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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
I. A Futtató jogai és kötelezettségei 
 

1. A Futtató a „Futtatási szerződés” megkötésével jogosult arra, hogy a 
tulajdonában/bérleményében lévő a szerződés mellékletében megjelölt lovak a 
Versenyszervezőnél tréninglistára kerüljenek és hivatalos galopp, vagy ügető 
versenyben Magyarországon regisztrált lóként futhassanak (futtatási engedély). 
 



2. A Futtató tudomásul veszi, hogy érvényes „Futtatási szerződést” kizárólag abban az 
esetben köthet a Versenyszervezővel, ha ezt megelőzően valamely - a Lóversenyzést 
Felügyelő Bizottság által kiadott működési engedéllyel rendelkező - idomárral 
szerződést köt és erről a szerződés mellékletét képező aláírt nyilatkozatot csatolja. 
 

3. A Futtató tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a „Futtatási szerződés” 
mellékletében felsorolt, de Magyarországon még nem regisztrált lovakat a 
mindenkor érvényes és az Általános Szabályokban illetve egyéb Hirdetményekben 
meghatározott regisztrációs díjak megfizetése ellenében adja a tréninglistára.  

 
4. Minden tréninglistára adott lónál a ló útlevelében a Futtatónak kell szerepelnie a 

tulajdonos rovatban. Amennyiben a Futtató nem a ló tulajdonosa, a ló útlevélben a ló 
tulajdonosát kell feltüntetni, továbbá az útlevél mellékleteként csatolni kell az 
útlevélben tulajdonosként rögzített személlyel kötött ló bérleti szerződést is. 
Amennyiben a ló átírás alatt áll, úgy a Futtatónak hivatalos irattal igazolnia kell, 
hogy a ló tulajdonosának az átírása folyamatban van a ló útlevél kiadására jogosult 
szervezetnél. 
 

5. A Futtató tudomásul veszi, ha a Futtató hazai, vagy külföldi versenyüzemnél 
vezetett számlájának egyenlege negatív, akkor a Versenyszervező nem fogadja el a 
neve alatt regisztrált lovak nevezését és az érintett lovak hátralékos listára kerülnek. 
Ezek a lovak addig nem kerülhetnek új futtató színeiben a tréninglistára, amíg a 
tartozás nem rendeződik.  
A Futtató felelőssége, hogy amennyiben tartozás van a lovon/lovakon erről 
tájékoztassa az új vevőt. Ezzel kapcsolatban a Versenyszervező semmilyen 
felelősséget nem vállal.  
 

6. A Futtató jogosult a versenyben elért eredményétől függően a versenykiírásban 
foglaltaknak megfelelően nyeremény felvételére. 

 
7. A „Futtatási szerződés” aláírásával a Futtató tudomásul veszi, hogy amennyiben 

boxbérleti valamint helyiség – ideértve lakás – bérleti szerződésből eredő bérleti díj, 
továbbá nevezési díj, indulóadási díj, indulási díj, óvadék, ügyviteli díjak, 
szolgáltatási díjak, eljárási költség címen keletkező kötelezettségeit banki utalással 
vagy pénztári befizetéssel határidőben nem rendezi, úgy a Versenyszervező jogosult 
beszámítás (kompenzáció) útján a Futtató nyeremény jogcímen keletkező 
Versenyszervezővel szembeni követeléseiből a tartozást rendezni.  
 

8. A Futtató joga, hogy minden szezon elején kiadott hirdetmény alapján térítés 
ellenében futtatói kártyát igényeljen, és annak alapján a Házirendben meghatározott 
jogosultságokat élvezze. A futtatói kártya visszavonásig, de legkésőbb a „Futtatói 
szerződés” megszűnéséig érvényes. 

 
9. A Futtató tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a tréninglistán szereplő lovakon 

bármikor előzetes bejelentés nélkül dopping vizsgálatot végezhet, a G.V.Sz-ben, 
valamint a M.Ü.Sz.-ben előírt feltételekkel. 
 
 
 



10. A Futtató kötelessége minden a versenyistállót, versenyszámlát érintő változásról a 
versenytitkárságot azonnal írásban tájékozatni. A tájékoztatással egyidejűleg a 
Futtatónak a „Futtatói szerződést” és annak mellékleteit a változások átvezetésével 
módosítania kell. A versenytitkárság a változásokat 2 munkanapon belül a szezon 
elején kiadott hirdetmény szerint térítés ellenében átvezeti. 
A Futtató tudomásul veszi, hogy amíg a változások nem kerülnek átvezetésre, addig 
a korábbi adatok érvényesek és minden bevétel valamint kiadás a versenyszámlán a 
korábbi adatok alapján történik. 
 

11. A Futtató tudomásul veszi, hogy a Futtató nevében a versennyel kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére kizárólag a tréner jogosult, ezen jognyilatkozatok 
közvetlenül a Futtatót jogosítják és kötelezik. 
 

12. A Futtató tudomásul veszi, hogy sem a bevételek, sem a kiadások másra át nem 
ruházhatók, engedményezésre nincs lehetőség két Futtató között. 

 
13. A Futtató tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a nevezési díjat minden esetben 

a Futtató számlájára terheli, míg az indulóadási díjat csak abban az esetben, ha a ló 
ténylegesen indulónak volt adva.  
                                                                                                                                                                                        

 
 
 
II. A Versenyszervező jogai és kötelezettségei 
 

1. A Versenyszervező kötelezettsége a galopp és ügető szakágakban lóverseny 
szervezése, megrendezése, és lebonyolítása a G.V.Sz.-ben és a M.Ü.Sz.-ben 
foglaltak figyelembevételével. A Versenyszervező köteles törekedni arra, hogy 
versenyprogram összeállítása során az irányadó propozíciókat vegye alapul. 
 

2. A Versenyszervező a „Futtatási szerződés” mellékletében felsorolt, de 
Magyarországon még nem regisztrált lovakat a mindenkor érvényes és az Általános 
Szabályokban illetve egyéb Hirdetményekben meghatározott regisztrációs díjak 
megfizetése ellenében köteles a tréninglistához adni. A Versenyszervező feladata a 
tréninglista naprakész nyilvántartása.  
 

3. A „Futtatási szerződés” megkötésével egyidejűleg a Versenyszervező a Futtató 
nevén nyilvántartott versenyszámlát nyit. 
 

4. A Versenyszervező feladata, hogy a versenyszámlát vezesse és a szezon elején 
kiadott hirdetmény alapján a Futtató szerződésben szereplő bankszámlájára a 
nyereményeket a nyereménybekérő leadását követő 45 naptári napon belül átutalja.  
A Futtató erre irányuló kérése esetén a Versenyszervező köteles a Futtatót a 
versenyszámla egyenlegéről és valamennyi a számlát érintő egyéb kérdésről 
tájékoztatni. 
 

5. A Versenyszervező köteles a „Futtatási szerződés” megszűnését követő 30 napon 
belül elszámolást készíteni, és azt a Futtató részére megküldeni. 
 



6. A Versenyszervező minden szezonban közzéteszi a hivatalos éves versenykiírásban 
meghatározott versenynapokat, futamszámokat, nyereményeket, prémiumokat. 
 

7. A Versenyszervező köteles a pályát karbantartani, valamint gondoskodni a pálya a 
versenyre alkalmas mindenkori állapotáról. Mindezek ellenére a Futtató tudomásul 
veszi, – tekintettel arra, hogy egy adott versenyen való indulásról a Versenyszervező 
semmilyen döntést nem hozhat – az esetleges pályahibákból, továbbá a pályán 
bekövetkezett károkért a Versenyszervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
8. A Versenyszervező köteles a Házirendet, a versenyszabályzatokat, valamint az 

Általános Szabályokat és az Általános Határozatokat a versenytitkárságon bárki 
részére hozzáférhetővé és megtekinthetővé tenni, valamint a Versenyszervező 
hivatalos internetes honlapján közzétenni. 

 
9. A Versenyszervező köteles a versenyek teljes időtartamára a pályán bekövetkezett 

sérülések miatti sürgősségi ellátásra saját költségén állatorvost biztosítani, továbbá 
köteles gondoskodni a pályán esetlegesen elhullott lovak elszállíttatásáról ugyancsak 
saját költségére. 
Egyebekben a Versenyszervező nem vállal felelősséget a pályán bekövetkezett 
károk megtérítésére, sem a pályán kívül történő sérülések ellátására. 
 

10. A Versenyszervezőt jelen szerződés aláírásánál az ügyvezető képviseli. 
 

 
 
 
III. A futtatói engedély felfüggesztése, visszavonása és felmondás 
 

1. A Felek megállapodnak, hogy a futtatói engedélyek felfüggesztésére az alábbi 
esetekben kerülhet sor: 
 
a) a Futtatónak 30 napon túli bármilyen díjfizetési hátraléka keletkezik, ebben az 
esetben a ló neve felkerül egy ún. „hátralékos listára”. 
b) a G.V.Sz.-ben és M.Ü.Sz.-ben meghatározott egyéb okok miatt. 
 

2. Felek megállapodnak abban is, hogy a futtatói engedélyek visszavonására az alábbi 
esetekben kerülhet sor: 
 
a) a Futtatónak 90 napon túli bármilyen díjfizetési hátraléka keletkezik, 
b) a G.V.Sz.-ben és M.Ü.Sz.-ben meghatározott egyéb okok miatt. 

 
3. A Futtató bármikor jogosult a „Futtatási szerződést” 30 napos határidőre rendes 

felmondással felmondani, továbbá bármelyik fél jogosult bármikor a másik fél 
súlyos szerződésszegésére hivatkozva a „Futtatási szerződést” azonnali hatállyal 
felmondani.  
 
 
 
 
 



IV. Fogalmak 
 
Versenyszámla: a Versenyszervező által vezetett, pénzügyi természetű jogokat és 
kötelezettségeket magába foglaló számla. A versenyszámlán kerül vezetésre a boxbérleti 
valamint helyiség – ideértve lakás – bérleti szerződésből eredő bérleti díj, továbbá nevezési 
díj, indulóadási díj, indulási díj, óvadék, ügyviteli díjak, szolgáltatási díjak, eljárási költség, 
továbbá a Versenyszervező által fizetendő nyeremény is. 
 
Nyeremény: a Futtató a versenyen elért eredményére tekintettel a mindenkori hirdetményben 
megállapított futtatásból származó jövedelem. A nyereményt magánszemély Futtató esetén 
személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli, melyet a Versenyszervező von le az 
összegből. 
 
 
 
 
V. Vegyes rendelkezések 
 

1. Felek megállapodnak, hogy a futtatási engedély visszavonásig, de legkésőbb a 
„Futtatási szerződés” megszűnéséig érvényes, a „Futtatási szerződés” határozatlan 
időre jön létre. 
 

2. Futtató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a „Futtatói 
szerződés” aláírásakor érvényes ÁSZ, G.V.Sz. és M.Ü.Sz, a Házirend továbbá az aláírt 
boxbérleti és tréningpálya használati szerződésben megfogalmazott feltételeket ismeri 
és az abban foglaltak maradéktalan betartását magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 

3. A Felek tudomásul veszik, hogy a versenyszabályok értelmében a lóversenyzés 
legfelsőbb felügyelő szerve a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság. 

 
4. Jelen Futtatási Szerződés aláírásával futtató tudomásul veszi, hogy a futtatók 

érdekeinek képviseletére a Magyar Lóverseny Szövetség jogosult, mint szakmai, 
társadalmi szervezet, a tagegyesületek felhatalmazása alapján. 

 
5. A Felek tudomásul veszik, hogy a „Futtatási szerződésre” a jelen ÁSZF-ben nem 

szabályozott kérdésekben a Galopp Verseny Szabályzat/Ügető Verseny Szabályzat, a 
Házirend valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 
6. Felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF-t a Versenyszervező egyoldalúan jogosult 

módosítani azzal, hogy a változás tervezetét Versenyszervező a hivatalos honlapján 
köteles közzétenni. A közzétételtől számítva 15 nap áll rendelkezésre a jelen 
szerződésben nevesített érdekképviseleti szerv számára, hogy a módosítás tervezetet 
véleményezze. A Versenyszervező lehetőségeihez mérten az érdekképviseleti szerv 
véleményét figyelembe veszi a végleges módosítás elkészítése során. Az ily módon 
elkészült végleges módosítást a Versenyszervező a honlapján ismételten közzéteszi 
azzal, hogy a módosítás hatálybalépése a végleges módosítás közzétételi napjától 
számított 10. nap. 
 



7. Felek tudomásul veszik, hogy a társadalmi szervezetek szakmai és versenyzés egészét 
érintő bármely kérdésben jogosultak az általuk működtetett elektronikus felületek 
igénybevételére a minél szélesebb körű tájékoztatás elérése érdekében.  

 
8. Felek jelen ÁSZF-ben foglaltakat tudomásul veszik, elfogadják, és magukra nézve 

kötelező érvényűnek tekintik. 
 

Budapest, 2015……………………………………… 
 
 

-------------------------------------------                           ---------------------------------------------- 
            Versenyszervező                                                                     Futtató 
 

Természetes személy Futtató esetén: 
1. Tanu: (név, lakcím, személyigazolvány szám) 
 
2. Tanu: (név, lakcím, személyigazolvány szám) 
 

 
Mellékletek:    1. Nyilatkozat az idomárral/idomárokkal kötött idomítási szerződésről 

2. Pénzügyi lehívási értesítő minta  
3. A Futtató versenylovai, idomáronként, istállónévvel és versenyszínekkel  
4. Amennyiben a futtató gazdasági társaság úgy 30 napnál nem régebbi cégkivonat és 
Aláírási címpéldány másolat 

  5. Magánszemély esetén személyazonosság igazolás 
  



Melléklet 1. 
 
Nyilatkozat (minta) 
 
 
Alulírott ………………………. (futtató) nyilatkozom, hogy ……………………. az L.F.B. által 
kiadott működési engedéllyel rendelkező (2015-ös engedélyek kiadásáig a 2014-es engedélyeket 
kell figyelembe venni) - idomárral az általam futtatott lovak tekintetében 2015-ös versenyszezonra 
idomítási szerződést kötöttem, ami egyben felhatalmazza az idomárt a Magyar Galoppverseny 
Szabályzatban, a Magyar Ügetőverseny Szabályzatban, ill. az Általános Szabályokban és az 
Általános Határozatokban foglalt jogosultságokra. 

 
 
Budapest, 2015.  
 
 
 
Futtató 
 

1. Tanu: (név, lakcím, személyigazolvány szám) 
 
 

2. Tanu: (név, lakcím, személyigazolvány szám) 
 



Melléklet 2.  
 
 
Pénzügyi lehívási értesítő 
 
 
Tisztelt Versenyszervező! 
 
Alulírott futtató / idomár / versenylovas / idomárhajtó / hivatásos hajtó / segédhajtó kérem, hogy a ….. 
számú versenyszámlámon található egyenlegből ……………Ft-ot a ………… ……………..Banknál 
vezetett ……………………………….… számú bankszámlámra átutalni szíveskedjék. 
 
Budapest, 2015.  
 
 
futtató / idomár / versenylovas / idomárhajtó / hivatásos hajtó / segédhajtó 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 3. 
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság 
Budapest        Regiszt.szám:……… 
 

F U T T A T Á S I   S Z E R Z Ő D É S   MELLÉKLET 
 

Futtató (mint, tulajdonos) neve:…..…………………………….………..……. 
( a ló útlevélben szerepelnie kell a tulajdonos aktuális adatainak) 
 
Futtató (mint, bérlő) neve:…………………………………….…………….….. 
(mellékelni kell a bérleti szerződést) 
Idomár neve:……………………………………………………………………. 
Istállónév megnevezése:……………………………………………………..…. 
Versenyszín: 1.szín:………………………………………………………. 
   2.szín:………………………………………………………. 
   3.szin:………………………………………………………. 
Futtató lovainak neve, kora, színe, neme, apja, anyja: 
1./……………………………………………………………………………….. 
2./……………………………………………………………………………….. 
3./……………………………………………………………………………….. 
4./……………………………………………………………………………….. 
5./……………………………………………………………………………….. 
6./……………………………………………………………………………….. 
7./……………………………………………………………………………….. 
8./……………………………………………………………………………….. 
9./……………………………………………………………………………….. 
10./…………………………………………………………………………….... 
11./…………………………………………………………………………….... 
12./…………………………………………………………………………….... 
13./……………………………………………………………………………… 
14./……………………………………………………………………………… 
15./……………………………………………………………………………… 
A Futtató jelen szerződéssel jogosult arra, hogy a tulajdonában/bérleményében lévő fent 
megnevezett lovak a Versenyszervezőnél tréninglistára kerüljenek és hivatalos galopp, vagy 
ügető versenyben Magyarországon regisztrált lóként futhassanak, azaz a Futtató jelen 
szerződéssel futtatási engedélyt kap. 
A versenyszín kitöltése csak a galopp versenyló Futtatókra vonatkozik.  
A futtatási engedély érvénybelépésével alulírott Futtató nyilatkozom arról, hogy az Általános 
Szerződési Feltételeket, a Magyar Galoppverseny Szabályzat és az Általános Szabályok, vagy a 
Magyar Ügetőverseny Szabályzat és az Általános Határozatok rendelkezéseit elfogadom, és 
magamra nézve kötelező érvényűnek tartom. 
 
Kelt ………………………2015 ……………….hó ..........nap 
 
 ……………………      ….…………… 
 Futtató (cégszerű)       idomár 


