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GALOPP - VERSENYNAPTÁR 

(A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. hivatalos közlönye) 

 

LXIX. évfolyam     2019. január 23.      2. szám 

H I R D E T M É N Y 
 
A  MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY kérelmek beadási határideje:   

2019. február 28. (Galopp Versenytitkárság) 
A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM nyomtatvány csak a pontos és hiánytalan kitöltés esetén 
bírálható el. Amennyiben a kérelmező jogi személlyel áll elszámolási kapcsolatban, úgy azt 
is kérjük feltüntetni, mert a kérelmező (érintett) ezek után a feltüntetett jogi személyen 
(elszámoló) keresztül kerül kapcsolatba a Kincsem Nemzeti Kft. központi elszámoló 
egységével.   
A működési engedély kérelmek elbírálásához  az erkölcsi bizonyitványokra is szükség van. 
Egyéni vállalkozó esetében csatolni kell a vállalkozói igazolvány másolatát, alkalmazásban 
állás esetében pedig az alkalmazotti viszony igazolását, ami alapvetően meghatározza a 
jogosultságokat. 
Az idomári  működési engedélyek kiadásakor a Kezeési Naplók is ellenőrzésre kerülnek. 
A lovasoknál csak sportorvosi igazolás fogadható el és a balesetbiztosítások igazolásaként 
pedig a megkötött szerződések másolatát kérjük leadni. A csoportos balesetbiztosításról  
érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 06/70 2540454, vagy 06/20 3202105 
Csak azoknak a kérelme kerül elbírálásra, akiknek nincs hátraléka a Versenyintézőség ill. az 
Indító által kirótt pénzbüntetések tekintetében. A működési engedélyek kiadásával az 
érintettek egyidejüleg elismerik, hogy a G.V.Sz, és az Általános Szabályok rendelkezéseit 
magukra nézve kötelező érvényűnek tartják. 
Budapest, 2019. január 23.                                  Kincsem Nemzeti Kft. 

H I R D E T M É N Y 
 

Nyomatékosan felhívjuk a T. Futtatók (lótulajdonos, bérlő) figyelmét, hogy új futtató 
esetében a FUTTATÁSI SZERZŐDÉSEKET ÉS MELLÉKLETEKET, ill. a 2015 óta Futtatási 
Szerződéssel rendelkezők esetében a Futtatási Szerződés MELLÉKLETEKET pontosan  kitöltve 
és aláírva, 2019. február 28-ig a versenytitkárságra leadni szíveskedjenek.     
Amennyiben adatváltozás történt a 2015 óta Futtatási Szerződéssel rendelkezők esetében, 
akkor a FUTTATÁSI SZERZŐDÉST ÉS A MELLÉKLETEIIT pontosan  kitöltve és aláírva a változás 
megjelölésével kérjük 8 napon belül megküldeni. 
Kizárólag a ló útlevéllel rendelkező versenylovak - a G.V.Sz.-ban és az Általános 
Szabályokban leírtaknak megfelelően – futhatnak versenyben. A ló útlevélnek tartalmaznia  
kell a tulajdonos aktuális adatait, ha bérlőként futtat, mellékletként a bérleti szerződést. 
A ló útlevelekben szereplő adatokban történő változtatásokat (tulajdonos változás, 
ivartalanítás, stb.) csak a Magyar Méneskönyv Vezetősége jogosult átírni, illetve azt igazolni.  
A Futtatási Szerződés megkötésével az érintettek egyidejüleg elismerik, hogy a G.V.Sz, és az 
Általános Szabályok rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek tartják. 
Budapest, 2019. január 23.                                 Kincsem Nemzeti Kft. 



HIRDETMÉNY 

Versenyszámla vezetéssel és elszámolással kapcsolatos szabályok 

A Versenyszervező 2019. január 26-tól a versenyszámlák elszámolását a futtatók, idomárok, lovasok 

és hajtók vonatkozásában meghatározott elszámoló partnerekhez köti. Az elszámoló partnerségi 

kapcsolat megléte bejelentés köteles. 

A versenyekben érdekelt szereplők az alábbi nyomtatványok valamelyikének kitöltésével kerülhetnek 

a rendszerbe: "Elszámolási kapcsolat bejelentő nyilatkozat", "Magánszemélyi elszámolás bejelentő 

nyilatkozat", vagy az "Egyéni vállalkozói elszámolás bejelentő nyilatkozat”. (A nyomtatványok az 

alábbi internetes oldalakról letölthetők: https://kincsempark.hu/galopp-szakmai-informaciok/ , 

https://kincsempark.hu/ugeto-szakmai-informaciok/ .) 

Az "Elszámolási kapcsolat bejelentő nyilatkozat"-ot mindkét fél köteles aláírni. 

Az "Elszámolási kapcsolat bejelentő nyilatkozat"-ot bármelyik fél felmondhatja az „Elszámolási 

kapcsolat megszüntető nyilatkozat” nyomtatvány kitöltésével és aláírásával. 

A fenti nyilatkozatok visszamenőleges hatállyal nem bírhatnak. A nyilatkozatok hatálya nem lehet 

korábbi, mint a nyilatkozat Kincsem Kft-hez beérkezésének dátuma. 

A fenti nyilatkozatokban bekövetkezett adatváltozás az érintettek 8 napon belül kötelesek 

bejelenteni. 

Ha a futtató, lovas, hajtó, idomár magánszemélyként számol el, akkor a "Magánszemélyi elszámolás 

bejelentő nyilatkozat" kitöltésével minden naptári év elején nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, 

hogy a tárgyévben a jövedelem megszerzésének a napja a futam napja. 

Ügetőhajtó büntetése a futtatót terheli (kivéve idomárhajtó, amikor saját trenírozott lovát hajtja). 

Külföldi érintett esetén EU-s adószámot fel kell tüntetni. 

Külföldi licensszel érkező idomár, hajtó vagy lovas elszámolása a futtató versenyszámláján történik. 

Amennyiben az elszámolással kapcsolatosan bejelentett adatok hiányosak vagy a valóságnak nem 

felelnek meg, addig az ebben érintett futtatók, idomárok, lovasok és hajtók nem szerepeltethetők a 

hivatalos versenyprogramban. 

Futtatási szerződés, vagy futtatási szerződés mellékletének módosítását a Kincsem Nemzeti Kft. csak 

a kincsempark.hu weboldalról letölthető nyomtatvány hiánytalan kitöltésével, aláírásával, és annak 

Kincsem Nemzeti kft-hez személyes, postai vagy elektronikus úton történő eljuttatásával fogadja el. 

A futtatók, idomárok, lovasok és hajtók legkésőbb a nevezésekkel együtt kötelesek benyújtani a 

kitöltött elszámolási nyilatkozataikat, amennyiben még nem rendelkezik érvényes nyilatkozattal. A 

2019. január 27-i versenynapra vonatkozólag a benyújtási határidő 2019. január 31.  

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. 

Budapest, 2019. január 22. 

https://kincsempark.hu/galopp-szakmai-informaciok/
https://kincsempark.hu/ugeto-szakmai-informaciok/


Elérhetőségek 
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.  (Kincsem Nemzeti Kft.) 

Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.: 

1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.  

Tel.: (36) 1/433-0520, (36) 1/433-0522;   Fax: (36) 1/433-0521 

E-mail: info@kincsempark.hu;     Website: www.kincsempark.com 

Számlaszám: FHB Bank   1820332-06013496-40010019 

IBAN: HU 06 1820 3332 0601 3496 4001 0019   SWIFT: FHKB HU HB 

Ügyvezető igazgató: Pécsi István 

Gazdasági igazgató: Telkes Bálint Tel.: (36) 1/433-0559 

Versenytitkár: Csapkovits Tamás Tel.: (36) 1/433-0544 E-mail: 

tamas.csapkovits@kincsempark.hu 
 


