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A Kincsem Parkban megrendezendő lóverseny rendezvények kapcsán a Kincsem Nemzeti Kft. mint 

Versenyrendező és Versenyszervező az alábbi intézkedéseket hozza, Magyarország Kormánya által az új 

koronavírus elleni küzdelem érdekében hozott intézkedés (a vonatkozó hatósági intézkedések, és a 

megelőzéshez szükséges lépések) végrehajtása érdekében: 

1. A 2020. március 10-én kiadott „A lóversenyek zárt kapuk mögötti megrendezéséről  történő 

intézkedést” a mai nappal hatályát veszti és helyette az alábbi intézkedést léptetjük. 

2. A rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzet és a Magyar Kormány koronavírus elleni védekezése kapcsán 

hozott döntés miatt, a hazai lóversenyfutamok szervezője, a Kincsem Nemzeti Kft. 2020. március 17-

től felfüggeszti a hazai agár- és lóversenyfutamok rendezését a Kincsem Parkban. 

3. A telephelyen a jelenleg érvényben lévő házirend szerint a tréningezési lehetőség továbbra is 

biztosított. 

4. A biztonsági szolgálat a (vendégforgalmi kapukat) Kincsem Kaput és Galopp gyalogos bejárót lezárva 

köteles tartani, további intézkedésig.  

5. A tribün épületbe csak a Kincsem Nemzeti Kft. és Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. alkalmazottjai 

léphetnek be, igazgatósági bejáraton keresztül, a belépésüket igazoló kártya 

felmutatásával/használatával.  

6. A tribün épület minden más bejáratát zárva kell tartani. Idegenek a rendezvényterületre és a 

tribünépületbe nem léphetnek, ez alól kivételt képez a külön munkavégzési engedéllyel rendelkező 

személyeket. 

7. A lelátókon és a rendezvényterületen senki nem tartózkodhat, kivéve a külön engedéllyel rendelkező 

személyeket.  

8. A telep teljes személy- versenyló és gépjármű forgalma a Teherportán keresztül történik. A személyi és 

gépjármű forgalmat a biztonsági szolgálat ellenőrzi.  

9. Az istálló területre, versenypályára, Kincsem Park alkalmazottjai, külön munkavégzési engedéllyel 

rendelkező személyeken túl, kizárólag istálló személyzet, idomárok, hajtók léphetnek be.  

10. Felhívjuk a versenyló tulajdonosok figyelmét, hogy a szakszemélyzet egészégének és 

munkaképességének megóvása érdekében, hogy vendégek, családtagok, hozzátartozók nélkül, 

kizárólag a tulajdonát képező ló istállójába lépjen be. 

11. A rendelkezések megszegői ellen a Házirendben és a Látogatási szabályzatban foglalt legszigorúbb 

intézkedést hozzuk.  

12. A zavartalan belépés érdekében belépő kártyáikat, külön kérés nélkül mutassák fel a Teherportán 

történő belépés alkalmával. 

A rendelkezést megszegők ellen, illetve a területről történő távozást megtagadók ellen hatósági úton intézkedést 

kezdeményezünk.  

          Pécsi István  

      Ügyvezető igazgató 


