
FUTTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság (1101 Budapest, 

Albertirsai u. 2-4. Cégjegyzékszám: 01-09-972-385, Adószám: 23581078- 2-42, Bankszámlaszám::1820332-06013496-

40010019 a továbbiakban Versenyszervező, másrészről  

 

Név/Cégnév .................................................................................................................................. 

Regisztrációs szám: ..................................................................................................................... 

Képviselő: .................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám: .......................................................................................………………………. 

Adószám/adóazonosító (magyarországi): ...................................................................................  

Személyigazolvány szám (magánszemély/képviselő):.................................................................  

Foglalkozás (magánszemély esetén): ..........................................................................................  

Munkahely (magánszemély esetén): ...........................................................................................  

Bankszámlaszám: .......................................................................................................................  

Székhely/lakcím: ......................................................................................................................... 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Elérhetőség: ................................................................................................................................. 

továbbiakban Futtató között.  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

I. Futtató jogai és kötelezettségei  

 

1. A Futtató a „Futtatási szerződés” megkötésével jogosult arra, hogy a tulajdonában/ bérleményében lévő, a 

szerződésben megjelölt agarak a Versenyszervezőnél tréninglistára kerüljenek és hivatalos profi agárversenyben 

Magyarországon regisztrált agárként futhassanak (futtatási engedély).  

2. A Futtató tudomásul veszi, hogy érvényes „Futtatási szerződést” kizárólag abban az esetben köthet a 

Versenyszervezővel, ha az agarat tréner licence-vel rendelkező személy versenyezteti, aki egyben lehet az agár 

tulajdonosa is.  

3. A Futtató tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a „Futtatási szerződés” mellékletében felsorolt, de 

Magyarországon még nem regisztrált agarakat a mindenkor érvényes Agárverseny Szabályzatban illetve egyéb 

Hirdetményekben meghatározott regisztrációs díjak megfizetése ellenében adja a tréninglistára.  



A tárgyévet megelőzően már regisztrált és érvényes regisztrációval rendelkező agarak esetében térítési díjfizetés nem 

kötelezi a Futtatót.  

Minden tréninglistára adott agárnál az agár útlevelében/ oltási könyvében a Futtatónak kell szerepelnie a tulajdonos 

rovatban. Amennyiben a Futtató nem az agár tulajdonosa, az agár útlevelélben/ oltási könyvében az agár tulajdonosát 

kell feltüntetni, továbbá a szerződés mellékleteként csatolni kell az útlevélben/ oltási könyvben tulajdonosként rögzített 

személlyel kötött tréneri szerződést.   

Amennyiben az agár átírás alatt áll, úgy a Futtatónak hivatalos irattal igazolnia kell, hogy az agár tulajdonosának az 

átírása folyamatban van az agár útlevél/oltási könyv kiadására jogosult szervezetnél.  

4. A Futtató tudomásul veszi, ha a Futtató, vagy a Futtatói Köre bármely tagjának hazai, vagy külföldi versenyüzemnél 

vezetett számlájának egyenlege negatív, akkor a Versenyszervező nem fogadja el a neve alatt regisztrált agarak 

nevezését és az érintett agarak hátralékos listára kerülnek. Ezek az agarak addig nem kerülhetnek új futtató színeiben 

a tréninglistára, amíg a tartozás nem rendeződik.  

A Futtató felelőssége, hogy amennyiben tartozás van az agáron/agarakon, erről tájékoztassa az új vevőt. Ezzel 

kapcsolatban a Versenyszervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

5. 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 akár a Futtatónak, akár a Futtatói 

Körébe tartozó bármely más személynek óvadék, ügyviteli díjak, szolgáltatási díjak, eljárási költség címen keletkező 

kötelezettségeit, továbbá jogerős hatósági/bírósági határozattal 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 „licence” kártyát 

igényeljen és annak alapján a Házirendben meghatározott jogosultságokat élvezze. A futtatói kártya visszavonásig, de 

legkésőbb a „Futtatói szerződés” megszűnéséig érvényes.  

9. Futtató tudomásul veszi, hogy a tréninglistára kerüléshez jelen szerződés aláírása mellett köteles csatolni minden 

regisztrálni kívánt agár törzskönyvének és az útlevél /oltási könyv meghatározott oldalainak másolatát, mely adatok 

nélkül az agár nem beazonosítható. 

10. A Futtató tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a tréninglistán szereplő agarakon bármikor előzetes bejelentés 

nélkül dopping vizsgálatot végezhet az Agárverseny Szabályzatban előírt feltételekkel.  

11. A Futtató kötelessége minden, a versenyszámlát érintő változásról a versenytitkárságot azonnal írásban tájékoztatni. 

A tájékoztatással egyidejűleg a Futtatónak a „Futtatói szerződést” és annak mellékleteit a változások átvezetésével 

módosítania kell. A versenytitkárság a változásokat 2 munkanapon belül 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.  

12. 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.  

13. A Futtató tudomásul veszi, hogy sem a bevételek, sem a kiadások másra át nem ruházhatók, engedményezésre nincs 

lehetőség két Futtató között.  



14. A Futtató tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a nevezési díjat minden esetben a Futtató számlájára terheli.  

 

II. A Versenyszervező jogai és kötelezettségei  

1. A Versenyszervező kötelezettsége az agár szakágban agárverseny szervezése, megrendezése, és lebonyolítása az 

Agárverseny Szabályzatban 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 agarakat 

a mindenkor érvényes és az Ágárverseny Szabályzatban, 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, melynek egyenlegét Futtató egy egyéni belépési jelszóval bármikor megtekinthet. (NLER rendszer) 

4. A Versenyszervező feladata, hogy a versenyszámlát vezesse és a Futtató szerződésben szereplő bankszámlájára a 

kikért összeget a következő utalási napon elutalja.  

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 versenyzésre alkalmas állapotáról. 

Mindezek ellenére a Futtató tudomásul veszi, – tekintettel arra, hogy egy adott versenyen való indulásról a 

Versenyszervező semmilyen döntést nem hozhat – az esetleges pályahibákért, továbbá a pályán bekövetkezett 

károkért a Versenyszervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

8. A Versenyszervező köteles a Házirendet, az Agárverseny Szabályzatot 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 állatorvost biztosítani, továbbá köteles gondoskodni a pályán esetlegesen elhullott agarak elszállíttatásáról. 

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, illetve a Futtatói Körbe tartozó bármely személynek 30 napon túli bármilyen díjfizetési hátraléka 

keletkezik, ebben az esetben az agár neve felkerül egy ún. „hátralékos listára”. 

b) a Profi Agárverseny Szabályzatban meghatározott egyéb okok miatt.  

2. Felek megállapodnak abban is, hogy a futtatói engedélyek visszavonására az alábbi esetekben kerülhet sor:  



a) a Futtatónak, illetve a Futtatói Körbe tartozó bármely személynek 90 napon túli bármilyen díjfizetési hátraléka 

keletkezik, 

b) a Profi Agárverseny Szabályzatban 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 az 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.  

Futtatói Kör: a Futtató, továbbá a Futtatóval egy érdekközösséget alkotó természetes és jogi személyek összessége. Az 

érdekközösség fennáll, és ezáltal a Futtatói Körbe tartozik az a személy, aki a Futtatónak közeli hozzátartozója (a házastárs, az 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 

testvér), hozzátartozója (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli 

rokona és testvére, és a testvér házastársa), az a jogi személy, amelyben akár a  

Futtató, akár a Futtató hozzátartozója, közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő vagy tagi részesedéssel rendelkezik, illetve 

ezek kapcsolt vállalkozása, továbbá amennyiben az agár (agarak) nem a Futtató tulajdonát képezi(k), úgy az agár (agarak) 

valamennyi tulajdonosa.  

 

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, Profi 

Agárverseny Szabályzat, 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 az agárversenyzés legfelsőbb felügyelő szerve a 

Versenyintézőség, amelynek döntéseivel szemben fellebbezésnek helye nincs.  

4. A Felek tudomásul veszik, hogy a „Futtatási szerződésre” a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Profi 

Agárverseny Szabályzat, a Házirend valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

5. Felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF-t a Versenyszervező egyoldalúan jogosult módosítani azzal, hogy azt és a fentiekben 

leírt szabályzatok bármelyikét érintő változás tervezetét Versenyszervező a hivatalos honlapján a változást megelőző 

legalább 15 nappal köteles közzétenni.  



6. 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.  

7. Felek jelen ÁSZF-ben foglaltakat tudomásul veszik, elfogadják, és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.  

 

Budapest, 2020. 

 

 

----------------------------------------------------  -------------------------------------------------- 

Versenyszervező       Futtató  

 

Természetes személy Futtató esetén:  

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

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

 

Mellékletek: 

1. Trénerrel kötött tréningezési szerződés, illetve Futtató agarainak listája 

2. Amennyiben a futtató gazdasági társaság úgy 30 napnál nem régebbi cégkivonat és Aláírási címpéldány másolat 

3. Magánszemély esetén „Magánszemély elszámolás bejelentő nyilatkozat” kitöltése  

4. Céges elszámolás esetében „Elszámolás kapcsolat bejelentő nyilatkozat” kitöltése   

 

 



BEJELENTŐ LAP 
 

Futtató (mint, tulajdonos) neve:......................................................... 

(az agár útlevelében/oltási könyvében szerepelnie kell a tulajdonos aktuális adatainak) Futtató (mint, bérlő) 

neve:................................................................ 

(mellékelni kell a bérleti szerződést) 

Tréner neve:............................................................................... 

(mellékelni kell a trénerrel kötött szerződést) 

Kennel megnevezése:.................................................................. 

(Jelen mellékletet annyi példányban kell kitölteni ahány trénerrel szerződött a Futtató)  

Futtató agarainak törzskönyvi neve 

1./........................................................................................................................... 

2./.......................................................................................................................... 

3./............................................................................................ ........................... 

4./............................................................................................ ........................... 

5./........................................................................................................................ 

6./............................................................................................ ............................. 

7./............................................................................................ ........................... 

8./............................................................................................ ........................... 

9./............................................................................................ ........................ 

10./........................................................................................... ..................... 

11./........................................................................................... ......................... 

12./........................................................................................... ...........................  

A Futtató jelen szerződéssel jogosult arra, hogy a tulajdonában/bérleményében lévő fent megnevezett agarak a 

Versenyszervezőnél tréninglistára kerüljenek és hivatalos agár versenyben Magyarországon regisztrált agárként 

futhassanak, azaz a Futtató jelen szerződéssel futtatási engedélyt kap. A futtatási engedély érvénybelépésével 

alulírott Futtató nyilatkozom arról, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Profi Agárverseny Szabályzat 

feltételeit elfogadom, és magamra nézve kötelező érvényűnek tartom.  

 

Kelt ...........................2020 ...................hó ..........nap ....................... 

 

 

-------------------------------------------------------         ---------------------------------------------------- 

Futtató (cégszerű)       Tréner  


