LÓTARTÁSI, PÁLYAHASZNÁLATI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a
Szikriga Kft.
Székhelye: 1174 Budapest, Katlan utca 29.
Adószáma: 12838912‐2‐42
Számlaszáma: 11717009‐20173627‐00000000
mint megbízott, továbbiakban Megbízott, valamint
név:
cím/székhely:
adóazonosító jel/adószám:
értesítési telefonszám:
állatorvos neve, telefonszáma:
mint megbízó, továbbiakban Megbízó között az alábbi feltételekkel.
Megbízó a lovát/lovait a Megbízott által üzemeltetett Fábiáncsics Birtokon (1174 Budapest,
Ferihegyi út 310.) határozatlan időre bértartásban elhelyezi.
A ló/lovak adatai:
Név:
Lóútlevél száma:
Születési ideje, színe, neme:
Felek rögzítik, hogy a lovat/lovakat egészséges állapotban, a lóútlevélbe bejegyzett oltási
igazolásait/igazolásaikat bemutatva, és annak másolatát a szerződés aláírásakor leadva az
istállóban elhelyezték.
Felek együttesen meggyőződtek arról, hogy az istállóban elhelyezett ló a lábait rendesen,
nyugodtan feladja, az ápolást tűri és a szokásoktól eltérő, veszélyes viselkedést ember, vagy
állat felé nem mutat/v. az alábbi problémákat észlelték:
Megbízott jogai és kötelezettségei:
A ló/lovak istállóban, boxos elhelyezéssel való tartása, szakszerű takarmányozása, ellátá‐
sa.
A ló/lovak takarmányozása kiterjed a zab és széna mint alaptakarmányok etetésére, 5
kg/nap/ló zab, valamint 8‐10 kg/nap/ló széna, fejadagban.
Megbízott a napi almozáshoz átlagosan 10‐12 kg szalmát biztosít.
Amennyiben bármilyen rendellenességre, betegségre, rosszullétre utaló jelet tapasztal a
lónál/lovaknál, haladéktalanul a megadott telefonszámon értesíti a Megbízót, vagy meg‐
hatalmazottját.
Amennyiben a Megbízott állatorvosi beavatkozást tart szükségesnek és ezzel a Megbízó
egyetért, illetve amennyiben az állatorvosi beavatkozást a Megbízó kifejezetten kéri, úgy
a Megbízott értesíti elsősorban a Megbízó által megadott állatorvost. Amennyiben a
megadott állatorvos nem elérhető, úgy más gyakorlott állatorvost hív ki haladéktalanul a
lóhoz. Szükség esetén a lovat állatkórházba szállíttatja. Ez a többletköltség a Megbízót
terheli.
Megbízott biztosítja a Megbízó számára a lovaspályák és karámok használatát.
Megbízott a Megbízó részére mosakodási, öltözködési lehetőséget, valamint öltözőszek‐
rény használatát, továbbá havi parkolási bérletet biztosít.
Megbízó jogai és kötelezettségei:
Megbízó vállalja, hogy csak egészséges, féregtelenített, nem fertőző állapotban lévő, ér‐
vényes oltási és egészségügyi igazolással rendelkező lovat/lovakat hoz a telephelyre.
Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Megbízót teljes körű felelősség terheli az istál‐

lóban és a lovardában lévő más lovak egészségéért, a mulasztással másnak okozott káro‐
kért, így különösen a betegségek állatorvosi és egyéb költségeinek megtérítéséért.
Megbízónak jogában áll lova/lovai tartását ellenőrizni.
Megbízó saját felelősségére a lovardákat lovaglás céljából igénybe veheti, de az ebből
eredő esetleges balesetekért a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli. Megbízó
kártérítési igénnyel a Megbízott felé nem élhet sem maga, sem a lovasa, sem a ló sérülé‐
se esetén.
Megbízó a mellékelt nyilatkozat kitöltésével bízhat meg harmadik személyt a lo‐
ván/lovain való lovaglással, ugyanakkor üzletszerűen bérlovagoltatást, vagy lovaglás‐
oktatást a lovardában nem végezhet.
A lóhoz/lovakhoz a felszerelést és a tisztító eszközöket a Megbízó biztosítja. Saját felsze‐
reléseit a Megbízó zárható szekrényben, az istállókban kialakított nyerges helyiségekben
tartja. A felszerelések állapotáért, eltűnéséért a Megbízott felelősséggel nem tartozik.
Megbízó köteles a Megbízott által üzemeltetett létesítmény lovardarendjét betartani, kö‐
telezettséget vállal a lovarda rendeltetésszerű használatáért, vállalja, hogy a fedett lo‐
varda beosztásához szigorúan alkalmazkodik. Megbízó az általa használt létesítményben
az általa okozott kárért felelősséggel tartozik, és köteles azokat megtéríteni.
Megbízó tudomásul veszi a fennálló lovardarendet, amelynek része az azonos időpont‐
ban való együttes etetés, melynek időpontjai: 6 óra 12 óra és 17:30 óra.
Tudomásul veszi továbbá, hogy
− a telep teljes területén a dohányzás tilos,
− a telepre kutyát csak a telep vezetőjének külön engedélyével lehet behozni, és a lo‐
vagló pályák területén kutya nem tartózkodhat,
− a lovarda 20 órától 7 óráig zárva tart, ezen időszak alatt, a lovakat látogatni csak a
telep vezetőjének külön engedélyével lehet.
Megbízó észrevételeit, tanácsait, elvárásait, esetleges panaszait elsősorban a Megbízot‐
tal közli. Megbízó a lóápolókkal a ló/lovak tartásával, gondozásával kapcsolatban semmi‐
lyen jellegű, ezen szerződéstől eltérő megállapodást nem köt, őket külön díjazásban
semmilyen körülmények között nem részesíti.
Amennyiben az istállóban, lovardában olyan fertőző betegség lépne fel, amely nem a
Megbízottnak felróható magatartásra, a lovak helytelen tartására vezethető vissza, a be‐
tegséggel összefüggésben a Megbízottat felelősség nem terheli. Megbízó köteles a beteg
állatot saját költségén az állatorvosi előírásoknak megfelelően ápolni, illetve ápoltatni,
szükség esetén elkülöníteni, vagy elszállítani, továbbá a többi ló egészségének érdekében
mindent megtenni.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a lovardában tartózkodás ideje alatt lovára/lovaira nézve
a telephelyen érvényben lévő állategészségügyi, vakcinázási és féregirtási program, a
Megbízó költségére az alábbiak szerint kötelező.
− Évente kétszeri védőoltás lóinfluenza ellen.
− Évente kétszeri alkalommal féregtelenítés.
− Évente egyszeri alkalommal vérvizsgálat elvégeztetése.
Felek közösen megállapodnak a Megbízási díj összegében, amely egy ló ellátási költsége
havonta ………………. Ft + ÁFA
A Megbízó által fizetendő díj számla ellenében előre fizetendő minden hónap 5‐éig. A díj
befizetése történhet készpénzben a házipénztárba, vagy átutalással a Megbízott bankszámlá‐
jára. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel pótlékként. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási díj nem tartalmazza a
ló/lovak patkolási, körmölési költségeit.
Megbízott a tárgyévet követő év január 1‐től a KSH által közzétett inflációs ráta mértékének

megfelelően egyoldalúan jogosult a bérleti díj emelésére. Megbízott fenntartja továbbá azt a
jogot, hogy a takarmányárak nagyfokú növekedése esetén a ló/lovak ellátási költségét, ne‐
gyedév végén a takarmány árának növekedésével arányosan megemelje.
Megbízott a megbízási díj meg nem fizetése esetén mindennemű utólagos kártérítési kötele‐
zettség nélkül jogosult a Megbízó lovát/lovait a hátralékos díj megfizetéséig a telephelyen a
Megbízó kockázatára és költségére visszatartani, kiadását megtagadni.
Megbízó ezen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ha a megbízási díjat nem fizeti ki,
úgy a fizetésre a Megbízott írásban felszólítja 8 napos fizetési határidővel.
Amennyiben ez a hátralék, kétszeri írásos felszólítás ellenére, nem kerül kifizetésre, a Megbí‐
zott a lovat csak addig köteles tartani, amíg annak vágólóként történő értékesítéséből befo‐
lyó összeg fedezi a tartozást. Erről a helyzetről Megbízott a Megbízónak ismételten felszólí‐
tást küld. Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad, úgy a felszólítás kézbesítése után
a Megbízott jogosult a lóval/lovakkal sajátjaként rendelkezni és jogosult a lovat/lovakat érté‐
kesíteni.
Megbízott az eladás árából a tartási és a hozzá kapcsolódó egyéb költségeit jogosult levonni,
a fennmaradó összeget pedig köteles haladéktalanul a Megbízó részére, adásvételi szerződés
és végelszámolás alapján, kifizetni.
Megbízott a Nemzeti Lovardában jelen szerződés szerint elhelyezett lóra biztosítást nem köt.
Megbízott és dolgozói nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyet a Megbízó lo‐
ván saját maga, vagy egy másik szintén a telephelyen álló ló okoz. Nem vállal felelősséget
továbbá a lovon keletkezett károkért, a ló esetleges elhullásáért, kivéve, ha az bizonyítottan
a Megbízott gondatlanságából, vagy szándékosságából történik.
Felmondás a Megbízott részéről:
A szerződést a Megbízott kötelezettségek nélkül felmondhatja, amennyiben nem kívánja,
vagy nem tudja a lovat/lovakat tovább tartani.
Felmondás esetén a Megbízónak 30 nap áll rendelkezésére lovának/lovainak elszállításá‐
ra, ezt követően a Megbízott jogosult a lovat/lovakat más helyre szállítani a Megbízó
költségére.
Felmondás a Megbízó részéről:
Amennyiben a Megbízónak lova/lovai tartása nem felel meg, jogosult a szerződést 30
napos határidővel felmondani és a lovat/lovakat elszállítani, ha az addigi megbízási díjat
kifizette a Megbízottnak.
Felek a szerződés teljesítése érdekben együttműködni kötelesek, és kötelesek egymást köl‐
csönösen tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos tényekről és körülményekről. Az
ennek hiányából eredő károkat kötelesek megtéríteni egymás felé.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb ide vonatkozó jogsza‐
bályok az irányadók. Jogvita esetén a Felek egyeztető tárgyalást tartanak, amennyiben ez
nem vezet eredményre a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességében állapodnak
meg.
Felek a jelen szerződésben foglaltakat átolvasták, megértették és akaratukkal mindenben
megegyezőnek ítélték, saját kezűleg aláírták.
Budapest,

.................................................................
Megbízott

....................................................................
Megbízó

