
Tájékoztató levél az NLER rendszer 

bevezetéséről, és az elszámolási folyamat 

változásairól 
 

Tájékoztató a Nemzeti Lóverseny Elszámolási Rendszer 2019.november 

1-i bevezetéséről és az elszámolási folyamat változásairól. 

 

Tisztelt Futtatók, Idomárok, Lovasok, Tenyésztők! 

 

A Kincsem Nemzeti Kft. több éves informatikai fejlesztésének 

eredményeként elkészült a Nemzeti Lóverseny Elszámolási Rendszer 

(“NLER rendszer”). 

 

Az NLER rendszer segítségével a Kincsem Nemzeti Kft.-vel elszámolási 

kapcsolatban álló futtatók, idomárok, lovasok és tenyésztők internetes 

felületen ( https://nler.kincsempark.hu/ ) tájékoztatást kaphatnak a 

Kincsem Nemzeti Kft. által vezetett, mindenkor aktuális pénzügyi 

egyenlegükről, Kincsem Nemzeti Kft.-vel kapcsolatos múltbeli pénzügyi 

tételeikről, valamint letölthetik a Rendszer által generált nyeremény 

bekérő leveleiket. 

 

A rendszer használatához regisztráció szükséges, amihez, kérjük, 

mihamarabb személyesen fáradjon be a Kincsem Nemzeti Kft. 

székhelyére! A kitöltött, és aláírt űrlapot a versenytitkároknál 

személyesen adja le, a kötelező személyazonosítás érdekében! 

 

Az NLER rendszer használatáról bemutatót és oktatást tartunk az alábbi 

időpontokban és helyszíneken: 

 

● 2019. szeptember 25-én (szerdán) 12h-13h között az Alagi 

Versenypályán 

● 2019. október 17-én (csütörtökön) 12h-13h között a Kincsem 

Parkban (Ügető oldali tárgyalóban) 

● 2019. október 28-án (hétfőn) 12h-13h között a Kincsem Parkban 

(Ügető oldali tárgyalóban) 

 

(Az oktatás anyaga nagy részben megegyezik az NLER rendszer 

Felhasználói Útmutatójával, mely letölthető a következő linken:  

https://nler.kincsempark.hu/


https://docs.google.com/document/d/16RjV9KiLF0fViYy_P4LCit4C76mail

WCjOspHA9K5aE 

) 

Az NLER rendszer bevezetésével párhuzamosan a Kincsem Nemzeti Kft. 

az alábbi változtatásokat vezeti be a versenyekkel kapcsolatos 

elszámolási folyamatban. 

 

1. 2019. október 1-jét követő versenyek vonatkozásában ún. 

nyeremény bekérő levelek kiállítására nem lesz szükség, mert 

azokat az NLER rendszer fogja automatikusan elkészíteni. 2019. 

október 1-jét követő versenyek vonatkozásában a Kincsem Nemzeti 

Kft. nyeremény bekérő leveleket, illetve nyereményről szóló 

számlákat nem fog befogadni. 

2. 2019. november 1-től kezdődően a Kincsem Nemzeti Kft. 

elszámolási egyenleg összegéről rendes tájékoztatást csak az NLER 

rendszer útján ad. (Tehát 2019. november 1-től kezdődően sem 

telefonon, sem személyesen nem lehet tájékoztatást kérni az 

elszámolási egyenleg összegéről.) Reklamáció esetén a 

Versenytitkároktól lehet tájékoztatást kérni illetve panaszt tenni.  

3. 2019. november 1-től kezdődően a Kincsem Nemzeti Kft. által 

vezetett elszámolási egyenleg terhére kifizetést kérni csak emailben 

küldött ún. “rendelkező levéllel” lehetséges. (“MINTA rendelkező 

levelet” lásd alább!) kifizetést kérni a tárgyhóban megnyert, az 

igénylés pillanatáig jóváírt összegekre is lehet. (Az igénylés 

időpontjának megválasztásánál célszerű figyelembe venni, hogy a 

Társaság által kibocsátott bérleti díj számlák minden hónap 5-e és 

15-e között kerülnek kiállításra.) A rendelkező levelet az elszámoló 

partner NLER rendszerben regisztrált email címéről a 

versenydij@kincsempark.hu címre kell elküldeni. A ténylegesen 

kifizetett összeg nem lehet nagyobb, mint a partner kifizetéskor 

rendelkezésre álló egyenlege. Kifizetés banki átutalás esetén 

minden hónap 15-én és 30-án (szabadnap, munkaszüneti nap 

esetén a következő munkanapon) történik, a 10-én és 25-én 24h-ig 

beérkezett rendelkező levelek alapján. 

 

Bízunk benne, hogy az NLER rendszer az Ön számára is hasznos és 

kényelmes segítségnek bizonyul a Kincsem Nemzeti Kft.-vel zajló 

elszámolási teendőiben! 

 

Budapest, 2019. szeptember 9. 

Üdvözlettel: Telkes Bálint pénzügyi igazgató, Kincsem Nemzeti Kft.  
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Rendelkező levél - MINTA 

 

Tisztelt Kincsem Nemzeti Kft.! 

 

 

 

Elszámoló neve: _________________________________________ 

Állandó lakcíme/székhelye:   , ____________________________________ 

 

(továbbiakban Elszámoló), 

 

képviseli (cég esetén): 

Képviselő neve:  _________________________________________ 

Állandó lakcíme:  , __________________________________________ 

 

 

ezúton rendelkezem, hogy a Kincsem Nemzeti Kft.-nél vezetett 

egyenlegem terhére _____________ Ft-ot, azaz 

___________________________ (betűvel írva) Ft-ot részemre kifizetni 

szíveskedjenek. 

 

A kifizetést banki átutalással kérem, a korábban bejelentett 

számlaszámomra. 

 

(Megjegyzés: Ezt a dokumentumot kinyomtatni és aláírni nem szükséges! 

Kérjük, a kitöltött űrlapot küldje el a versenydij@kincsempark.hu címre!) 

 

Kelt:  ____.__.__ 
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