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ÁLTALÁNOS HATÁROZATOK 
 

A versenyekre a mindenkor hatályos Magyar Ügetőverseny Szabályzat (M. Ü. Sz.) előírásai 

érvényesek. 
 

Általános szabályok 
 

     1.    A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. által szervezett versenyekre a 

   hatályban lévő Magyar Ügetőverseny Szabályzat (a továbbiakban M. Ü. Sz.) és a hatályban 

  lévő Általános Határozatok (a továbbiakban Ált. Hat.) érvényesek. 

 Az Általános Határozatok a M. Ü. Sz. kiegészítéseként szolgálnak. A futtatási engedélyek, 

  illetve a működési engedélyek érvénybe lépésével az érintettek egyidejűleg elismerik, hogy 

  a M. Ü. Sz. és az Ált. Hat. rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek tartják. 
 

            A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. az általa szervezett valamennyi 

  futamban az alábbi százalékos arány szerint írja ki a versenydíjakat: 
 

Tulajdonos 80% - Idomár 20% 
 

            Külföldi tréningből érkező lovak futtatóinak versenydíjából 5% levonásra kerül, 

  amely  összeg a magyar tenyésztésű lovak első útlevelének támogatására szolgál. 
 

 A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. által szervezett valamennyi 

  futamban indulóadási díjat kell fizetni. Az indulóadási díj a futam összdíjazásának 1 %-a, 

  melyet a hivatalos versenyprogramban (Magyar Turf) indulóként szereplő ló futtatója fizet. 

  Kivéve a 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyt, ahol ez az indulóadási díj 2 %. 

  A Versenyszervező az indulóadási díjat abban az esetben is a futtató számlájára terheli, 

   amennyiben a ló bármely okból a versenyben nem vett részt. 
 

            A nevezéseket, törléseket és indulóbejelentéseket a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas 

  Stratégiai Kft. ügető versenytitkárságán kell benyújtani írásban (formanyomtatványon, 

  e-mailben, illetve faxon). 

  Minden idomár kizárólag a saját idomításában álló lovát nevezheti. Ha a nevezett lovat 

            más idomár nevezi, mint ami a versenytitkársági nyilvántartásban szerepel, a nevezést a 

  versenytitkárság érvénytelennek tekinti, és nem fogadja el. 
 

  Az idomárnak 1 munkanapon belül be kell jelenteni a versenytitkárság felé, ha új ló érkezik 

  az idomításába. A bejelentést írásban kell megtenni a versenytitkárságon a hivatalos 

  nyomtatványon. A nyomtatványon szerepelnie kell az előző idomár, az új idomár, valamint 

  a tulajdonos aláírásának. Az átjelentés csak akkor érvényes, ha mindhárom aláírás szerepel 

  az átjelentő lapon. Amíg az átjelentő lap a versenytitkárságra meg nem érkezik, addig a ló 

  (lovak) nem nevezhető(ek) és nem indulhat(nak) az új idomárnál versenyben. Amennyiben 

  a tulajdonosnak tartozása van az idomár felé, a lova(i) átkerülhet(nek) egy másik idomárhoz 

  tréningbe, de amíg a tartozása fennáll a régi idomár felé, addig a nevezett ló(lovak) 

  versenybe nem nevezhető(k) és nem indulhat(nak) versenyben. 



 

   Ha a tulajdonosnak a versenyszervezővel szemben tartozása van, lova(i) a hátralékos 

   listára kerül(nek). Mindaddig, amíg a tartozást nem egyenlítik ki, a ló (lovak) nem 

   nevezhető(k). A hátralékos listán szereplő ló tulajdonos változás esetén is csak a tartozás 

   kiegyenlítése után nevezhető. 

  A hátralékos listát az Ügetőverseny-Naptárban meg kell jelentetni. 

  A tulajdonos változást kizárólag a Lóútlevél Iroda által bejegyzett módon lehet igazolni. 
 

  A futtató az a természetes, vagy jogi személy, aki saját neve, vagy álnév alatt ügető 

  versenyben lovat futtat. 
 

  Annak a természetes, vagy jogi személynek, aki lovát versenyben futtatni akarja, 

  a Versenyszervezővel írásban futtatási szerződést kell kötnie. 
 

  A futtatási engedélyt a Versenyszervező adja ki. 
 

  Futtatási engedélyt nem kaphat: 
 

  Az a személy, illetve annak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (férj, feleség, élettárs), az a 

  jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, illetve jogi személy, akinek 

  a versenyrendező felé lejárt fizetési tartozása van. 
 

  Az a gazdasági társaság, amely tagjának, vagy vezető tisztségviselőjének lejárt fizetési 

  kötelezettsége van a versenyrendezővel szemben. 
 

  Olyan gazdasági társaság, melynek tagja, vezető tisztségviselője korábban olyan társaságnak 

  volt tagja, vagy vezető tisztségviselője, amely lejárt kötelezettségeket halmozott fel a 

  versenyrendezővel szemben. 
 

  Olyan egyéni vállalkozó, aki magánszemélyként tartozást halmozott fel a versenyrendezővel 

  szemben. 
 

  Olyan magánszemély, aki egyéni vállalkozóként tartozást halmozott fel a versenyrendezővel 

  szemben. 
 

  A futtatói engedélyek felfüggesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor: 
 

     a., a Futtatónak illetve a Futtatói Körbe tartozó bármely személynek 30 napon túli bármilyen 

  hátraléka keletkezik, ebben az esetben a ló neve felkerül egy ún. „hátralékos listára”. 
      
     b., a M. Ü. Sz.-ben meghatározott egyéb okok miatt. 
 

  A futtatói engedélyek visszavonására az alábbiakban kerülhet sor: 
 

     a., a Futtatónak illetve a Futtatói Körbe tartozó bármely személynek 90 napon túli bármilyen 

  díjfizetési hátraléka keletkezik. 

  

     b., a M. Ü. Sz.-ben meghatározott egyéb okok miatt. 
 

  A Futtató bármikor jogosult a „Futtatási szerződést” 30 napos határidős rendes felmondással 

  felmondani, továbbá bármelyik fél jogosult bármikor a másik fél súlyos szerződésszegésére 

  hivatkozva a „Futtatási szerződést”  azonnali hatállyal felmondani. 
 

 

 

 



 

  Abban az esetben, ha a lónak több futtatója van, a bejelentéssel egyidejűleg közölni kell a 

  futtatói hányadokat, továbbá annak a személynek a nevét, aki a jogok és a kötelezettségek 

  tekintetében a futtatókat képviseli. 
 

  A futtatót a futtatási engedély feljogosítja arra, hogy lovát (lovait) a versenytitkárság 

  idomítási jegyzékbe vegye, és azok versenyekben indulhassanak. 
 

  Az idomár bejelentése tartalmazza a futtató nevét, a ló nevét, korát, színét, nemét és 

  származását. 
 

  A versenytitkárság az idomár bejelentését akkor fogadja el, ha az idomár letétbe helyezi 

  a ló érvényes és szabályszerűen vezetett útlevelének fénymásolatát. 
 

  Szabályszerűen vezetett az útlevél, ha napra készen a Lóútlevél Iroda által hivatalosan 

   be van jegyezve a ló tulajdonosa, neve és címe, idomárja, a lóversenyzés hivatalos 

   szerveinek ellenőrző bejegyzései, továbbá a kötelező védőoltások  és az évente kötelező 

   állatorvosi vizsgálatok. 
 

  A ló csak azután kerülhet idomítási jegyzékbe, ha a Magyar Ügető Méneskönyv vezető, 

  a lóútlevél alapján azonosította, a ló útlevelét aláírásával és bélyegzőjével ellátva hitelesíti. 
 

  Magyar idomár neve alatt, bel- és külföldön ló hivatalosan elismert ügetőversenyben csak 

  akkor futhat, ha az ügető versenytitkárság idomítási jegyzékbe vette. Bármely országból 

   behozott ló azt követően futhat, ha 15 napon keresztül megszakítás nélkül, az idomár 

   bejelentett magyarországi telephelyén, illetve istállójában idomítás alatt állt. 

  Ezt a Versenyszervezőnek jogában áll szúrópróbaszerűen bármikor ellenőrizni. 
 

  Magyarországon született ügetőló, bármely versenyben indulhat (Magyarországon született, 

  zárt verseny, belföldi lovaknak), függetlenül attól, hogy a ló egy érvényes külföldi idomári 

   engedéllyel rendelkező idomár neve alatt versenyez. 
 

  Az az ügetőló, amely esetében ezt a rendelkezést nem tartották be, Magyarországon 

  elismert hivatalos versenyekben nem futhat és a versenytitkárság külföldi versenyekre 

  történt nevezését, illetve induló bejelentését nem fogadja el. 
 

  Külföldi elismert ügető versenyekre lovat kizárólag a versenytitkárságon keresztül lehet 

  nevezni és indulónak adni. 
 

  A külföldre történt nevezések és induló bejelentések másodpéldányát a versenytitkárság 

  egy évig köteles megőrizni. 
 

  Külföldi hajtó versenyben csak akkor hajthat, ha az érvényes licencének igazolása az 

   indulóadásig a Versenytitkárságra megérkezik és nem áll eltiltás alatt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     2. Amennyiben a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek, pönalitás szempontjából 

  a lovak bel- és külföldön nyert Életnyereménye számít. 
 

  Külföldön futott versenyekben nyert versenydíjak értékét az ügetőtitkárság az alábbiak 

  szerint állapítja meg a 2018-as évben: 
 

      1     CHF 270 HUF 

      1     CZK   12 HUF 

      1     DKK   42 HUF 

      1     EUR 310 HUF 

      1     HRK   42 HUF 

      1     NOK   34 HUF 

      1     RON    68 HUF 

      1     SEK   33 HUF 

      1     USD 270 HUF 
 

  Külföldről behozott lovak életnyereményének átszámítása az évenkénti Általános 

   Határozatokban megjelent átszámítási kulcsok szerint történik. 
 

  Egyéb fel nem sorolt pénznemeknél, év közben a versenynaptárban teszik közzé az 

   átszámítási értékeket. 
 

     3. Belföldi és belföldinek minősített lovak azokban a versenyekben, amelyekre a 

  versenyfeltételek szerint minősítettek egyenlő elbírálásban részesülnek, kivéve, 

  ha a versenyfeltételek erről másként rendelkeznek. 
 

     4. A versenykiírás szerinti legkisebb első díjú pénzalapú, fordulóstartos versenyben 20 méter 

  hajtóengedményt kap minden segédhajtó, aki 30 győzelmet még nem ért el. 
 

  Ha az engedményes hajtó indulóbejelentés után elért győzelmével hajtóengedményét 

  elveszíti, akkor aznap kivételesen mindazokban a versenyekben igénybe veheti 

  hajtóengedményét, amelyekben az indulóbejelentéskor hajtóengedménye volt. 
 

     5. 30 győzelmet elért segédhajtó hajthat bármely versenyben, kivéve a 25 kiemelt tenyész- 

  és rendszeresített versenyeket. 
 

     6. 15 versenyt nyert amatőrhajtó saját tulajdonú, vagy résztulajdonú lovát bármely 

  versenyben hajthatja, kivéve a napi főversenyt és az annál nagyobb első díjú versenyeket, 

  valamint a kétévesek versenyeit. 
 

     7. 30 versenyt nyert amatőrhajtó saját tulajdonú, vagy résztulajdonú lovát bármely 

  versenyben hajthatja, kivéve a 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyeket. 
 

   A tulajdonos változást a Lóútlevél Iroda által bejegyzett módon kell igazolni. 

  Bérlemény esetén letétbe kell helyezni a tulajdonossal kötött bérleti szerződés másolatát. 

  Kizárólag abban az esetben kerülhet az új tulajdonos, vagy résztulajdonos (bérlő) 

   amatőrhajtó programra, ha ez a hivatalos versenynaptárban már megjelent. 
 

     8. 50 versenyt nyert segédhajtó és 60 versenyt nyert amatőrhajtó bármely versenyben 

  hajthat. 
 

  60 versenyt nyert amatőrhajtó más tulajdonában lévő lovat is hajthat, bármely versenyben, 

   de ez esetben, saját, vagy résztulajdonában lévő ló nem szerepelhet a futamban. 
 



 

  50 versenyt nyert tulajdonos idomárhajtó bármely versenyben hajthat. 
 

  Ezek a szabályok kizárólag a magyar hajtási engedéllyel rendelkező hajtókra vonatkoznak. 
 

     9. Kétévesek versenyében kizárólag idomárhajtó, hivatásos hajtó, 30 versenyt nyert  

  tulajdonos idomárhajtó, segéd- és amatőrhajtó hajthat. 
 

   10. Az úgynevezett profi versenyekben hajtóváltozás esetén az alábbi szabályok érvényesek: 
 

     - Idomárhajtó helyett kizárólag idomárhajtó, vagy hivatásos hajtó hajthat. 

     - Hivatásos hajtó helyett kizárólag idomárhajtó, vagy hivatásos hajtó hajthat. 

     - Segédhajtó helyett kizárólag segédhajtó hajthat. 

     - Amatőrhajtó helyett kizárólag ugyanolyan státuszú amatőrhajtó hajthat. 
 

   11. A Versenyintézőség és az Indító által kiszabott jogerőre emelkedett pénzbírságokat 

   a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. versenytitkársági elszámoló 

  rendszere automatikusan az érintett hajtó versenyszámlájára terheli, amivel 

  a Versenyszervező rendelkezik.  
 

  Amatőrhajtók részére a jogerőre emelkedett pénzbírságokat a Magyar Amatőr Ügető Hajtók 

  Egyesületének pénztárába kell befizetni. Ki nem egyenlített tartozás esetén az Egyesület 

  letiltja a versenytitkárságon az amatőrhajtó programra való kerülését. 
 

   12. Óvás esetén az óvadék, annak a díjkülönbözetnek a 10%-a, aki ellen az óvást emelő az 

  óvást benyújtotta, függetlenül attól, hogy sikeres óvás esetén hányadik helyezést érhet el. 

  A letett óvadék az óvást emelőt terheli. 

   Alaptalan óvás esetén a Versenyintézőség az óvadékot visszatartja. 
 

   13. A Versenyintézőség által alaptalannak ítélt, elutasított óvás után, a visszatartott óvadékot 

  az óvást tevőnek kell befizetni, a pénzbírság befizetési feltételekkel megegyezően. 
 

   14. A Versenyintézőség fokozottan ellenőrzi a kihajtás jogosságát, a versenyt feladó lovaknál. 
 

   15. A versenyközegeknek a verseny kezdete előtt 30 perccel a Versenyintézőség rendelkezésére 

  kell állni. A programon szereplő idomároknak, hajtóknak a futam startja előtt 1 órával kell 

  a Versenyintézőség rendelkezésére állni. A futam lefutása után 30 percig kell a verseny- 

  pályán tartózkodni. Ha az utolsó futamban hajtanak, még legalább 15 percig kötelesek az 

  istállók területén tartózkodni. 
 

   16. Idomárhajtó más idomár gondozásában lévő lovat versenyben kizárólag abban az esetben 

  hajthat, ha a kérdéses futamban saját idomításában álló ló nem indul. 
 

   17. 3 éves és idősebb lovaknál a távolozás mértéke a győztes ló összidejétől számított 10 mp. 

  Kétévesek nem távolozhatók, háromévesek kizárólag július 1-től távolozhatók. 
 

   18. A versenyprogramon megnevezett idomár betegsége, vagy más okból eredő akadályoztatása 

  esetén a versenytitkárság, a versenyek kezdete előtti egy órától a Versenyintézőség felé 

  jelenteni kell azt az idomárt, aki a ló (lovak) aznapi futásáért idomári szempontból 

   felelősnek tekinthető.  

Az idomárnak az útlevelet a futam megkezdése előtt egy órával az azonosítással megbízott 

személyhez el kell juttatni, onnan a verseny végén el kell vinni. Amennyiben az útlevél a 

verseny kezdete előtt 10 perccel nincs leadva, ezt a bejelentő bírónak a V.I. felé jelezni kell 

és a V.I. a lovat a futamból törli. 
 



 

   19. A tíz perc múlva indítás bemondása után a nagypályán csak a soron következő futam 

  indulóit lehet melegíteni. Versenyprogramon nem szereplő lovat melegíteni, a nagypályán 

  lehajtani csak indokolt esetben, a Versenytitkár és a Versenyintézőség engedélyével, 

   a közönség tájékoztatása mellett lehet. Kivételt képeznek ez alól azon futamok, amelyek 

   előtt parádé van, mert itt a parádé megkezdéséig el kell hagyni a versenypályát. 
 

   20. A futam indulói kötelesek legkésőbb az öt perc múlva indítás bemondásig a versenypályán 

  versenykész állapotban megjelenni. Ezután az érvényes indításig a pályáról kihajtani, 

  kizárólag a Versenyintézőség engedélyével lehet. 
 

  Amennyiben, valamely fogat az érvényes indítás előtt engedély nélkül elhagyja a 

  versenypályát a Versenyintézőség a lovat a futamból kizárja. 
 

  A hivatalos Turf fejlécében fel kell tüntetni, ha a futamot parádé előzi meg. 

  A parádéra felszólítás után a versenypályán azonnal fel kell sorakozni. 

  A Versenyintézőség engedélyével a parádé alól felmentett fogat a büntetési táblázatban 

  szereplő térítés ellenében a mezőny után utolsóként halad el a nézőtér előtt, de nem lehet 

   messzebb, 40-60 méternél a parádé utolsó lovától. 
 

  Bármely versenyben a tiszteletdíjat nyert hajtó köteles a díjátadáson megjelenni és a 

  felajánlott tiszteletdíjat átvenni a versenyszervezőtől, vagy a díjat felajánló szponzortól, 

  magánszemélytől. Ellenkező esetben az érintett hajtót a Versenyintézőség 10.000 Ft-os 

   pénzbírsággal bünteti. 
 

   21. Versenyekben csak egyszínű fehér, illetve gyári színezetű kerékvédővel ellátott kocsiban 

  lehet hajtani. A kerékvédő utólagos színezése tilos. 
 

   22. Verseny közben történt, az állatorvos által hivatalosan bejelentett eseményeknél, (lesántulás, 

   orrvérzés, elfulladás stb.) a ló a versenynapot követő 10 naptári napon nem indulhat 

   versenyben. 
 

 

Indulóbejelentés, programösszeállítás 
 

   23. Fordulóstartos és autóstartos futamokban egyaránt maximum 14 ló indulhat. 
 

   24. Az Indulóbejelentés a versenykiírásban megjelent időpontig történik, kizárólag írásban. 

  Egy ló kizárólag egy futamban adható indulónak. 
 

   25. Autóstartos verseny esetében a startszámokat a nevezési listán meghirdetett időpontban 

  nyilvánosan húzzák a versenytitkárságon a nyílt, kizárás nélküli napi főversenyekben 

  és az annál nagyobb első díjú futamokban. Amennyiben az érdekelt idomár, vagy annak 

  előre bejelentett képviselője nem jelenik meg, abban az esetben a versenytitkárság húzza ki 

  a startszámot. Először a bel- és külföldön a legtöbb Életnyereményt szerzett ló idomárja 

  húz startszámot és csökkenő sorrendben, így tovább. 

  Az Életnyeremény határral bezárt napi főversenyekben és az annál kisebb első díjazású 

   futamokban a versenytitkárság sorsolja ki a startszámokat az autóstartos szabályok alapján. 
 

  Startszámhúzás után indulóbejelentés elfogadható, de a húzás után bejelentett ló, kizárólag 

  második sor külső startszámot kaphat. 
 

  A 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekben a hivatalos indulóadás időpontja után 

  indulóbejelentést a versenytitkárság nem fogad el, bármennyi indulólétszám esetén sem. 
 



 

  Ha egy ló versenytechnikai okból egy versenyből kiesik, nevezése bármely arra a napra 

  kiírt futamra érvényesíthető, amelyre minősítéssel bír, ha miatta egy eredetileg indulónak 

  jelentett ló nem esik ki. 
 

  Ha a futam elmarad, amelyre a lovat indulónak jelentették, akkor a ló rákerül 

   a „nem eshet ki” listára. 
 

  Kellő számú induló ló bejelentése esetén az indulóbejelentés után elrendelhető egy 

  verseny több részben való lefutása. Egy futam két részre osztásakor ugyanannak 

  az idomárnak a lovai lehetőleg külön részbe kerülnek. 
 

   26. Kellő számú nevezés hiányában a verseny a nevezési zárlatkor visszavonható. 

   Ha egy futamra 10, vagy kevesebb lovat neveztek, a versenytitkárság a nevezést az 

            indulóbejelentésig meghosszabbíthatja. 
 

  Az indulóbejelentéssel kapcsolatban: 
 

     a., A napi főversenyeket és a kétévesek versenyeit legalább 6 indulónak jelentett ló esetén 

  kell megtartani, amennyiben ezek a lovak legalább három különböző idomár 

   idomításában állnak. 6-nál kevesebb indulónak jelentett ló esetén a Versenytitkárság 

  dönt a futam megtartásáról. 
 

     b., A napi főversenynél kisebb első díjazású versenyeket legalább 7 indulónak jelentett ló 

  esetén kell megtartani. 7-nél kevesebb indulónak jelentett ló esetén a Versenytitkárság 

  dönt a futam megtartásáról. 
 

  Maximum indulólétszám megállapítása idomáronként egy futamban: 
 

  7-8-9 lovas mezőnynél:  3 - 3 ló 

  10-11-12 lovas mezőnynél:  4 - 4 ló 

  13-14 lovas mezőnynél:  5 - 5 ló 

              E korlátozások az a., pontban felsorolt versenyekre nem vonatkoznak! 
 

     c.,  A pénteki versenynapon indulónak jelentett lovak a másnap szombati, illetve a 

  vasárnapi versenynapon nem indulhatnak (kivéve: szupersprint versenyek és kétnapos 

  kétfutásos versenyek). 
 

     d., A 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekre az a., és b., pontban felsorolt 

  rendelkezések nem vonatkoznak. 

  Ezeket a versenyeket bármely számú induló esetén meg kell tartani! 
 

     e., A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. a 2018-as versenyszezonban 

   a hazai idomításban lévő minden olyan hazai versenyben indult ló után, ami nem a 

   versenyek helyszínén áll tréningben, szállítási hozzájárulást fizet az alábbiak szerint: 
 

  A kategória: 50 km távolságig (4.000 Ft +ÁFA/ló) 

  B kategória: 50 km-100 km közötti távolságig (6.000 Ft +ÁFA/ló) 

  C kategória: 101 km-200 km közötti távolságig (8.000 Ft +ÁFA/ló) 

  D kategória: 201 km felett (12.000 Ft +ÁFA/ló) 

 

 

 

 

 



 

Kiesési szabályok 
 

   27. 14-nél több indulóbejelentés esetén azt a lovat kell kihagyni, amely az előző belföldi, 

  vagy külföldi futása alkalmával: 
 

     1 - indokolatlanul kihajtott, 

     2 - tisztátlan ügetés miatt diszkvalifikálva lett, 

     3 - galoppozás miatt diszkvalifikálva lett, 

     4 - távolozva lett. 
 

  Elsőnek az indokolatlanul kihajtott, majd az utoljára tisztátlan ügetés miatt diszkvalifikált 

  ló, majd a galoppozás miatt diszkvalifikált ló, végül a távolozott ló esik ki. 
 

  Ha két, vagy több ló utolsó futására ugyanazon a napon lett diszkvalifikálva, az utolsó 

   öt bel- és külföldi futásának pénznyereménye számít. 

  További egyenlőség esetén további futásokat vesznek figyelembe. 
 

  Pénznyereménnyel nem rendelkező lovaknál a jobb abszolút rekord, illetve a jobb 

  kvalifikációs idő számít. 
 

  Indokolatlan kihajtás, galoppozás, tisztátlan ügetés és távolozás miatt a lovak 

  14 napig kieshetnek. 
 

  A 14 napos kihagyás után még egyszer kihagyhatóak a pénznyereményük miatt, 

  ebben az esetben felkerülnek a „nem kieshető” lovak listájára. 
 

  Ha a lovat versenytechnikai ok, hajtási szabálytalanság, doppingvétség stb. miatt 

  diszkvalifikálták, az azt megelőző forma számít. 
 

     Nem hagyható ki az a ló: 
 

     1 - amely utolsó futására versenyt nyert, 

     2 - amely a versenynapot megelőzően két hónapja nem állt starthoz, 

     3 - amelynek kvalifikációs ideje jobb, mint az arra a futamra bejelentett, versenyben 

  már futott nyeremény nélküli ló rekordja. 
 

  Amennyiben 14-nél több, a nem eshet ki listán szereplő, két hónapja nem futott, utolsó 

  futására nyert ló van indulónak adva, abban az esetben a lovak között újra az utolsó öt 

  futásra bel- és külföldön nyert versenydíjak összege számít. 

  Az így kiesett lovak a „duplán nem eshet ki” listára kerülnek fel. 
 

  A ki nem hagyható lovak listáját a versenytitkárság a mindenkori aktuális nevezési 

  lista végén hivatalosan közzéteszi. 
 

  A 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekre az általános kiesési szabályok nem 

  érvényesek. (Kivéve: Tavaszi Hendikep, Baka Hendikep) A kiesési szabályok a 25 kiemelt 

  tenyész- és rendszeresített versenyek kiírásában találhatóak meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hendikep nyeremény megállapítása 
 

   28. Minden induló hendikep nyeremény az adott időpontot megelőző egy év nyereménye, 

  amelyhez a folyó harmadévben nyert összegek hozzáadódnak. 
 

  A hendikep nyeremények kiszámítása az alábbi időpontokban történik: 

   2018. 01. 01. (2017. 01. 01-től, 2017. 12. 31-ig elért nyeremény alapján) 

   2018. 05. 01. (2017. 05. 01-től, 2018. 04. 30-ig elért nyeremény alapján) 

  2018. 09. 01. (2017. 09. 01-től, 2018. 08. 31-ig elért nyeremény alapján) 
 

  Abban az esetben, ha egy ló nem teljesítette az adott ciklusban (január, május és szeptember 

  elsejét megelőző egy év) az évi megállapított érvényes futásszámot (10), akkor az utolsó 

  10 érvényes futás nyereménye számít. Utóbbi esetben, az éves nyereményhez 

   visszamenőlegesen annyi futás nyereményét kell figyelembe venni, amennyi a 10 

   érvényes futás eléréséhez szükséges. 

  Érvénytelen futásnak számít: G.A., T.Ü., KIH., DISQ., TÁV. 

  Amennyiben mindkét számítási módnál (egy éves nyeremény, utolsó 10 érvényes futás 

   nyereménye) kevesebb a nyeremény, mint az életkor szerinti százalékos megállapított 

   összeg, akkor a %-os nyeremény alapján kiszámolt hendikep nyeremény lép életbe. 
 

  A lovak hendikep nyeremény beállításánál a három lehetséges számítási mód közül, 

  minden esetben a legmagasabb összeg képezi a lovak hendikep nyereményét! 
 

  2019 januárjától, szakmai egyeztetés után, fokozatosan új versenyrendszer kerül 

   bevezetésre! 
 

  Kiegészítő szabályok: 
 

     a., Az egy évnél hosszabb kihagyás után futó lovaknál az utolsó 10 érvényes futás nyereménye, 

  vagy az életnyeremény megállapított százaléka adja a besorolás összegét. 
 

     b., Kezdő lovak kizárólag 10 érvényes futás teljesítése után indulhatnak hendikepben, az addig 

   elért életnyereményük szerint kapnak besorolást. 
 

     c., Külföldről importált lovak 10 magyarországi érvényes futás teljesítése után kerülhetnek 

   hendikep versenybe. 
 

     d., 2017-ben és 2018-ban a HpFt. felmentéses futamban pénzdíjat nyert lovak éves 

   nyereményéből levonásra kerül az a nyeremény, amelyet az ilyen típusú futamokban 

   nyertek (A meghatározott maximum nyeremény feletti rész hozzáadódik). 
 

     e., A szélsőséges beállítások elkerülése érdekében, az aktuális hendikep nyeremény nem lehet 

  kevesebb, az életnyeremény alább megállapított százalékánál: 
  
  9é és idb. lovak  = 10% (7 millió Ft felett)  

     =   5% (7 millió Ft alatt) 

  6é-7é-8é lovak  = 10% (5 millió Ft felett) 

     =   5% (5 millió Ft alatt) 

  5é    =  20% 

  4é    =  30% 
 

 

 

 



 

     f., Azok a lovak, melyek kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekben 

   (kivéve: Tavaszi Hendikep, Szalay János Emlékverseny, Baka Hendikep) 2é és 3é korban 

  első helyezést értek el, valamint 4é és idősebb korban az első három helyen végeztek, 

  800.000 Ft-os hendikep kényszerpönalitást kapnak, abban az esetben, ha a kiszámított 

  hendikep nyereményük a 800.000 Ft-os összeget nem éri el. A további nyeremények, 

  ehhez az összeghez adódnak. Ez a kényszerpönalitás az utolsó helyezéstől számított 

  két év múlva elévül és a legközelebbi hendikep nyeremény újraszámolásnál törlődik. 

  Az Általános Határozatok végén található segédtáblázat tartalmazza az érintett lovak, 

  2016-ban és 2017-ben kiemelt versenyekben elért eredményeit. A 2018-as szezonban 

  érintett lovak esetében ez a szabály a legközelebbi újraszámolásnál lép érvénybe. 
 

   29. Egy adott évben (január 1-től, december 31-ig) egy ló maximum 250.000 Ft nyereményt 

  szerezhet a HpFt. felmentésben részesülő futamokban. 

  Amennyiben a ló nyereménye eléri a 250.000 Ft-os maximum összeget, abban az esetben 

  a 250.000 Ft-on felül megnyert versenydíjak beszámításra kerülnek. 
 

   30. Működési engedéllyel nem rendelkező, egyszeri hajtási engedéllyel versenyző hajtók 

  számára kiírt futamokban (zenészek, sportolók, fogathajtók, galopposok, versenyközegek, 

  egyéb meghívott hajtók) a hajtók nem vihetnek magukkal ostort. 
 

 

Kvalifikációs szintidők 
 

   31. Bármely országban született ló, akkor indulhat versenyben, ha 1800 méteres 

   autóstartos, vagy repülőstartos kvalifikációs futamban a szintidőt teljesíti. 
 

   32. Kvalifikációs szintidő 2 éves lovaknak: 1.30.0 (2.42,0) km-idő 

  Kvalifikációs szintidő 3 éves lovaknak: 1.28.0 (2.38,4) km-idő 

  Kvalifikációs szintidő 4 éves és idősebb lovaknak: 1.26.0 (2.34,8) km-idő 

 

  A kvalifikációs- és próbafutamokban ugyanolyan szabályok érvényesek, mint a fogadással 

   egybekötött futamokban. (hajtási jogosultság, hajtóváltozás stb.) 

   Az a ló, amely a hivatalos Turfban nem szerepel programon, nem indulhat a kvalifikációs- 

  és próbafutamokban. 
 

  A kvalifikációs- és próbafutamokban ugyanolyan diszkvalifikálási szabályok érvényesek, 

  mint a fogadással egybekötött futamokban. 
 

  A kvalifikációs futamok kizárólag versenynap délután az első futam előtt kezdődnek. 
 

  A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. a 2018-as versenyszezonban 

   kvalifikációs prémiumot ír ki az alábbi feltételek szerint: 
 

 Annak a 3 éves („Z”) magyar tenyésztésű lónak a futtatója (bel- és külföldi egyaránt), 

   amely 2018. 06. 30-ig teljesíti a kvalifikációs szintidőt, 150.000 Ft kvalifikációs 

   prémiumra jogosult. 
 

  Annak a 2 éves („A”) magyar tenyésztésű lónak a futtatója (bel- és külföldi egyaránt), 

   amely 2018. 12. 31-ig teljesíti a kvalifikációs szintidőt, 200.000 Ft kvalifikációs 

   prémiumra jogosult, ugyanezen évjárat lovainak futtatója, amely 2019. 06. 30-ig 

   teljesíti a kvalifikációs szintidőt, 150.000 Ft kvalifikációs prémiumra jogosult. 
 

 

 



 

  Annak a 2 éves („A”) magyar tenyésztésű lónak a futtatója (bel- és külföldi egyaránt), 

   amely 2018. 12. 31-ig versenyben 1.26.0, vagy annál jobb km-időt ér el, további 

  100.000 Ft kvalifikációs prémiumra jogosult. 
 

  Annak a 2 éves („A”) magyar tenyésztésű lónak a futtatója (bel- és külföldi egyaránt), 

   amely 2018. 12. 31-ig versenyben 1.23.0, vagy annál jobb km-időt ér el, további 

  100.000 Ft kvalifikációs prémiumra jogosult. (Első alkalommal elért 1.23.0, vagy 

  annál jobb km-időért, azonnal 200.000 Ft kvalifikációs prémiumra jogosult.) 

 

   33. Azt a lovat, amely 5 hónapnál régebben futott bel-, vagy külföldön versenyben, 

  úgynevezett „Próbafutamban" a közönség előtt nyilvánosan be kell mutatni. 

  Szintén vonatkozik a Próbafutamban való bemutatás kötelezettsége az 5 hónapnál 

  régebben megkvalifikált valamennyi lóra. 

  A sikeres próbafutamban való szereplés után a ló kizárólag a következő versenynapon 

  indulhat versenyben. Amennyiben a ló sikeres próbafutam után nem áll starthoz 

  3 hónapon belül, akkor ismételten meg kell futnia a kiírt szintidőt a próbafutamban. 

  Amennyiben egy idomár, olyan lovat nevez a Próbafutamba, amely a szabály szerint, 

  nem lenne köteles indulni, arra a lóra ugyanúgy vonatkozik a szintidő teljesítése. 

  Ha nem teljesíti a szintidőt, akkor nem indulhat versenyben, annak ellenére, hogy az 

  5 hónap még nem telt el az utolsó bel-, vagy külföldi startja óta. 
 

 Próbafutamban kísérő ló nem indulhat! 
 

  Az 1900 méteres autóstartos Próbafutam szintidői: 
 

  2 éves lovak    1.28.0 (2.47,2) km-idő 

      3 éves lovak    1.26.0 (2.43,4) km-idő 

      4 éves és idősebb lovak 1.24.0 (2.39,6) km-idő 
 

  A Próbafutam kizárólag versenynap délután, a kvalifikációs futam után, de az első 

            futam előtt kezdődik. 
 

  Magyar idomításban lévő több, mint 5 hónapja nem futott lónak a Kincsem Parkban 

  kell a Próbafutamban  a szintidőt teljesíteni. 
 

 

Külföldről behozott lovak elbírálása, kényszerpönalitás 
 

   34. A külföldről származó magyar tulajdonba kerülő ló belföldiesítését igazoló okmányokat 

  (EU országon kívül született lovaknál a vámhatározat másolata és az eredeti behozatali-jegy, 

   EU országban  született lovaknál az eredeti behozatali-jegy) a versenytitkárságon kell letétbe 

   helyezni. E rendelkezés valamennyi külföldről behozott lóra vonatkozik. 
 

  Külföldről származó és magyar tulajdonba került versenyló csak akkor futhat, ha azt 

  a Magyar Ügető Méneskönyv hivatalos nyilvántartásba vette. A hivatalos nyilvántartásra 

  a Magyar Ügető Méneskönyvre kötelező törzskönyvezési előírások vonatkoznak. 
 

   35. Külföldről behozott ló (nem EU tagországból) csak a vámkezelés után, a vámhatározat 

  letétbe helyezését követően indulhat versenyben. 
 

 

 

 

 



 

   36. EU (Európai Unió) és UET (Európai Ügető Unió) tagországokon kívül született lovaknál, 

  ha a ténylegesen megnyert Életnyeremény nem éri el az alábbi listán felsorolt összegeket, 

   a következő kényszerpönalitások érvényesek: 
 

     3é:   amennyiben a lovat már kétéves korában behozták, de a behozatal évében, 

   bármely okból nem futott: 

   kanca esetében:     200.000 Ft 

   mén és herélt esetében:    400.000 Ft 
 

   amennyiben a lovat hároméves korában hozták be: 

   kanca esetében:     400.000 Ft 

   mén és herélt esetében:    800.000 Ft 
 

     4é:  amennyiben a lovat már kétéves korában behozták, de 2é és 3é korában nem futott: 

  kanca esetében:     600.000 Ft 

  mén és herélt esetében: 1.200.000 Ft 
 

  amennyiben a lovat négyéves korában hozták be: 

  kanca esetében:  1.200.000 Ft 

  mén és herélt esetében: 2.400.000 Ft 
 

     5é és  amennyiben a lovat már kétéves korában behozták, de 2é, 3é és 4é korában 

     idb.  nem futott: 

        kanca esetében:  1.000.000 Ft 

   mén és herélt esetében: 2.000.000 Ft 
 

  amennyiben a lovat ötéves, vagy idősebb korában hozták be: 

  kanca esetében:  2.000.000 Ft 

  mén és herélt esetében: 4.000.000 Ft 
 

  Külföldről heréltként behozott lovak szabályozása: 
 

     1 - 5 éves korig és 1.15.0 rekord alatti herélt ló szabadon behozható. 

     2 - Az 5-10 év közötti herélt abban az esetben hozható be, ha a behozó tulajdonos 

   200.000 Ft-ot a kvalifikációs prémium alapjába befizet. 

     3 - 10 év feletti herélt nem hozható be. 

     4 - Abban az esetben, ha a heréltet (véglegesen) kiviszi a tulajdonosa, akkor 300.000 Ft-ot 

  a kvalifikációs prémium alapjába befizet. 

     5 - A behozó tulajdonos minden esetben nyilatkozik, hogy amennyiben a heréltet eladja, 

   akkor a kötöttségekről tájékoztatja a vevőt. 

     6 - Minden egyes behozatalról tájékoztatás jelenik meg. 

     7 - A hozzájárulási összegek a 2018-as évre vonatkoznak. 
 

   37. Az EU és UET országain kívül született ló HpFt. nyereményének megállapítása 

   a mindenkori hendikep szabályoknak megfelelően történik. 

  Az EU és UET országaiban született ló a ténylegesen megnyert nyereményét viszi, 

   illetve Hendikep nyereményét a mindenkori szabályoknak megfelelően kapja. 
 

   38. Az EU és UET országain kívül született lovak a kényszerpönalitást magyarországi 

  pályafutásuk megkezdésekor kapják. 
 

 

 

 



 

Autóstartos, repülőstartos szabályok 
 

   39. Autóstartos, repülőstartos versenyekben nem indulhat az első sorból olyan ló, akit 

  három utolsó versenyében szabálytalan jármód (G.A., T.Ü.) miatt kétszer diszkvalifikáltak. 

  Ilyen ló a második sorból, kívülről indulhat. Egy sor esetén az első sorból, kívülről indulhat. 
 

   40. Autóstartos, repülőstartos versenyekben a második sorból indulók szorosan egymás 

   mellől  indulnak. A 9-es számú ló hajtója az 1-es, a 10-es számú ló hajtója a 2-es, 

   a 11-es számú ló hajtója a 3-as, a 12-es számú ló hajtója a 4-es, a 13-as számú ló hajtója 

   az 5-ös, a 14-es számú ló hajtója a 6-os számú ló mögé köteles helyezkedni. 

   Az első sorból maximum 8 ló, a második sorból maximum 6 ló indulhat. 
 

   41. Autóstartos, repülőstartos versenyekben indulóbejelentéskor külső startszámot (8), 

  vagy hátsó sort (9-10-11-12-13-14) lehet kérni, abban az esetben, ha nem kerülnek az első 

  sorba a 2 x GA, vagy 3 x G.A., vagy 2 x T.Ü. lovak, mert azok kizárólag csak a második 

   sorból indulhatnak. Ha egy sor van, akkor kívülről indulhatnak, ez esetben az érvényesen 

   futó lovak nem kérhetnek külső számot. 

  Több egyforma startszámkérés esetén a Versenytitkárság dönt. 
 

   42.    Amennyiben a futam előtt lejelentés történik, a lejelentett ló (lovak) starthelyét az 

   autóstartos (repülőstartos) versenyekben üresen kell hagyni. 

   A második sorból ló nem kerülhet előre az első sorba! 
 

   43. Nyeretlenek részére kiírt versenyekben először induló ló is kerülhet az első sorba, ha a 

  kvalifikációs futamban elért ideje jobb, mint valamelyik bejelentett, versenyben már futott, 

  nyeremény nélküli ló rekordja. 
 

   44. Autóstartos szabályok 
 

     a., A startautó a startvonaltól 300 méterre áll fel. 
 

     b., Az "egy perc múlva indítás" bemondása után a fogatok nem lehetnek az autó előtt, 

  valamint az autótól nem lehetnek 200 méternél messzebb. 

  Ellenkező esetben a hajtó vét a felvonulási rend betartásának szabálya ellen, melyet 

  a Versenyintézőségnek szankcionálnia kell. A startautón található visszaszámláló óra 

  elindul 60 másodpercről visszafelé. 
 

     c., A „számláló nullához érkezésekor” az Indító elindítja a startautomatikát. 

  150 méterre a startvonaltól, valamennyi fogatnak el kell foglalnia a startpozícióját. 
 

  Az első sorból indulók a startautó szárnyától nem lehetnek egy hossznál távolabb. 

  A második sorból indulóknak szorosan az első sor mögé kell zárkóznia. 

  Ellenkező esetben 20-60 méteres kimaradás esetén a hajtó súlyosan vét a startszabályok 

  betartásának szabálya ellen, melyet a Versenyintézőségnek szankcionálnia kell. 
 

     d., A hajtó nem követ el szabálytalanságot, ha a startautó elindulása után a lovával 

  galoppozás miatt nem tudja időben elfoglalni a startpozícióját. 

  Ennek ellenére törekednie kell arra, hogy a lovát minél előbb parírozni tudja. 
 

     e., A startautó az előre meghatározott program szerint a startvonalig fokozatosan 

   versenytempóra gyorsul. Tilos repülőstartot venni! Ha egy fogat késve, nem a helyén, 

   vagy nem időben megy fel a starthoz, vagy több mint egy hosszra van a startautó 

   szárnyától, a hátrányát már nem hozhatja be a startvonalig. 



 

     f., A fogatok a startvonalig nem változtathatják meg a startszámnak megfelelő pozíciójukat. 
 

     g., Az Indító, vagy a Versenyintézőség érvénytelenítheti a startot akadályozás, balesetveszélyes 

   helyzet (szerszámbaleset, kocsi sérülése) miatt. Az Indító, vagy a Versenyintézőség, 

  ha egy ló megelőzi a startautó szárnyát a startot érvényteleníti. 
 

     h., Ha szerszámbaleset, vagy a kocsi sérülése miatt érvényteleníti az Indító, vagy a 

   Versenyintézőség a startot, a hajtó ennek okát a Versenyintézőségnek köteles jelenteni. 
 

      i.,  A startszabályok ellen vétőket az Indító, illetve a Versenyintézőség megbünteti. 
 

 Repülőstartos szabályok 
 

     a., A "Starthoz" vezényszó bemondásakor a lovak lassú ügetésben, egyenletes tempóban, 

  egyvonalban elindulnak. 
 

     b., 100 méterrel a startvonal előtt az iram fokozatosan versenytempóra gyorsul. 

  A fogatoknak a legkülső 8-as starthelyről induló lóhoz, ha az galoppozó jármódba vált 

   és visszamarad, akkor a 7-es starthelyről induló lóhoz kell igazodniuk. 

   Az említett ló tekintendő felvezetőnek. 
 

     c., A felvezető fogatot megelőzni tilos. A felvezető fogat hajtójának a mezőny képességének 

  megfelelő tempót kell felvennie. 
 

     d., A fogatok a startvonalig nem változtathatják meg a startszámnak megfelelő pozíciójukat. 
 

     e., A startvonal előtt 20 méterrel szabad a teljes versenytempót elérni. 
 

     f., A startfegyelem elleni vétségre, az érvénytelenítésre vonatkozó rendelkezések 

   értelemszerűen megegyeznek az autóstartos szabályokban foglaltakkal. 
 

  45. Ügető ostor szabályozása 
 

  Az ostort, a kéz váll fölé emelése nélkül, csak korrigálásra és enyhe bíztatásra lehet 

  használni, a cél előtt 500 méterig. Ezután az ostort csak négyszer, nem közvetlenül 

  egymást követően, határozottabb biztatásra lehet használni. 

  Az ostort nem lehet az előtt használni, mielőtt a lónak lehetősége lenne a korábbi 

  bíztatásra reagálni, illetve nem lehet használni olyan ló esetében, amelynek pozíciója 

  nyilvánvalóan már nem javítható. 
 

  Szigorúan tilos és szabálytalan a galoppozó és a célvonalon áthaladt lovak ostorozása. 
 

  A versenyben az ostort előre tartva kell használni, úgy, hogy a hajtószárat mindkét 
   kézben kell tartani. Tilos az ostort váll fölé emelni, a lovat rugdosni, kézzel és/vagy hajtószárral    

durván ütni a sulkyt, annak kerekét vagy a szerszámot ütni. A hajtónak mindkét lábát a lábtartóban  

             kell tartania, kivéve oldalrúd használata esetén. 
 

  A szabálytalan ostorhasználat büntetése pénzbírság (a megnyert versenydíj 5%- 

  10%-a minimum: 5.000 Ft) és az ostorhasználat megvonása, illetve a hajtó eltiltása 

  a büntetési táblázatban meghatározott mértékben. 
 

 

 

 

 



 

  Kíméletlen ostorhasználat: 

  Minden olyan ostorhasználat, amely a ló testi épségét, egészségét veszélyezteti, amelynél 

  megengedhetetlenül nagy az erőkifejtés, valamint az állatvédelemmel összeegyeztethetetlen. 

Az ostort verseny közben úgy kell tartani, hogy a hajtó azzal másik fogatot ne akadályozzon 

vagy zavarjon (keréktávon belül kizárólag előre tartva). 
 

 

Startszabályok - Fordulóstart 
 

   46. Térhátrányos versenyekben egy starthelyről maximum 6 ló indulhat, amennyiben 

  a többi starthelyről annyi utolsó futásra érvényesen futott lovat jelentenek be, hogy 

   a 14-es mezőny biztosítva van. Egyébként egy starthelyről maximum 8 ló indulhat. 
 

  Egy starthelyről való indulási helyek fordulóstartos verseny esetén: 

  1 ló esetén, a fogat köteles a két térhátrányt jelző oszlop feléig (10 méter) felmenni 

   és onnan fordulni versenyirányba. 

  2-3-4 ló esetén, egymás mellett egy sorban, mindig a legnagyobb számú fogat fordul 

   legkívülre. A fogatok kötelesek a két térhátrányt jelző oszlop feléig (10 méter) 

   felmenni és onnan megkezdeni a versenyirányba fordulást. 

   5 ló esetén, az 1-2-3 számú lovak az első sorból, a 4-5 számú lovak a második sorból 

   fordulnak. A második soros lovak kötelesek a két térhátrányt jelző oszlop 15 méteréig 

   felmenni, hogy az első sorból induló lovaknak is elegendő helyük legyen  a fordulásnál. 

  6 ló esetén, az 1-2-3 számú lovak az első sorból, a 4-5-6 számú lovak a második sorból 

   fordulnak. 

  7 ló esetén, az 1-2-3-4 számú lovak az első sorból, az 5-6-7 számú lovak a második 

   sorból fordulnak. 

  8 ló esetén, az 1-2-3-4 számú lovak az első sorból, az 5-6-7-8 számú lovak a második 

  sorból fordulnak. 
 

  A fordulóstartos indítás jelszavai: „VIGYÁZZ, EGY, KETTŐ, START”. 
 

 Amikor a felvezető fogat eléri a starthelyét, azaz a 20 m távköz közepét, az Indító 

  felemeli a zászlóját, ekkor hangzik fel az első vezényszó, a „VIGYÁZZ”! 
 

 A „VIGYÁZZ” vezényszóra szabad a legkívülre forduló lónak a nagypályára kihajtani. 

  Nagy ívben, egyenletes, lassú tempóban, a pálya külső szélére kell fordulnia, hogy a 

  belső startszámú lovak is kapjanak helyet, nehogy valaki túl kis ívben forduljon, vagy a 

  kispályán maradjon. Az „EGY” vezényszóra fordulnak versenyirányba és úgy indulnak 

  meg, hogy a „KETTŐ” vezényszó előtt nem érhetik el a startgumit/startvonalat/fotocella 

  vonalát. Ha valaki a „KETTŐ” vezényszó előtt éri el a startgumit/startvonalat/fotocella 

  vonalát az Indító érvényteleníti a startot és a szabálytalankodót megbünteti. 

  Az időmérés a „KETTŐ” elhangzásakor kezdődik. A „START” valamivel később 

  hangzik el, amikor a lovak már éppen, hogy elhagyták az oszlopokat, hogy az 

  Indítónak, ha az utolsó pillanatban valami történt, vagy szabálytalanságot vett észre, 

  legyen ideje a startot zászlólengetéssel érvényteleníteni. A zászló lecsapása után az 

  érvénytelenítésre már csak a Versenyintézőségnek van lehetősége. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  A „FOGATOK A HELYÜKRE, STARTHOZ” felhangzásakor már mindenkinek itt 

   kell tartózkodnia. Figyelmeztetésül ezt megelőzi az „EGY PERC MÚLVA INDÍTÁS” 

   vezényszó. A fogatok, a „STARTHOZ” hívó vezényszó elhangzását követően, a pályán, 

   startalakzatban, a távok betartásával indulnak meg a starthelyek felé, legkívül már ekkor 

   az a fogat halad, aki először fordul, azaz az egy starthelyről induló legnagyobb számú. 

 A felvezetőnek egyenletes tempót kell tartania, ezt a tempót valamint a távközöket 

  mindenki köteles betartani, tilos a lovat a fordulás pillanatában, vagy a „KETTŐ” 

  vezényszó előtt hirtelen elindítani. Érvénytelen indítás után, a fogatoknak legalább 

  a starttól 200 méterre kell visszahajtaniuk, majd megfordulva, startalakzatba rendeződve, 

  ismét megkezdeni a felvonulást a megismételt starthoz. Az érvénytelen startot az Indítón 

   és a hangosbemondón kívül az ún. Visszastarter is jelzi, fehér zászlóval, valamint szükség 

   esetén a Versenyintézőség a kísérőautóban lévő sziréna segítségével. 
 

   47. Fordulóstartos pénzalapú versenyben az azonos távról induló lovak starthelyének 

  megállapításánál mindig a kiírásban meghatározott időszakban nyert díjakat veszik 

  figyelembe. A legkevesebb díjat nyert ló kapja a legbelső számot. Azonos nyeremény 

  esetén, vagy nyeremény nélküli lovaknál a gyengébb abszolút rekordú ló kerül beljebb. 
 

   48. Fordulóstartos hendikepekben azonos távról induló lovak starthelyének megállapításánál 

  a legkevesebb HpFt. nyereményt elért ló kapja a legbelső számot. Azonos HpFt. 

  nyeremény esetén a bel- és külföldön kevesebb Életnyereményt elért ló kapja 

  a kisebb startszámot. 
 

   49. Azokban a díjakban, ahol a távokat a lovak életkora határozza meg és a futamba való 

  bekerülés a pénz alapján történik, egy távon belül az első sorba a nyereményjegyzék 

  szerinti több Életnyereményt elért lovak kerülnek. 

   Egy soron belül a több Életnyereményt elért lovak kerülnek kívülre. 
 

  Idő alapján való bekerülés esetén, a versenykiírásban leírtak szerint kerülnek a startszámok 

  megállapításra. 
 

  Amennyiben a futam előtt lejelentés történik, a lejelentett ló (lovak) starthelyét 

   a fordulóstartos versenyekben üresen kell hagyni. 
 

   50. Autóstartos díjakban az első sorba a legtöbb Életnyereményt elért lovak kerülnek. 

  A startszámokat külön sorsolják az első és a második sorra. 
 

   51. Autóstartos hendikepekben az első sorba a legkevesebb HpFt. nyereménnyel rendelkező 

  lovak kerülnek, a legbelső számot a legkevesebb HpFt. nyereményt elért ló kapja. 

  Azonos HpFt.  nyeremény esetén a bel- és külföldön kevesebb Életnyereményt elért ló kapja 

  a kisebb startszámot. 
 

Lovak eltiltása 

 
   52. A nagyon tisztátalan jármódú ló (több, mint 40 méter nem kétütemű jármód, 

   vagy poroszka jármód) azonnali diszkvalifikálásra (T.Ü.) kerül. 

  A kicsit tisztátalan jármódú ló nem kerül azonnali diszkvalifikálásra, de kap 

   egy fekete pontot. 

  A harmadik fekete pont alkalmával a ló azonnali diszkvalifikálásra (T.Ü.) kerül. 

  A fekete pontok 3 hónapos problémamentes jármód után törlésre kerülnek! 
 

 

 



 

  Az a ló, akit négyszer egymás után galoppozás (G.A.) miatt diszkvalifikáltak, 

   vagy utolsó öt futásaiban kizárólag G.A. és T.Ü. szerepel (a kihajtás nem 

   számít érvényes futásnak, ezáltal a diszkvalifikálások sorát nem szakítja meg), 

  csak akkor indítható újra versenyben, ha nyilvános bemutatómunkát végez, 

   a Próbafutamban adott feltételek szerint. 
 

  Az a ló, akit kétszer egymás után tisztátalan ügetés (T.Ü.) miatt diszkvalifikáltak 

  3 hónapos időszakon belül, 1 hónapig nem indulhat versenyben. Az 1 hónapos kihagyás 

   után csak akkor indítható újra versenyben, ha a közönség előtt nyilvános 

   bemutatómunkát végez, a Próbafutamban adott feltételek szerint. 

   Ha a Próbafutamban ismét T.Ü. miatt diszkvalifikálásra kerül, 3 hónapig nem 

   indítható Próbafutamban sem! 

  Sikeres Próbafutam esetén a 3 hónapos időszak újra indul! 

 

   53. Amennyiben a lovat a sikeres Próbafutamot követően, versenyben ismét négyszer 

   egymás után galoppozás (G.A.), vagy 3 hónapos időszakon belül kétszer egymás után 

   tisztátalan ügetés (T.Ü.) miatt diszkvalifikálják, vagy következő öt futásában ismét 

   kizárólag G.A. és T.Ü. szerepel (a kihajtás nem számít érvényes futásnak, ezáltal 

  a diszkvalifikálások sorát nem szakítja meg) ismét nyilvános bemutatómunkát 

   kell végeznie, a Próbafutamban adott feltételek szerint, versenyben csak ezt 

   követően indulhat ismét. 
 

  Amennyiben egy ló, kilenc utolsó formája kizárólag G.A., vagy 6 hónapon belül 

  négyszer T.Ü. szerepel, vagy tizenegy utolsó formája kizárólag G.A. és T.Ü., 

   versenyekben 6 hónapig nem indulhat. Az eltiltás letelte után a Versenyintézőség 

   dönt a ló további  versenyzéséről. 
 

   54. A Versenyintézőség, a M. Ü. Sz. 295., 296. paragrafusa alapján, Próbafutamra kötelezheti, 

  21 napra, vagy akár véglegesen is eltilthatja a versenyzéstől azokat a problémás, a 

  megszokottól eltérő viselkedésű, fékezhetetlen, balesetveszélyes vagy gyenge idegrendszerű 

  lovakat, melyek autó- és fordulóstart esetén késleltetik és megakadályozzák az érvényes 

  indítást vagy a start pillanatában kitörnek. 

  A Versenyintézőség a problémás lovak esetében időszakosan elrendelheti, hogy a lovat 

  csak hivatásos hajtó, vagy csak idomárhajtó hajthassa versenyben. 
 

   55. Büntetési tételek a 2018-as évben: 
 

A pénzbírságok kiszabása a Versenyintézőség által összeállított és az L. F. B. által 

jóváhagyott büntetési táblázat szerint történik. 
 

   56. Az L. F. B kinevezett tagjainak jogában áll az általa kiadott érvényes idomári engedéllyel 

  rendelkező egyén idomítóhelyének, illetve az azzal összefüggő tevékenységi kör 

  körülményeinek az ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed a hatályos jogszabályok, rendeletek, 

  a M. Ü. Sz. és az Általános Határozatok előírásainak a betartására, továbbá az idomítás 

  feltételeinek vizsgálatára. 
 

   57. A M. Ü. Sz. 274. §-ban foglaltak alapján, versenyben kötelező a nemzetközi szabványnak 

   megfelelő gerincvédő használata. 
 

   58. Az idomár köteles az istállóban a Versenyszervező által évente kiadott és hitelesített 

  Kezelési Naplót tartani és vezetni, amelybe az állatorvos minden kezelést és alkalmazott 

  gyógyszert bevezet. 
 



 

  A Versenyszervező, az L. F. B., a V. I. és a Pályaállatorvos a Kezelési Naplót bármikor 

  ellenőrizheti. Az idomár a Kezelési Naplót minden év végén köteles a Versenyszervezőnek 

  leadni. 
 

Championok 
 

   59. A versenyévad befejezése után az év champion idomárja, hajtója, segédhajtója, 

  amatőrhajtója, tenyésztője és futtatója tiszteletdíjban részesül. 
 

  Champion idomárnak az tekintendő, aki az év folyamán a gondozására bízott lovakkal 

  a Magyarországon és külföldön rendezett versenyekben a legtöbb versenydíjat nyeri. 

  Az idegen pénznemekben nyert díjak átszámítása a 2. pontban leírtak szerint történik. 
 

 Champion hajtónak az tekintendő, aki az év folyamán, Magyarországon, valamint 

  külföldön - ez utóbbi esetben kizárólag Magyarországon idomításban álló lovakkal, 

  vagy kizárólag a magyar színek képviseletében - a legtöbb versenyt nyeri. 

  Egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma, ezek egyenlősége esetén 

  a harmadik helyezések száma dönt. 
 

  Champion segédhajtónak az tekintendő, aki az év folyamán, mint segédhajtó 

  Magyarországon, valamint külföldön - ez utóbbi esetben kizárólag a magyar színek 

   képviseletében - a legtöbb versenyt nyeri. 

  Egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma, ezek egyenlősége esetén 

  a harmadik helyezések száma dönt. 
 

  Champion amatőrhajtónak az tekintendő, aki az év folyamán, Magyarországon, 

  valamint külföldön - ez utóbbi esetben kizárólag magyar színek képviseletében - 

  a legtöbb versenyt nyeri. A profi versenyekben elért győzelmek nem számítanak 

  az amatőr championátusba. 

  Egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma, ezek egyenlősége esetén 

  a harmadik helyezések száma dönt. 
 

  Champion tenyésztőnek az tekintendő, aki az év folyamán, a Magyarországon 

  és külföldön rendezett versenyekben a legtöbb versenydíjat nyeri. Az idegen pénznemekben 

   nyert díjak átszámítása a 2. pontban leírtak szerint történik. 
 

  Champion futtatónak az tekintendő, aki az év folyamán, a Magyarországon és külföldön 

   rendezett versenyekben a legtöbb versenydíjat nyeri. Az idegen pénznemekben nyert 

   díjak átszámítása a 2. pontban leírtak szerint történik. 
 

  A 2018. évi Amatőr Kupa 12 futamból áll. 

   A döntő futamban (december) az indulóbejelentéskor az első 14 helyen álló amatőrhajtó 

   az esetleges kiesés szempontjából elsőbbséget élvez.  (A döntő futam nem osztható!) 

   A legtöbb pontot szerzett amatőrhajtó a 2018. évi Amatőr Kupa győztese. 

  Pontegyenlőség esetén a több győzelem számít, ezek egyenlősége esetén a második 

   helyezések, majd a harmadik helyezések száma dönt. 

   (A futamok pontozása: 6, 4, 2, 1) 
 

 

 

 

 

 

 



 

  A 2018. évi Segédhajtó Kupa 6 futamból áll.  

  A döntő futamban (december) az indulóbejelentéskor az első 14 helyen álló segédhajtó 

   az esetleges kiesés szempontjából elsőbbséget élvez. (A döntő futam nem osztható!) 

   A legtöbb pontot szerzett segédhajtó a 2018. évi Segédhajtó Kupa győztese. 

  Pontegyenlőség esetén a több győzelem számít, ezek egyenlősége esetén a második 

   helyezések, majd a harmadik helyezések száma dönt. 

   A futamok időpontja: Február, Április, Június, Augusztus, Október, December 

  (A futamok pontozása: 6, 4, 2, 1) 
 

  A 2018. évi Kincsem Park Kupa 6 futamból áll. 

   A futamokban 30 versenyt nem nyert segéd- és amatőrhajtók vehetnek részt. 

   A döntő futamban (november) az indulóbejelentéskor az első 14 helyen álló hajtó 

   az esetleges kiesés szempontjából elsőbbséget élvez. (A döntő futam nem osztható!) 

   A legtöbb pontot szerzett hajtó a 2018. évi Kincsem Park Kupa győztese. 

  Pontegyenlőség esetén a több győzelem számít, ezek egyenlősége esetén a második 

   helyezések, majd a harmadik helyezések száma dönt. 

  A futamok időpontja: Január, Március, Május, Július, Szeptember, November 

  (A futamok pontozása: 6, 4, 2, 1) 
 

    60. Engedéllyel rendelkező szereplők (tulajdonos, futtató, bérlő, meghatalmazott) 
 

Tulajdonos 
 

  Tulajdonos az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

  társaság, illetve az a tulajdonosközösség, akinek/amelynek a lóútlevél kiadására 

  illetékes szervezet nyilvántartásában a neve alatt a ló szerepel és az a lóútlevélbe 

  bevezetésre került. 
 

  Közös tulajdon esetén a Versenyszervezővel valamennyi tulajdonos nevét írásban 

  kell közölni, továbbá közölni kell annak a természetes, vagy jogi személynek, jogi 

  személyiség nélküli gazdasági társaságnak a megnevezését, aki/amely a tulajdonosok 

   nevében kizárólag gyakorolja a tulajdonosi kötelezettségeket és jogokat. 
 

  Abban az esetben, ha a tulajdonos nem él futtatói jogával, úgy a futtatói jogok 

  átruházásával megbízott természetes vagy jogi személynek, jogi személyiség nélküli 

  gazdasági társaságnak megnevezését a tulajdonos köteles írásban bejelenteni a 

  Versenyszervezőnek. 

  Futtató az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 

  aki/ami saját neve, vagy istállónév alatt ügető versenyekben lovat futtat, mely saját, 

  vagy idegen tulajdont képez és ehhez a szükséges futtatási engedéllyel rendelkezik. 
 

  A 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/élettárs, 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/élettársa, a házastárs 

  egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa/élettársa), 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 a ló (lovak) nem a Futtató tulajdonát képezi(k), úgy a ló (lovak) 

  valamennyi tulajdonosa. 
 



 

Bérlő 
 

  Bérlő az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 

  aki/ami a tulajdonostól írásbeli szerződés alapján bérli a versenylovat és futtatóként 

  szerepel a versenyüzemben. A bérleti jogviszonyban történt minden változást három 

  munkanapon belül a bérlő a Versenyszervezőnek írásban jelenteni köteles. A bérlőre 

  minden futtatóra vonatkozó előírás érvényes. A Versenyszervező a bérlővel van 

  kapcsolatban. 
 

A futtató csak az idomárnak adhat utasítást. 
 

Meghatalmazott 

 

  A futtató futtatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, vagy azok egy részét, 

  meghatalmazás alapján más személy is gyakorolhatja. A teljes bizonyító erejű 

  magánokirat, mint meghatalmazás írásban történik, annak fénymásolt példányát 

  a Versenyszervezőnek át kell adni. A meghatalmazásnak ki kell terjedni arra, hogy 

  a meghatalmazott milyen intézkedésekre jogosult. Meghatalmazott csak olyan személy 

  lehet, aki futtatói engedéllyel rendelkezik. Ellenkező esetben a Versenyszervező a 

  meghatalmazás tudomásulvételét elutasítja. 
 

  A meghatalmazott nem lehet versenyközeg a versenyek szervezésében és rendezésében 

  érdekelt személy. 
 

  A meghatalmazás hatálya megszűnik, ha meghatározott időre szólt és határideje lejárt, 

  a futtató a meghatalmazást írásban visszavonja, vagy a meghatalmazott írásban 

  lemond a meghatalmazásban rögzített jogairól. A meghatalmazás megszűnéséről 

  a Versenyszervezőt haladéktalanul értesíteni kell. 

  A futtatási engedélyt a Versenyszervező adja meg egy naptári évre. 
 

Futtatási engedély 
 

  A futtatási engedély kérelem alapján a Versenyszervező a futtatóval futtatási 

  szerződést köt, amely kiterjed a futtatással kapcsolatos valamennyi jogra és 

  kötelezettségre. 

  A kiadott futtatási engedélyt a Versenytitkár az Ü.V.N.-ban nyilvánosságra hozza. 
 

  Külföldi futtató nevén, Magyarországon ló ügetőversenyekben csak akkor futhat, 

  ha a külföldi ló Kiviteli Jegyén a futtató neve szerepel tulajdonosként. 
 

A futtatási engedélyt a Versenyszervező adja meg egy naptári évre. 
 

  A Versenyszervező a futtatótól a futtatási engedélyt - indokolt esetben - 

   megtagadhatja, a már kiadott futtatási engedélyt indokolt esetben visszavonhatja. 

   Erről az indokolással együtt tájékoztatja a ló futtatóját és az LFB-t. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  A futtatási engedély kiadásának megtagadására, illetve annak visszavonására 

   különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha a futtató: 
 

 a.,  a Versenyszervező, Versenyrendező, Fogadásszervező jogos érdekét sértő 

  magatartást tanúsít, a versenyüzem működési rendjét megzavarja, a fogadásszervezés, 

   a fogadások tisztasága ellen vét (tiltott szerencsejátékot folytat) 

 b., a futtatóhoz méltatlan magatartást tanúsít, a lóversenyzést jó hírét veszélyezteti,  

 c., egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a T.V.Sz.-t, vagy az 

  Általános Határozatokat, 

 d., jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében amennyiben 

  törlési eljárás vagy felszámolási eljárás indult ellene. 
 

  A futtatási szerződés feljogosítja a futtatót arra, hogy lovai az idomítási jegyzékbe 

  kerüljenek és az abban feltüntetett lovait engedéllyel rendelkező idomár neve alatt 

  versenyekben futtathassa. 
 

  A futtató, a futtatási szerződés megkötése után a Versenyszervezőnél versenyszámlát 

  köteles nyitni. A futtató versenyszámláján kerülnek elszámolásra a futtató lovainak 

  nyereményei és az esetleges járandóságok, amelyek a futtatási szerződésben szereplő 

  határidőn belül azon jóváírásra kerülnek, valamint a futtatót terhelő költségek. 

  (boxbérleti díj, nevezési díj, állvamaradási díj, pályahasználati díj, a pályaállatorvos 

  által nyújtott szolgáltatás, elsősegély stb.) 
 

  A versenyszámlához mellékelni kell egy általános engedményezési nyilatkozatot, 

  amelyben hozzájárul a futtató ahhoz, hogy a Versenyszervező a futtató 

  versenyszámlájáról levonja a boxbérleti díjat, a pályahasználati díjat, és minden 

  - a futtatási szerződésben rögzített - a futtatót terhelő költséget, továbbá az idomárt 

  és a hajtót megillető versenydíj százalékokat, és az arra jogosultaknak azt átutalja, 

  a Versenyszervező és a futtató között megkötött futtatási szerződésben foglaltak 

  alapján. 
 

  A Versenyszervező jogosult felfüggeszteni annak a futtatónak a futtatási engedélyét 

  és pályahasználati jogát, aki vagy amely a versenyszámlán lévő tartozását a következő 

  hó 15-ig nem egyenlíti ki. A nevezett futtató versenylovai ugyanekkor hátralékos 

  listára kerülnek. Ez a fentiekben meghatározott határidő azonban nem lehet rövidebb 

  a futtatási szerződésben, a Versenyszervezőre vonatkozó fizetési kötelezettség 

  határidejénél. Hátralékos listára került lovak tulajdonosváltozás esetében is csak 

  akkor futhatnak versenyben, ha a korábbi tartozást kiegyenlítették. 


