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Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub 

Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) 

Ügyfél telefonszáma: 06303623416 

MVH regisztrációs szám: 1004381550 

Pályázat/Támogatási kérelem iratazonosítója: 2065035364 

Jogcím: Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása 

Pályázat/Támogatási kérelem címe: „Fedett lovarda építése” 

Megvalósítási hely: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) 

___________________________________________________________________________ 

 

Beszámoló 

 

2014.04.08-án, kedden helyszíni szemlét folytattam le a Török Lovastanya Lovas Klub 

ügyfél fenti azonosító számú pályázatának megvalósítási helyén. Ügyfél beruházásának célja 

egy fedett lovarda építése volt, mert az akkori létesítmény már nem felelt meg méreteiben a 

lovas klub tevékenységeinek. A tanya 5 patkós minősítéssel, versenypályákkal, jelenleg két 

fedett lovardával, díjnégyszöggel, díjugrató pályával is rendelkezik. A fejlesztés 

megvalósulásáig használt lovarda 450 m2 alapterületű volt, a beruházás tárgyában szereplő új, 

fedett lovarda pedig kb. 1980 m2 alapterületű. Nem csak hazai, hanem nemzetközi 

versenyeknek is otthont adó fedett lovarda egy olyan komplexum, mely alkalmas „A” 

kategóriás díjlovas versenyek, megyei fordulók és megyei döntők megrendezésére. A 

fejlesztés célja emellett az volt, hogy a régiót be tudják vonni az országos „lovas 

vérkeringésbe”, amely sikerült is. 

A beruházás munkálatai 2010-ben kezdődtek meg. A beruházás a pályázatban foglalt 

célkitűzéseknek megfelelően elkészült, a támogatás lehívása egy ütemben valósult meg, az 

ügyfél az első és egyben záró kifizetési kérelmét 2010. decemberében adta be az MVH 

Somogy Megyei Kirendeltségéhez. Az igényelt támogatás összege nettó 41.718.311 Ft volt, 

mely bruttó 100%-os támogatási intenzitás esetén 52.147.889 Ft-ot jelent. 

 



     

 

 

Tapasztalatok, eredmények: 

A lovas turizmus meghatározó a Török Lovastanya Lovas Klub életében, ugyanis az állandó 

lovas klubtagokon (50-70 fő) kívül rendszeresen, a hét minden napján érkeznek látogatók, 

lovasok, tanulók a tanya területére. A Lovas Klub szerződésben áll nagykanizsai és nagyatádi 

iskolákkal, amelyek az iskolás gyermekek lovagoltatásán alapulnak. A Kaposvári 

Egyetemmel kötött megállapodás szerint az egyetem diákjai a kötelező gyakorlati ismeretek 

megszerzését a Lovas Klub közreműködésével végzik. Hetente hétszer, azaz minden nap 

vannak foglalkozások, illetve edzések. Jelenleg 30 ló található a tanyán, ebből 10-12 ló, 

amelyik naponta részt vesz az edzéseken. 

Átlagosan heti 30 óvodás és heti 30 iskolás gyermek látogat a lovardába, illetve a fogyatékkal 

élőknek is tartanak foglalkozásokat, hetente két nap, 10-12 főnek. Nyaranta a látogatottság és 

a kihasználtság hatványozódik: nyári táborok, edzőtáborok, lovas táborok, fogyatékkal élők 

táborának (minimum 24 fővel) megszervezésével. Évente csak a nyári hónapokban 4-5 tábor 

van, mindezek mellett a rendszeres versenyek lebonyolítása is megtörténik. A táborok 

megszervezését nagyban megkönnyíti a tanyán működő szálláshely, mely 70 férőhelyes, 2, 4 

és 6 ágyas szobákkal (melyek pótággyal bővíthetőek), valamint egy 200 fős 

befogadóképességű étterem. Egy-egy hétköznapi rendezvénnyel a klub átlagosan 300 embert 

tud megmozgatni. 

A Lovas Klub a saját weboldalán, valamint lovas turizmushoz köthető weboldalakon hirdeti 

szolgáltatásait, ezenkívül a Magyar Lovas Szövetség tagja is, melynek kiadványaiban a 

rendszeresen szereplő klubot már megismerte a „lovas köztudat”. 

A környező települések közül Csurgóról, Gyékényesről, Berzencéről, Iharosból, Nagyatádról, 

Nagykanizsáról, a Dél-Dunántúlról, de még Budapestről is érkeznek lovasok. A szemle 

időpontjában is akadtak látogatók, akik a lovaglási lehetőségek iránt érdeklődtek, illetve lovas 

foglalkozások is voltak. 

 

Célok, prioritások: 

A megvalósult beruházással a Dél-Dunántúl egyik legnagyobb lovasbázisa alakult ki. Fő 

célkitűzésként a Lovas Klub tervei között az szerepel, hogy újabb nemzetközi versenyek 

megszervezésére is sor kerüljön 2014. őszétől, mégpedig horvát, osztrák, szlovén partnerekkel 

közösen, amely turisztikai szempontból nagyban növelni fogja a térség vonzerejét.  
 

Melléklet: fényképösszesítő (A helyszínen készített fényképekkel. Képek dátuma: 2014.04.08.) 



     

 

 

 



     

 

 

 

 



     

 

 

 

 



     

 

 

 



     

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 



     

 

 

 


