszalma ellátása továbbra is csak 

vásárlás útján oldható meg. A lovak zab szükségletét is helyben vásárlással oldottuk meg. A 

helyben rendelkezésre álló terület az állomány legeltetését és szálastakarmány szükségletének 

részbeni biztosítását fedezte köszönhetően az előző években végrehajtott legelő 

„felújításoknak”, illetve az alacsony lólétszámnak. A telep további takarmányigényét 

vásárlással oldottuk meg. 

A Csipkéskúti csikónevelő telep, illetve a parádfürdői Cifra Istálló abrak, és 

szálastakarmány szükségletét teljes mértékben a szilvásváradi központ biztosítja. 

A mezőgazdasági munkák ellátását sokszor nehezíti az elöregedett géppark, valamint az 

üzemeltetési körülmények, a javító és karbantartó műhelyek rossz állapota. A további 

években érdemes lenne megfontolni a gépállomás teljes korszerűsítését. Ez a gépek tárolási és 

karbantartási körülményein is sokat javítana. 

A 2020 évben beszerzésre került egy KROONE ”SWADRO”-807-es rendképző eszköz, 

amelyet használtan, de jó állapotban sikerült megvásárolni.  

A gépek meghibásodásánál nem csak a javítási költségek emelik a kiadásokat, hanem az 

adott mezőgazdasági munka elmaradása, illetve késedelmes elvégzése következtében 

keletkezett terméskiesés is jelentős költségnövekedést eredményez. Megjegyezni kívánom, 

hogy a gépek javítási munkálatait az említett körülmények mellett is, sok esetben helyben is 

meg tudjuk oldani a gépkezelő kollégáknak köszönhetően. 

A mezőgazdasági munkákat az időjárási tényezőkhöz, valamint az egyes kultúrák 

biológiai szükségletéhez alkalmazkodva, általában rövid időn belül kell elvégezni. Fontosnak 
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tartom a növénytermesztési tevékenység munkafolyamatának olyan jellegű megszervezését, 

hogy a legeredményesebb munka mellett a legköltséghatékonyabbak is legyünk.  

Az eredményes, időben történő munkavégzést gátló meghibásodások sok esetben a termés 

jelentős részének elvesztését, illetve minőségromlását eredményezik. Egyes meghibásodások 

esetén az aktuális feladat elvégzésére külső, bérmunkát szükséges igénybe venni, ami további 

költségemelkedéssel jár. A növénytermesztéssel kapcsolatos munkálatok a jelenleginél 

hatékonyabb, olcsóbb megvalósítása érdekében a géppark jelentős megújítása lenne indokolt. 

Rövid időn belül meg kell valósítani a korszerű trágyatárolás feltételeit. Ezt kizárólag egy a 

szabványoknak megfelelő trágyatároló oldhatná meg. Ennek a megépítése alaposan indokolt. 

A szánai kancacsikó telep tekintetében közel húsz, Csipkéskút tekintetében tíz év után 

hajtottuk ki legelőre növendék állatainkat, mely tartási mód elengedhetetlen a lipicai 

fajtajellegének és kondíciójának megőrzéséhez, és emellett a takarmányon való spórolást is 

elősegíti. 

 

Mindezek mellett évről-évre jelentős károkat szenved az intézmény a szálastakarmány és 

alomszalma tárolásának megoldatlan helyzete miatt. Fedett tárolok hiányában a téli csapadék 

jelentős minőségromlást és mennyiségi veszteséget okoz a terményekben. Az év végén 

felújításra került egy használaton kívüli raktárépület, aminek a külső acélszerkezete 

megemelésre került, ezáltal egy nagyméretű takarmánytároló vált belőle, amivel a 

szálastakarmány, illetve a szalmamennyiség jó része fedél alá kerülhet, ezzel éves szinten 

jelentős összegeket megspórolva. 

 

Idegenforgalom 

 

Az idegenforgalmi ágazat, amely az állandó kiállítások, szálláshely szolgáltatás, 

turisztikai ló és fogatos szolgáltatásból tevődött össze, 2018. évben kibővült a Szilvásváradi 

Lipicai Lovasközpont működtetésével, annak sport és idegenforgalmi célú hasznosításával. 

Intézményünk folyamatosan bővíti az idegenforgalmi ágazat szervezeti struktúráját 

szakképzett munkaerő állomány foglalkoztatásával, felkészülve a beruházás létesítményeinek 

üzemeltetésére. 2020. év végével az idegenforgalomban dolgozók létszáma 12 fő. 



11 
 

A szilvásváradi kiállító helyeink változatlan formában működtek a 2020. évben, de a 

járványhelyzet miatt a tervezettnél kevesebb ideig lehettek nyitva. Az idegenforgalom 

tekintetében látogatottságunk számos alkalommal többszörösére nőtt a tavalyi szezonnak. 

Ennek ellenére azonban szükséges lenne a meglévő kiállítások felújítása, kibővítése.  A Plútó 

szálló működtetésre a 2021-es évben lehet lehetőség. A szálló működtetése, mint 

kereskedelmi szálláshely 2019. december 04-től szünetel. A szálló vizesblokkjai felújításra, 

cserére szorulnak. A nyílászárók állapota rossz. A tetőszerkezet felújítása megtörtént a 2020-

as évben. A Plútó törzsménistálló mögötti lipicai emlékpark is felújításra került, mely egy új 

látványosság az érdeklődők számára. Turisztikai szolgáltatásaink (lovaglás, fogatos 

szolgáltatások) népszerűek. Az idegenforgalomban használt hajtókocsik folyamatos cseréje, 

illetve javítása elkezdődött.  

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad vagyonkezelésében lévő Parádi Cifraistállóban a 

2020. év augusztusától a múzeumi kiállítótéren kívül az istálló is látogatható, egy egyedülálló 

kiállítást prezentálva, mely őshonos fajtáinkból egy-egy egyedet állít ki.   

Az egri Dobó István múzeummal együttműködve a 2021-es évben új kiállító helyiség 

megnyitását tervezzük a Lipicai Lovasközpont kiállítótermében, mely keretében bemutatjuk 

az építkezések előtt a lovaspálya területén feltárt 3000 éves bronzkori lovasszobrokat. 

 A 2020-as versenyszezonban a pandémia ellenére számos sikeres rendezvényt tudhatunk 

magunk mögött. A járványügyi helyzet miatt több versenyünk időpontját áthelyeztük, a 

tavaszi karantén időszak után, amint lehetőségünk volt megtartottuk a rendezvényeket. A 

járványügyi szabályok betartására figyelemmel zárt kapus, vagy erősen csökkentett nézői 

számmal tudtuk kezdetben lebonyolítani a versenyeket. Ennek ellenére a fogathajtó, a 

díjlovas, és a díjugrató szakágakban is rekordot döntöttünk az induló lovasok tekintetében. 

A korlátozások enyhülésével május végén megkezdődött a versenyszezon, melyet a 

díjugratók nyithattak meg, egy országos díjugrató verseny keretében. 

A háromnapos országos minősítő megmérettetésen 538 alkalommal lovagoltak át a starton. Ez 

90 regisztrált lovast jelentett, 90-től egészen a 140 centiméteres nagydíjas pályáig. 

A Magyar Lovassport Szövetség által kiadott, zárt kapus versenyrendezés szabályainak 

megfelelően a lovasokkal meghatározott számú kísérő érkezhetett, valamint a helyszínre csak 

karszalaggal lehetett belépni. A szigorú egészségügyi előírások betartása mellett is jó 

hangulatban telt a megmérettetés, a lovasközpont nemzetközi szintű pályája kiválóra 

vizsgázott. 

https://riderline.hu/magazin/2020/ezek-a-szabalyok-vonatkoznak-a-zart-kapus-lovassport-versenyekre
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Júniusban, rekord létszámú mezőnnyel, 75 fogat részvételével rendhagyó módon 

szabadtéri pályán zajlott az Országos Fogathajtó Fedeles Döntő a Szilvásváradi Lipicai 

Lovasközpontban. 

Dallos Andorra emlékezve 2020-ban II. alkalommal került megrendezésre a nevét 

viselő díjlovagló verseny.  Az egyre népszerűbb Lipicai Ló Kupa és Barokk Ló Kupa ezúttal 

is rangos versenyzőket és sok érdeklődőt vonzott Szilvásváradra. A Lipicai Lovasközpontban 

26 egyesület 60 lovasa 73 lóval képviseltette magát, két nap alatt összesen 153 startot 

regisztrált a zsűri. A barokk fajtákat hat lipicai, nyolc spanyol és egy fríz ló képviselte. 

A fiatal tehetségeknek teret adva első alkalommal rendezhettünk szabadidő lovas és 

voltizs versenyt. A 2020. augusztus 20-ra tervezett nagyszabású Éjszakai Lovas Show 

megrendezését 2021. évre halasztottuk, mivel biztonságos megrendezését, a járványügyi 

szabályok nem tették lehetővé. Az ünnepi hosszú hétvégére az elmaradt Éjszakai Lovas Show 

helyett, a kultúra iránt érdeklődőknek, 4 estét magába foglaló Zenés Nyári Esték a 

Ménesgazdaságban elnevezésű előadássorozatot rendeztünk. Vezetőségünk fontosnak tartja, 

hogy a Lipicai Lovasközpont a lovassportok mellett a kultúrának is teret adjon, így 

közönségüket kárpótolva számos kiváló előadóművészt hívtunk meg. Négy nap alatt olyan 

neves zenekarok szórakoztatták közönségüket, mint a Budapest Bár, a Blahalouisiana, Farkas 

Gábor Gábriel jazz zenekara László Attilát követve. A komolyzene kedvelőit Nédó Olga 

hegedűművész varázsolta el, az Operett szerelmeseit pedig Szolnoki Tibor és felesége Zsadon 

Andrea. 

Augusztus végén a Lipicai Lovasközpontban közel kétszáz lovas és háromszáz ló 

részvételével zajlott a Díjugrató Championátus döntője. Az első versenynapon 277 startot 

regisztrált a versenybíróság. Az estébe nyúló verseny sem jelentett akadályt a Championátus 

szervezői számára, hiszen az országban kizárólag a szilvásváradi komplexum rendelkezik 

olyan korszerű világítással, amely mind a melegítőpálya, mind pedig a versenypályára nappali 

fényeket képes produkálni a legnagyobb sötétségben is. Az izgalmas versenyek után 

az Ördögfiókák tűzzsonglőr társulat és az Ördöglovasok közös bemutatóját láthatta a 

közönség. 

Október hónapban a lovasversenyeken kívül a Fedeles Lovardában megrendeztük a XXI. 

Őszi Lóárverést is, melynek színesítésére lovasbemutatót tartottunk az érdeklődők részére. A 

lipicai fajta történetében először 2020. október 18-21 között zajlott az Állami Ménesgazdaság 

Szilvásvárad első Elit Online Aukciója prémium lovakkal.  

Második évben került megrendezésre a Múzeumok éjszakája elnevezésű program, melyet 

a Ménesudvarban szerveztünk meg, idén is nagy érdeklődésre tartott számot.  
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Az idei rendhagyó Nemzeti Vágtán lipicai ménesünk csalt örömkönnyeket a résztvevők és 

a televíziónézők szemére. A nézők megismerkedhettek a fajta történelmével, jelenével és 

jövőjével. 

Számtalan nyári rendezvényre kaptunk megtisztelő meghívást, így a jeles napok fényét 

ménesgazdaságunk lipicai lovai is emelhették. Eljutottunk többek között a debreceni Farmer 

Expo-ra, valamint a 39. alkalommal megrendezésre kerülő hajdúszoboszlói Kösely Kupára is. 

Közösségi oldalainkon folyamatos betekintést nyújtunk az érdeklődők számára a gazdaság 

életébe, mely esetenként a több milliós elérést is dokumentálja. Ezen kívül hetente jelennek 

meg rendezvényeink, lovaink a közmédia felületén is (Itthon vagy, Nyaralj Itthon sorozat, élő 

bejelentkezések). 

A 2020-as évben megtartott versenyeink minden tekintetben olyan sikeresek voltak, a 

rendezői gárda olyan jól vizsgázott, hogy intézményünket felkérték a 2021-es évben 

nemzetközi Díjlovas, Díjugrató és Fogathajtó Verseny megrendezésére is. 

 

II. Az előirányzatok alakulása 

 

5. táblázat 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása 

 
adatok forintban 

Költségvetési kiadások 
Előirányzat 

(módosított) 
Teljesítés Eltérés 

Elmaradás 

mértéke % 

Személyi juttatások 209 003 989 209 003 989 0 0,00% 

Munkaadókat terhelő 

járulékok 
40 536 673 40 536 673 0 0,00% 

Dologi kiadások 486 360 830 470 771 402 15 589 428 3,21% 

Egyéb működési célú 

kiadások 
59 272 772 59 272 772 0 0,00% 

Beruházások 29 494 751 29 494 751 0 0,00% 

Felújítások 81 089 161 81 089 161 0 0,00% 

Összesen 905 758 176 890 168 748 15 589 428 1,72% 
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6. táblázat 

Az alábbi táblázat a 2020.évi eredeti és módosított, kiemelt előirányzatok 

mértékének eltérését tartalmazza 

adatok forintban 

Személyi juttatások 2 003 989 

Munkaadókat terhelő járulékok -1 863 327 

Dologi kiadások 83 160 830 

Egyéb működési célú kiadások 58 972 772 

Beruházások -505 249 

Felújítások 81 089 161 

 

2020-ban a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, és a szociális 

hozzájárulási adó kormányzati hatáskörű előirányzat módosítására két esetben került sor, 

melyet a KF/248-2/2020. valamint a KF/47-2/2020. ügyiratszámú értesítés előirányzat 

módosításról a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. 

évi emelése miatti többletfinanszírozással összefüggésben tárgyú ügyiratok alapján kerültek 

átvezetésre. 

Személyi jellegű kifizetések kiemelkedő tétele a 44-6/2020 megállapodás alapján 5.280.000,- 

Ft kártérítés kifizetése. 

7. táblázat 

Dologi kiadások előirányzatainak változása 2018 – 2020 között 

adatok forintban 

Költségvetési 

kiadások  

2018.év 2019.év 2020.év 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

- Készletbeszerzés  107 300 000 87 243 000 85 300 000 88 843 995 80 000 000 89 340 723 

- Kommunikációs 

szolgáltatások  
3 800 000 3 598 000 4 400 000 19 358 969 5 900 000 12 067 561 

- Szolgáltatási 

kiadások  
176 070 000 234 026 936 224 200 000 234 153 306 229 750 000 271 702 776 

- Kiküldetések, 

reklám- és 

propagandakiadások 

4 600 000 2 397 000 5 800 000 5 580 891 6 500 000 9 652 000 

- Különféle 

befizetések és egyéb 

dologi kiadások  

37 030 000 100 457 000 77 600 000 95 793 673 81 050 000 103 597 770 

Dologi kiadások 

összesen 
328 800 000 427 721 936 397 300 000 443 730 834 403 200 000 486 360 830 
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4. diagram (7. táblázat alapján: dologi kiadások összesen évenkénti változása az eredeti és 

módosított előirányzatok összehasonlításával). 

 

 

 

A dologi és a működési kiadások előirányzatának alakulását befolyásolták a 2020. évi 

költségvetési támogatások: 

- MGEF/69-1/2020. ügyiratszámon kapott 21.000.000 forint összegű támogatás, 

amelyet vagyonvédelemre, informatikai szolgáltatásra, munkavédelmi-, 

tűzvédelmi szolgáltatásokra, illetve ügyvédi díjra került elszámolásra.  

- KF/347/2020. ügyiratszámú értesítő levél alapján kapott 49.500.000 forint összeg 

az alábbiak szerint került elszámolásra: 

o a lovasközpont, illetve a lovassport rendezvényhez kapcsolódó közüzemi 

költségek, egyéb szolgáltatási és karbantartási kiadásainak fedezetére, 

o valamint versenyek, rendezvények szervezési költségei, a versenyiroda 

szolgáltatás, hirdetési, reklám és propaganda kiadások, versenyzők 

díjazása, pályadekorációs eszközök beszerzése, a szakági szabályzatokkal 

összhangban 

 

A dologi kiadások kiemelkedő tételei: 

- Állategészségügyi szolgáltatások kiadásai: 27.271.865,- Ft 

- Tűzvédelmi, Munkavédelmi és Vagyonvédelmi szolgáltatás kiadásai: 37.385.251,- Ft 

- Mezőgazdasági, Állattenyésztési segédmunkák: 47.988.858,- Ft 
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8. táblázat 

Felhalmozási kiadások előirányzatainak változása 2018-2020 között 

adatok forintban 

Költségvetési 

kiadások 

2018.év 2019.év 2020.év 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Beruházások 30 000 000 691 611 502 30 000 000 147 498 105 30 000 000 29 494 751 

Felújítások 0 44 296 557 0 49 048 062   81 089 161 

Egyéb felhalmozási 
célú kiadások 

0 446 907 432 0 0 0 0 

Felhalmozási 

kiadások összesen 
30 000 000 1 182 815 491 30 000 000 196 546 167 30 000 000 110 583 912 

 

 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulását az alábbi költségvetési támogatások 

befolyásolták a 2020-as évben: 

- MGEF/115/2018. számú Támogatói Okirat alapján kapott 64.053.464 forint összegű 

támogatást a Parád Cifraistálló épületgépészeti korszerűsítésére, a Plútó Szálló 

törzsménistálló épület tetőhéjazat átrakására, illetve Marócpuszta gidrán nevelő istálló 

tetőhéjazat cseréjére került felhasználásra. 

 

 

5. diagram (8. táblázat alapján: felújítási kiadások összesen évenkénti változása az eredeti és 

módosított előirányzatok összehasonlításával). 
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9. táblázat 

Bevételi előirányzatok változása 2018 – 2020 között 

adatok forintban 

Bevételek 

2018.év 2019.év 2020.év 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Működési célú 

támogatások 

államháztartáson 
belülről (B1) 

61 400 000 61 400 000 49 800 000 125 591 467 49 800 000 132 556 284 

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson 

belülről (B2) 

0 439 427 432 0 0 0 0 

Működési 

bevételek összesen 

(B4) 

156 100 000 214 941 500 172 000 000 174 603 902 182 500 000 179 316 074 

 - 

Készletértékesítés 

ellenértéke (B401) 

34 000 000 49 395 128 25 000 000 22 825 206 28 000 000 20 901 522 

 - Szolgáltatások 

ellenértéke (B402) 
32 000 000 39 528 270 59 970 000 45 906 973 61 000 000 42 958 913 

 - Közvetített 

szolgáltatások 

ellenértéke (B403) 

2 000 000 2 614 347 6 000 000 5 300 556 3 000 000 4 691 998 

 - Kiszámlázott 
általános forgalmi 

adó (B406) 

25 000 000 29 173 422 23 000 000 18 430 834 24 850 000 17 435 020 

 - Általános 

forgalmi adó 

visszatérítése 

(B407) 

57 575 000 57 575 000 52 000 000 51 467 000 63 600 000 77 675 000 

 - Egyéb pénzügyi 

műveletek 

bevételei (B409) 

25 000 31 209 30 000 10 170 50 000 13 218 

 - Biztosító által 

fizetett kártérítés 

(B410) 

0 30 000 000 0 24 130 071 0 69 636 

 - Egyéb működési 

bevételek (B411) 
5 500 000 6 624 124 6 000 000 6 533 092 2 000 000 15 570 767 

Felhalmozási 

bevételek (B5) 
8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 1 183 926 

Működési célú 
átvett 

pénzeszközök (B6) 

0 250 000 0 0 0 0 

Maradvány 

igénybevétele 

(B813) 

0 718 702 882 0 47 820 180 0 46 009 916 

Központi, irányító 

szervi támogatás 

(B816) 

389 500 000 390 449 563 450 000 000 522 064 748 442 600 000 546 691 976 

Bevételek 

összesen 
615 000 000 1 833 171 377 679 800 000 878 080 297 682 900 000 905 758 176 

 

 

 



18 
 

6. diagram (9. táblázat alapján: bevételi előirányzatok változása 2018 – 2020 között 

oszlopdiagramon szemléltetve). 

 
 

 

 

 

 

10. táblázat 

A főbb bevételi tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása 

adatok forintban 

Megnevezés 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés Eltérés 

Eltérés %-os 

mértéke 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

132 556 284 132 556 284 0 0,00% 

Működési bevételek 179 316 074 175 226 690 -4 089 384 -2,28% 

Felhalmozási bevételek 1 183 926 1 183 926 0 0,00% 

Maradvány igénybevétele 46 009 916 46 009 916 0 0,00% 

Központi, irányító szervi 

támogatás 
546 691 976 546 691 976 0 0,00% 

Összesen 905 758 176 901 668 792 -4 089 384 -0,45% 
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11. táblázat 

Intézményi bevételek elemzése 2020. év 

adatok forintban 

Megnevezés 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés Eltérés 

Eltérés %-os 

mértéke 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
49 800 000 132 556 284 82 756 284 166,00% 

Működési bevételek 182 500 000 179 316 074 -3 183 926 -1,74% 

Felhalmozási bevételek 8 000 000 1 183 926 -6 816 074 -85,20% 

Maradvány igénybevétele 0 46 009 916 46 009 916   

Központi, irányítószervi 

támogatás 
442 600 000 546 691 976 104 091 976 23,52% 

Összesen 682 900 000 905 758 176 222 858 176 32,63% 

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről: 

- 41.837.741 Ft összegű támogatás, mely az MGEF/115/2018. számú ügyirat alapján a 

Plútó Szálló Törzsménistálló tetőrekonstrukciójára működési célú támogatásként 

került folyósításra. 

- A Magyar Államkincstár határozata alapján folyósított zöldítési és területalapú 

támogatása került elszámolásra. 

 

Felhalmozási bevételek alakulása: 

- SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány miatt számos külföldi érdeklődő visszalépett a 

vásárlási szándékától, ezért a felhalmozási bevételeknél 85 %-os teljesítmény 

elmaradás mutatkozik. 

Központi, irányítószervi támogatás alakulása: 

- MGEF/69-1/2020. ügyiratszámon kapott 21.000.000 forint, az Állami ménesek 

szakmai feladatainak támogatására. 

- KF/347/2020. ügyiratszámú értesítő levél alapján kapott 49.500.000 forint, a 

Lovassport és lósport támogatására. 

- KF/941/2020. ügyiratszámú értesítő levélben közölt, a Pénzügyminisztérium 

PM/22006-2/2020. számú engedélye alapján a koronavírus miatt elmaradt bevételek 

pótlására kapott 60.000.000 forint. 

- KF/347/2020 ügyiratszámon elvont 27.755.000 forint, a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 

92/2020. (VI.6.) Korm. rendelet 6. § alapján. 

 



20 
 

13. táblázat 

Központi, irányító szervi támogatás alakulása 2018 – 2020. 

adatok forintban 

  2018 2019 2020 

Eredeti előirányzat 389 500 000 450 000 000 442 600 000 

Módosított előirányzat 390 449 563 522 064 748 546 691 976 

 

 

7. diagram (13. táblázat alapján: központi, iránító szervi támogatás alakulása 2018 – 2020 

oszlopdiagramon szemléltetve) 

 

 

 

Kiegészítés a Költségvetési főosztály KF/16/2021. iktató számú 2020. évi költségvetési 

maradványok előzetes felmérése tárgyú ügyiratban feltüntetett Pályázati úton elnyert 

támogatások adatához: 

 

Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztérium miniszterének döntése alapján a 

Kedvezményezett által kitöltött és 2020. 10. 15. napon a Támogatáskezelőhöz benyújtott, 

449108/03356 azonosító számon nyilvántartásba vett adatlapon szereplő téma/program 

támogatására, azaz a 2021. Évi Nemzetközi Lovas Történelmi Gála Megvalósítására a 

Miniszter Úr döntésének végrehajtásaként a Támogatáskezelő 10.000.000 Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatást folyósított 2020. december 30-án az Állami Ménesgazdaság 

előirányzat felhasználási keretszámlájára.  

A támogatást a Nemzeti Kulturális Alap  082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő 

tanulás – amatőr művészek kormányzati funkcióra fogja elszámolni. 
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14. táblázat 

Követelés állomány alakulása 2020. évben 

adatok forintban 

Időszak Követelések Lejárt követelés 
90 napon túli lejárt 

követelés 

I. negyedév 49 310 852 7 921 716 7 064 946 

- működési bevételből 49 310 582 7 921 716 7 064 946 

- felhalmozási bevételből 0 0 0 

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 

II. negyedév 2 087 823 2 087 823 2 087 823 

- működési bevételből 2 087 823 2 087 823 2 087 823 

- felhalmozási bevételből 0 0 0 

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 

III. negyedév 38 060 961 22 413 199 225 222 

- működési bevételből 38 060 961 22 413 199 225 222 

- felhalmozási bevételből 0 0 0 

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 

IV. negyedév 22 692 682 10 451 786 6 565 727 

- működési bevételből 22 692 682 10 451 786 6 565 727 

- felhalmozási bevételből 0 0 0 

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 

 

 

 

 

8. diagram (14. táblázat alapján: követelésállomány összehasonlítása a 2020 I. illetve 2020. 

IV. negyedév vonatkoztatásában) 
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Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítás: 

KF/347/2020. ügyiratszámú értesítés előirányzat módosításról: a PM/7796/2020.iktatószámú 

levél alapján a Pénzügyminisztérium a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a 

veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.(IV26) Korm. rendelet 6.§ 

alapján a 2020. évi költségvetési előirányzat az alábbiak szerint módosul, csökken: 

 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése   -15.200.000  

 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  -12.555.000  

 

KF/248-2/2020. ügyiratszámú értesítés előirányzat módosításról a költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatásával összefüggésben 

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi 

kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII.23.) Korm. rendelet és a Pénzügyminisztérium 

PM/5630-2/2020. számú intézkedő levele alapján a kiadási és támogatási előirányzat 560.496 

forinttal megemelésre került: 

    K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  478.500  

K2 Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó   81.996  

 

KF/47-2/2020. ügyiratszámú értesítés előirányzat módosításról a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti 

többletfinanszírozással összefüggésben:  

 

 K1 Személyi juttatások:        814.858  

 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 139.634   

az előirányzat megemelésre került. 

 

KF/941/2020. ügyiratszámú értesítés előirányzat módosításról a Pénzügyminisztérium 

PM/22006-2/2020. számú engedélye alapján a koronavírus miatt elmaradt bevételek 

pótlására: 

  

 B 816 Költségvetési támogatás     60.000.000  

 K 355 Egyéb dologi kiadások     60.000.000 
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Agrárminisztérium 2020.12.16-i elektronikus értesítő levele alapján a 2020. évi minimálbér és 

garantált bérminimum emeléséhez nyújtott támogatás elszámolása alapján az előirányzat az 

alábbiak szerint módosult (csökkent): 

 B 816 Költségvetési támogatás       -103.664  

 K 1101 Alapilletmények kiadása         -84.800 

 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   -18.864 

 

Agrárminisztérium 2020. december 21-i elektronikus értesítő levele alapján a 2020. évi 

bérkompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása alapján az előirányzat az alábbiak szerint 

módosult. (csökkent): 

 B 816 Költségvetési támogatás        -64.348  

 K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai    -53.000 

 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         -11.348 

 

Intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítás: 

MGEF/69-1/2020. ügyiratszámú Agrárminisztériumi értesítő levél az MGEF/486-

2/2019.iktatószámon kiállított Támogatói Okirattal kapcsolatban előirányzat módosítás: 

 B 816 Költségvetési támogatás      21.000.000 

 K 337 Egyéb szolgáltatások     21.000.000 

Az elszámolása 2020. évben megtörtént. 

KF/347/2020. ügyiratszámú értesítő levél 20/03/33 „Lovassport és lósport támogatás” miatti 

előirányzat módosítás: 

 B 816 Költségvetési támogatás      49.500.000 

 K 355 Egyéb dologi kiadások     49.500.000 

Elszámolása 2020. évben megtörtént. 

MGEF-115-2018. számú Támogatói Okirat 2020. évben elszámolt támogatása:  64.053.464 

 Parád Cifraistálló épület gépészeti korszerűsítése      1.804.300 

Plútó szálló törzsménistálló épület tetőhéjazat átrakása    43.595.644 

Marócpuszta gidrán nevelő istálló tetőhéjazat cseréje            18.653.500 
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MGF/234/2017. számú támogatói okirat Lipicai Lovasközpont beruházás fel nem használt 

támogatás visszafizetése 59.112.203.Ft 2020.12.23-án megtörtént. 

 

15. táblázat 

2019. évi költségvetési maradvány felhasználása 

 

Rovatkód Megnevezés Összeg 

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 16 235 746 

K337 Egyéb szolgáltatások 20 000 000 

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9 783 651 

 

A 2019. évi költségvetési maradványának értéke: 46.019.397 Ft. 

A kimutatott összeg teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, mely a Magyar 

Államkincstár által folyósított Európai Mezőgazdasági Garancialapból folyósított 

támogatások fel nem használt összegéből tevődött össze. Felhasználása üzemeltetési anyagok 

beszerzésére (bála széna, réti széna, búzaszalma, műtrágya), szolgáltatásokra (mezőgazdasági 

gépi szolgáltatás) és ezen kiadások általános forgalmi adójára került felhasználásra. 

A 2020. évi maradvány összege: 11.500.044,- Ft, amelyből 10.000.000,- Ft az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő 449108/03356 azonosítószámú ügyirata alapján a 2021. évi 

Nemzetközi Lovas Történeti Gála Megvalósítása program támogatására kerül felhasználásra.  

A fennmaradó összeg az Európai Mezőgazdasági Garancialapból folyósított támogatások fel 

nem használt összege, amely mezőgazdasági gépi szolgáltatásokra kerül felhasználásra. 

III. Egyéb 

Dr. Nagy István Agrárminiszter úr által 2019. május 8-án kelt Együttműködési 

(munkamegosztási) megállapodás a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásról szóló ügyirat 

alapján a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 2020-ban elkészítette és átadta az Intézmény 

Kötelezettségvállalási szabályzatának I. számú módosítását, valamint a Számviteli Politika 1. 

és 2. számú módosítását. Az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyv hitelesíti. A szabályzat 

módosítások tartalmazták a pénzügyi-számviteli és gazdálkodási tevékenység során 

alkalmazandó jogszabályi változásokat, valamint az általános forgalmi adó törvény alapján az 
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adatszolgáltatási kötelezettségek ügyviteli folyamatának szabályozását. A szabályozásban 

végrehajtott évközi változásokat az intézmény, igazgatói jogkörben eljáró állattenyésztési 

ágazatvezetője aláírásával hitelesített és hatályba helyezte. Az érintett munkavállalók a 

módosítások tartalmát megismerték, melyet aláírásukkal igazoltak.  

 

Az intézmény vagyonában jelentős növekedést idézett elő az intézmény ingatlanaiban 

bekövetkezett részben támogatásból finanszírozott felújítások, melyet a szöveges beszámoló 

melléklete részletesen és összegszerűen tartalmaz. 

 

2020. évben két esetben történt ingatlan bérbeadás, az egyik a Lovasközpont büfé 

helységének, valamint a nyilvános WC-nek a bérbeadása történt meg. A bérbeadásból befolyt 

bevétel minden esetben ingatlanon végzett karbantartási munkák fedezeteként került 

felhasználásra.  

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad gazdasági társasággal nem vesz részt 

közreműködőként, költségvetési kiadásokat ez irányban 2020. évben nem folyósított. 

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad munkáltatói támogatásra kifizetést nem folyósított, 

elkülönített lakásszámlával nem rendelkezik.  

 

A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulást az intézmény a 

vészhelyzettel kapcsolatosan felmerült kiadásaira nem igényelt, a védekezést a 2020. évi 

költségvetéséből valósította meg. 

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad nem rendelkezik letéti számlával, olyan gazdasági 

esemény, amely a számlanyitást indokolta volna az évközi pénzforgalom során nem merült 

fel. 

 

A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, valamint a kincstári 

információ-szolgáltatás rendszeressége nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény 

biztosítani tudja a kincstári gazdálkodás és az intézmény számviteli információs rendszerének 

egyezőségét. A Magyar Államkincstár integrált ügyviteli rendszere (KGR K11) alkalmazása 

során az intézmények az üzenőfalon keresztül folyamatos értesítést kapnak az esetleges 

adatszolgáltatás során bekövetkezett jogszabályi változásokról és az alkalmazásokra 
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vonatkozó szakmai útmutatók elektronikus elérhetőségéről. A Magyar Államkincstár ezen 

szolgáltatásával jelentős mértékben támogatja, hogy az intézmények a jogszabályi környezet 

betartásával tudják esetlegesen módosítani könyvviteli nyilvántartásukat, illetve gazdálkodási 

folyamataikat a sikeres havi jelentések és a beszámoltatás során. Jelentős támogatást 

biztosított a Magyar Államkincstár fejlesztése arra vonatkozólag, hogy internetes felületen 

elérhetővé tették az integrált lekérdező felület segítségével a kincstári számlakivonatokat, 

mely alapján szinte percnyi pontossággal követhető az intézmény likviditási helyzetének a 

változása. A kincstári számlakivonatok alapján a rovatok összesített adatainál megjelenő 

szabadkeret összege biztosítja, hogy az intézménynél ne fordulhasson elő előirányzat fedezet 

hiánya nélküli utalás, azaz érvényesül a felhasználók irányába a kettős fedezetvizsgálat 

elvégzésének a megkönnyítése.  

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad nem rendelkezik a kincstári körön kívüli 

pénzforgalom lebonyolításához szükséges devizaszámlával, illetve lakásalap számlával. 

 

A Ménesgazdaság Szervezeti és Működési Szabályzata lehetőséget biztosít arra vonatkozólag, 

hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet folytasson, de a 2020. évben felmerült 

gazdasági események a vállalkozási tevékenység folytatását nem indokolták. 

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad az elmúlt 3 évben a költségvetésből nem 

finanszírozott kiszervezett tevékenységeket és nem hozott létre gazdasági szervezeteket. 
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Egyebek: 

 

Az Intézményünket érintő, elmúlt költségvetési évről összességében elmondhatjuk, hogy 

mind finanszírozási, mind gazdálkodási szempontból kiegyensúlyozott volt. A meglévő 

munkatársakra komoly nyomás nehezedett a folyamatosan jelentkező munkaterhek miatt.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(Ávr.) folyamatos módosításaival - a korábbi évekhez képest - jelentősen megváltoztak a 

kötelezettségvállalás és a maradvány-elszámolás szabályai. 

Az elszámolási szabályok megváltoztatták a gazdálkodási rendet, melynek szabályzatokban 

történő módosítása megtörtént. 

 

Szilvásvárad, 2021. március 19. 

 

 

                    Cseri Dávid 

                        igazgatói feladatokat ellátó 

        állattenyésztési ágazatvezető 

 

Záradék: 

 

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka: 

 

Az intézmény 2020. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben 

jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével: 

 

 Jóváhagyom 

 Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem 

 

 

Budapest, 2021. ………………….…. 

 

 

             Főosztályvezető 


