
A Kincsem É letpá lyá Modell-hez 
kápcsolo do  2019. e vi ce lzott 
mino se go szto nzo  versenydí j keret 
elosztá sá ro l 

A Kincsem Nemzeti Kft. a meghirdetett lóverseny szakmai életpálya modell program keretében a 

2019. évi hazai futamokhoz kapcsolódóan a hazai versenyrendszerben dolgozók részére 130 millió 

forint célzott minőségösztönző versenydíj keretet biztosít. Az életpálya teljesítményösztönző 

versenydíj keret 50-50%-ban a galopp és az ügető szakág között kerül felosztásra az alábbiak szerint: 

• Galopp idomárok: 32 500 000 Ft 

• Ügető idomárok: 32 500 000 Ft 

• Galopp lovasok: 16 250 000 Ft 

• Ügető hajtók: 16 250 000 Ft 

• Galopp istálló alkalmazottak, lóápolók: 16 250 000 Ft 

• Ügető istálló alkalmazottak, lóápolók: 16 250 000 Ft 

A juttatások kiszámítása és a kifizetés módja 
 

Galopp idomárok  

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíj (ÉTV) a hazai idomítási engedéllyel rendelkező trénerek 

részére kerül kifizetésre, melynek összege az idomításukban álló lovaik által elért versenydíj 12%-a. 

Az elért helyezés meghatározásában a hazai idomítású lovak ebből a szempontból külön 

rangsorolandók.  

Példa: 

Helyezés Versenydíj Idomítás ÉTV 

1. 450 000 Ft hazai 54 000 Ft 
2. 180 000 Ft külföldi - 

3. 135 000 Ft hazai 21 600 Ft 

4. 90 000 Ft külföldi - 

5. 45 000 Ft hazai 16 200 Ft 
6. 0 Ft hazai 10 800 Ft 

7. 0 Ft hazai 5 400 Ft 

 

Ügető idomárok  

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíj (ÉTV) a hazai idomítási engedéllyel rendelkező trénerek 

részére kerül kifizetésre, melynek összege az idomításukban álló lovaik által elért versenydíj 13%-a. 



Az elért helyezés meghatározásában a hazai idomítású lovak ebből a szempontból külön 

rangsorolandók.  

Galopp lovasok  

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíj (ÉTV) a hazai lovaglási engedéllyel rendelkező, nem 

amatőr lovasok részére kerül kifizetésre, melynek összege az versenyben elért helyezéstől függően az 

alábbi táblázatban meghatározott összeg. 

Helyezés ÉTV 

1. 11 100 Ft 

2. 11 000 Ft 

3. 10 900 Ft 

4. 10 800 Ft 
5. 10 700 Ft 

6. 10 600 Ft 

7. 10 500 Ft 
8. 10 400 Ft 

9. 10 300 Ft 

10. 10 200 Ft 
11. 10 100 Ft 

12. 10 000 Ft 

 

A versenyeredmény alapján a hazai licensszel rendelkező lovasokat külön kell rangsorolni. 

Példa: 

Helyezés Lovaglási engedély ÉTV 

1. hazai 11 100 Ft 

2. külföldi - 
3. hazai 11 000 Ft 

4. külföldi - 

5. hazai 10 900 Ft 
6. hazai 10 800 Ft 

7. külföldi - 

8. külföldi - 

9. hazai 10 700 Ft 
10. hazai 10 600 Ft 

11. hazai 10 500 Ft 

12. külföldi - 

 

  



Ügető hajtók  

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíj (ÉTV) a hazai hajtási engedéllyel rendelkező, nem 

amatőr hajtók részére kerül kifizetésre, melynek összege az versenyben elért helyezéstől függően az 

alábbi táblázatban meghatározott összeg. 

Helyezés ÉTV 

1. 5 800 Ft 

2. 5 700 Ft 
3. 5 600 Ft 

4. 5 500 Ft 

5. 5 400 Ft 
6. 5 300 Ft 

7. 5 200 Ft 

8. 5 100 Ft 

9. 5 000 Ft 

10. 4 900 Ft 

11. 4 800 Ft 

12. 4 700 Ft 

 

A versenyeredmény alapján a hazai licensszel rendelkező hajtókat külön kell rangsorolni. (Példa: lásd 

galopp lovasok esetében.) 

Galopp lóápolók  

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíj (ÉTV) a hazai idomítási engedéllyel rendelkező trénerek 

által foglalkoztatott istállódolgozók (lovászok, lóápolók, munkalovasok) részére kerül kifizetésre, 

melynek összege a tréner idomításában álló lovak által elért versenydíj 6%-a. Az elért helyezés 

meghatározásában a hazai idomítású lovak ebből a szempontból külön rangsorolandók.  

A lóápolók életpálya teljesítményösztönző versenydíja havonta kerül megállapításra, és az adott 

hónapban az istállóban tevékenységet végző dolgozók közt kerül felosztásra egyenlő arányban. 

A hónap elején az idomár által a Versenyszervezőhöz eljuttatott nyilatkozat lesz az elszámolás alapja. 

Példa: 

Az istálló lovai által a tárgyhónap során elért lóápolói életpálya teljesítményösztönző versenydíjak 

összege: 168 000 Ft.  

A tárgyhónapban munkát végzett dolgozók száma: 3 fő. 

A tárgyhónapban egy főre jutó lóápolói életpálya teljesítményösztönző versenydíj: 56 000 Ft. 

Kiegészítő tudnivalók: 

• maga az idomár ebből a szempontból nem számít lóápolónak 

• amennyiben az idomár az adott hónapra nem tölt ki nyilatkozatott a lóápolókról, úgy a 

lóápolói életpálya teljesítményösztönző versenydíj az addig leadott legutolsó nyilatkozat 

alapján kerül kifizetésre. 



Ügető lóápolók  

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíj (ÉTV) a hazai idomítási engedéllyel rendelkező trénerek 

által foglalkoztatott istállódolgozók (lovászok, lóápolók, segédhajtók) részére kerül kifizetésre, 

melynek összege az tréner idomításában álló lovak által elért versenydíj 6,5%-a. Az elért helyezés 

meghatározásában a hazai idomítású lovak ebből a szempontból külön rangsorolandók.  

A lóápolók életpálya teljesítményösztönző versenydíja havonta kerül megállapításra, és az adott 

hónapban az istállóban tevékenységet végző dolgozók közt kerül felosztásra egyenlő arányban. 

A hónap elején az idomár által a Versenyszervezőhöz eljuttatott nyilatkozat lesz az elszámolás alapja. 

Példa: lásd a galopp lóápolók alpontban. 

Kiegészítő tudnivalók: 

• maga az idomár ebből a szempontból nem számít lóápolónak 

• amennyiben az idomár az adott hónapra nem tölt ki nyilatkozatott a lóápolókról, úgy a 

lóápolói életpálya teljesítményösztönző versenydíj az addig leadott legutolsó nyilatkozat 

alapján kerül kifizetésre. 

 

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíjak elszámolása 

 

A Versenyszervező 2019. szeptember folyamán az érintettek részére az elszámolást – visszamenőleg 

is - elkészíti, majd a Nemzeti Lóverseny Elszámoló Rendszerben szereplő további tételekkel együtt az 

ott meghatározott kifizetési eljárás alapján rendelkezésre bocsájtja. 

A lóápolók életpálya teljesítményösztönző versenydíjának kiszámításához a hazai engedéllyel 

rendelkező idomároknak 2019. szeptember 30-ig nyilatkozniuk szükséges az istállóban dolgozókról. 

(1. sz. Melléklet) Nyilatkozat hiányában a számfejtést elvégezni nem áll módunkban. 

A lóápolónak elszámolási nyilatkozatot szükséges kitölteni arról, hogy az életpálya 

teljesítményösztönző versenydíjat milyen formában kívánja felvenni. (Magánszemély, egyéni 

vállalkozó, stb.) 

Az életpálya teljesítményösztönző versenydíjak elszámolása adózási ill. számfejtési szempontból az 

„általános” versenydíjjal egy megítélés alá kerül. 

A Kincsem Nemzeti Kft. az egyoldalú változtatás jogát fenntartja. 

 

Budapest, 2019. szeptember 12.  

 

       Kincsem Nemzeti Kft.  



 

 

1. számú Melléklet 

 

NYILATKOZAT 
az istállóban dolgozó személyekről 

 

A nyilatkozat kitöltésének időpontjában az alábbi személyek vesznek részt a versenylovak ápolásában 

és versenyre történő felkészítésében: 

Név Anyja neve Személyig. szám/ Útlevél szám 
   

   

   

   

 

 

………………………………, 2019. …………………………….. 

 

        …………………………………………………….. 

          idomár 
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