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Tisztelt Átlátszó.hu Nonprofit Kft.! 

 

A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont fenntartásával kapcsolatban 2020. február 10-én 

benyújtott adatigénylésére válaszolva az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

1. Mennyibe kerül havi és éves szinten a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont 

fenntartása, mekkora összeget fedez ebből az állam? 

A mellékelt táblázatokban, éves bontásban láthatóak a Szilvásváradi Lipicai 

Lovasközpont fenntartási költségei a 2018. augusztus 18-i átadása óta. A bevétel és a 

kiadás közötti különbözetet külön költségvetési forrás biztosítása nélkül az Állami 

Ménesgazdaság Szilvásvárad állami támogatásból, illetve egyéb bevételeiből fedezi.  

 

2. A lovasközpont az átadása óta mennyi bevételt termelt? 

Szintén a mellékelt táblázatokban látható a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont 

bevételeinek részletezése a 2018. augusztus 18-i átadása óta. 

 

3. Ki állja a fenntartási költségeket? 

A Ménesgazdaság költségvetési szervként működik. A Ménesgazdaság és azon belül a 

Lovasközpont működését fedezik az intézmény saját bevételei, valamint a 

költségvetési források. 

 

4. Hány néző látogatott el eddig a lovasközpontba? Közülük hányan a fedeles 

lovardába és hányan a lovasstadionba? 

A 2018. és a 2019. év folyamán a fedeles lovardában megrendezett lovas színházi 

előadások és lovasbemutatók alkalmával 2500 fő részére kerültek jegyek értékesítésre. 

A versenyek és az árverés ingyenes rendezvények voltak, nem készült kimutatás a 

látogatók számáról. 

 

5. A központ eddig hány fizetős látogatót fogadott? 

2500 főt. 

 

6. A lovasközpontban az átadása óta eddig hány programot szerveztek meg? 

A Lovasközpontban az átadása óta összesen 29 rendezvény volt. 

 

7. A lovasközpontban eddig milyen programokat rendeztek meg, ezek mennyi 

bevételt hoztak? 



A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban a 2018. augusztus 18-i átadása óta a 2018. 

évben 10, illetve 2019. évben 19 alkalommal kerültek programok megszervezésre. 

Ezek a programok: edzőtáborok, rajtengedély-vizsgák, díjlovas, díjugrató, fogathajtó 

versenyek, lovas színházi előadások, lóárverés, lovasbemutatók. A regionális, 

országos díjugrató versenyek rekord számú indulóval kerültek megrendezésre. 

 

8. Milyen nagyobb lovas eseményeket pályáztak meg Szilvásváradra, ezeknek mi 

lett az eredménye? 

A Lovasközpont megnyitása óta a Ménesgazdaság legrangosabb eseményként a 2022. 

évi Fédération Équestre Intarnationale (FEI) világbajnokság részeként a 

négyesfogathajtó szakág világbajnokságának megrendezésére pályázott. A FEI 

döntése alapján a 2022. évi világbajnokság minden szakágban történő 

megrendezésének jogát Olaszország és Dánia nyerte el. A FEI döntését Sabrina Ibánez 

főtitkár azzal indokolta, hogy a már bevált helyszíneken rendezhetőbb és 

fenntarthatóbb multidiszciplináris bajnokságok, események legyenek. Szintén 

előnyben részesítették a mind a hét szakág befogadására vonatkozó ajánlatokat. Ezért 

választották a dán Herninget és az olaszországi Pratoni del Vivaro-t az 1960-as Római 

Olimpiai Játékok rendezvényeinek helyszínét a világbajnokság megrendezésére. 

 

9. Ki lesz az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad új igazgatója? 

A hatályos szervezeti és működési szabályzat alapján az állattenyésztési ágazatvezető 

munkakört betöltő személy (2020. január 15-től Cseri Dávid) látja el - saját feladatai 

mellett - az igazgatói feladatokat.  

 

Budapest, 2020. február 25. 
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