
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 Kft. csak a 

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

Kincsem 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.  
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