
- 1 - 

GALOPP - VERSENYNAPTÁR 

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

 

LXXII. évfolyam     2022. január 12.      1. szám 

  

 
GALOPP 2022 TERVEZET 

   

 Kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyek (21) 
 

  

         IV.17. vasárnap Káposztásmegyeri Díj (HUN Gd-3)    
 

1400 m 
 V.08. vasárnap Batthyány-Hunyady Díj (HUN Gd-2) 

 
1600 m LIGA futam 

  
Nemzeti Díj (HUN Gd-2)  

  
1600 m LIGA futam 

  
Hazafi Díj (HUN Gd-3) 

  
1600 m 

 VI.04. szombat Millenniumi Díj (HUN Gd-1) 

  
1800 m LIGA futam 

  
Alagi Díj (HUN Gd-2)  

   
2000 m 

 VII.03 vasárnap 100. Magyar DERBY (HUN Gd-1) 

 
2400 m LIGA futam 

VII.31. vasárnap Kisbér Díj (HUN Gd-2) 

  
2000 m LIGA futam 

  
Magyar Kancadíj (HUN Gd-2) 

  
2400 m 

 

  
Kozma Ferenc Emlékverseny (HUN Gd-2) 1200 m LIGA futam 

IX.10. szombat Kincsem Díj (HUN Gd-1)   
 

2400 m LIGA futam 

  
Imperiál Díj (HUN Gd-2) 

  
1600 m LIGA futam 

  
Overdose Díj (HUN Gd-2) 

  
1000 m LIGA futam 

  
Kovács Mihály E.v. -Magyar Háromé.N.D.(HUN Gd-2) 2400 m 

 IX.25. vasárnap Gróf Széchenyi István Emlékverseny (HUN Gd-2) 2000 m 
 

  
Gróf Károlyi Gyula Emlékverseny (HUN Gd-3) 1300 m 

 X.09. vasárnap Magyar St.Leger (HUN Gd-2)   
 

2800 m LIGA futam 

  
Szent László Díj (HUN Gd-2) 

  
1400 m 

 

  
Kállai Pál Emlékverseny - Budapesti Díj (HUN Gd-3) 1400 m 

  XI.06. vasárnap Kétévesek Kritériuma (HUN Gd-3) 

 
1600 m 

 

  
Lovaregyleti Díj (HUN Gd-2) 

  
2800 m 
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H I R D E T M É N Y 
 
A működési engedély kérelmek leadási határideje 2022. január 31. (Versenytitkárság) 

Minden kérelem mellé csatolni kell a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

E-mail: tamas.csapkovits@kincsempark.hu 

 

A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM eredeti példánya csak pontos és hiánytalan kitöltés 

esetén fogadható el. https://kincsempark.hu/galopp-nyomtatvanyok/ 

Az új idomári működési engedély kérelem elbírálása csak abban az esetben 

lehetséges, amennyiben a kérelmező megfelel a G:V.Sz.-ben előírt feltételeknek (257.§.,  

258.§.), illetve mellékelte az előírt eredeti dokumentumokat.(255.§.)  

Az idomári kérelmek mellé csatolni kell a Kezelési Naplót. 

A lovasoknál csak az eredeti sportorvosi igazolás fogadható el és 1 évre előre megkötött 

balesetbiztosítás, mellékelve az aktuális díjfizetési igazolással.  

A csoportos balesetbiztosításról érdeklődni az alábbi elérhetőségeken 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. 

A Versenyszervező a versenyszámlák elszámolását az idomárok, lovasok, lóápolók 

esetében  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/ , 

Ha az idomár, lovas, lóápoló 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. 

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 Nemzeti Kft-hez beérkezésének dátuma. A 

fenti nyilatkozatokban bekövetkezett adatváltozást az érintettek 8 napon belül kötelesek 

jelenteni. 

 
Budapest, 2022. január 12.                                 Kincsem Nemzeti Kft. 
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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, 2022. február 28-ig a Versenytitkárságra leadni, megküldeni  

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. 

               A Versenyszervező a versenyszámlák elszámolását a futtatók, tenyésztők esetében  

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/ , 

Ha a futtató, tenyésztő 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. 

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 Nemzeti Kft-hez beérkezésének dátuma. A fenti 

nyilatkozatokban bekövetkezett adatváltozást az érintettek 8 napon belül kötelesek jelenteni. 

Budapest, 2022. január 12.                                 Kincsem Nemzeti Kft. 

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.hu 

Számlaszám: Takarékbank Zrt. 1820332-06013496-40010019 

IBAN: HU 06 1820 3332 0601 3496 4001 0019   SWIFT: TAKB 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 

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

