HÁZIREND
KINCSEM PARK
Területi hatály
A Házirend területi hatálya kiterjed a Nemzeti Lóverseny Kft. (továbbiakban: NL Kft.) tulajdonában lévő,
Budapest X., Albertirsai út 2-4. szám alatt található Kincsem Park teljes területére: a Pályákra (verseny és
tréningpályák), a kiszolgáló területekre, az istállókra (a továbbiakban: Telep); és a közönségforgalmi
területre (tribünök és a környező park). A Kincsem Park teljes területe – a közönségforgalmi területek
kivételével – veszélyes üzemi terület.

Személyi hatály
A Házirend személyi hatálya kiterjed a Telepen tartózkodó összes személyre. Bérlő alatt az NL Kft.-vel
kötött helyiségbérletre/használatra, pályahasználatra, lakásbérletre/használatra területhasználatra,
vonatkozó szerződéssel, illetve megállapodással rendelkező személyt kell érteni, és értelemszerűen
figyelembe venni.

1. Általános előírások
1.1. A Telepet, az ott található épületeket, területeket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen szabad
használni, azokat tilos rongálni, tönkretenni vagy állagukat veszélyeztetni. A Telepen tartózkodó más
személyek tevékenységét nem szabad zavarni. Az NL Kft. által (vagy az NL Kft. hozzájárulásával más
által), a Telepen szervezett rendezvények időtartama alatt, a Telepen tartózkodó személyek tűrni
kötelesek az e rendezvények miatt szükséges korlátozásokat, és kötelesek a korlátozásokat betartani,
valamint a rendezvény időtartama alatt rendezvényszervezők utasításai szerint eljárni. A Telep egyes
felépítményei és területei csak az érvényes bérleti vagy használati szerződésben meghatározott mértékig
használhatók. Érvényes bérleti, vagy használati szerződés nélkül a Telep bármely részének használata
tilos.
1.2. A téli fagyásveszély megelőzéséről (vízcsövek leürítése), a síkosság-mentesítésről és a hóeltakarításról az egyes ingatlanrészek használói kötelesek gondoskodni, amelynek elmulasztásából
eredő összes kár és felelősség az ingatlanrész használóját terheli.
1.3. A Telepen csak olyan személy tartózkodhat, aki az NL Kft. által kiadott belépési engedéllyel
rendelkezik. Belépésre vonatkozó engedélyeket a telepvezetőtől lehet igényelni, a belépés jogalapjának
igazolása illetve céljának megjelölése mellett. A Házirend megszegése esetén a belépési engedélyek
visszavonhatók vagy érvényteleníthetők. A belépési engedélyek úgy a versenynapokon, mint más
napokon csak az abban meghatározott területre és célra, illetve visszavonásig vagy érvényességének
lejárati időpontjáig használhatók.
1.4. A lezárt területekre (istállóudvar, jártató, mázsaház, páholy) az alábbi belépési engedélyekkel lehet
belépni:
1.4.1. Galopp szakág:
• a fehér színű LOVÁSZ BELÉPŐ-vel csak az istállóudvarra, és a jártatóba,
• a barna színű RIDER LICENCE-el, TRAINER LICENCE-el és az ÁLLANDÓ BELÉPŐ-vel az
istállóudvarra, a jártatóba, és a mázsaházba,
• a bordó-zöld színű TULAJDONOSI BELÉPŐ-vel az istállóudvarra, a jártatóba, és a tribünben a
tulajdonosoknak fenntartott részbe lehet belépni.
1.4.2. Ügető szakág:
• LOVÁSZ BELÉPŐ-vel csak az istállóudvarra,
• AMATŐR HAJTÓ, SEGÉDHAJTÓ, HIVATÁSOS HAJTÓ, IDOMÁR, IDOMÁR-HAJTÓ engedéllyel,
és az ÁLLANDÓ BELÉPŐ-vel az istállóudvarra,
• TULAJDONOSI BELÉPŐ-vel az istállóudvarra és a tribünben a tulajdonosoknak fenntartott részbe
lehet belépni.
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1.4.3. A mázsaházba az arra feljogosítottakon kívül más nem léphet be.
1.4.4. A pályára vonatkozó belépés szabályai a Pályarend című fejezetben olvashatók.
1.5. A Telepen található lakások használói a LAKÓ BELÉPŐ-vel a lakás mellett csak a lakáshoz vezető
legrövidebb utat használhatják. A Telep teljes területe veszélyes üzemi terület, ezért ott a lakók különösen a gyermekek – a lakáshoz vezető legközelebbi úton kívül nem tartózkodhatnak. A lakó
belépővel rendelkező személyekhez érkező vendéget a portaszolgálatnál előre be kell jelenteni. A belépő
vendég részére a portaszolgálat VENDÉG kártyát ad ki, és annak sorszámát valamint a belépő személy
nevét egy erre rendszeresített jegyzékben rögzíti. Távozáskor a Vendég kártyát a portán le kell adni.
Előre nem jelzett vendéget a portaszolgálat nem engedi belépni a telep területére.
1.6. A Telepen található istállókban dolgozó, érvényes belépési engedéllyel rendelkező személyek
csak az istállóhoz, illetve pályához vezető legrövidebb utat használhatják. A Telep többi területén nem
tartózkodhatnak. A hozzájuk érkező látogatót a portaszolgálatnál előre be kell jelenteni. A belépő
látogatónak a portaszolgálat LÁTOGATÓ kártyát ad ki, és annak sorszámát, valamint belépő személy
nevét egy erre rendszeresített jegyzékben rögzíti. Az e Látogató kártyával belépő személy csak a
portaszolgálat és az istálló közötti legrövidebb utat használhatja, a Telep más területein nem
tartózkodhat. Távozáskor a Látogató kártyát a portán le kell adni. A Telepen található istállókban dolgozó,
érvényes belépési engedéllyel rendelkező személyek előre nem jelzett látogatóit a portaszolgálat nem
engedi belépni a telep területére.
1.7. Az NL Kft. dolgozóihoz érkező személyek LÁTOGATÓ kártyával léphetnek a telep területére. Az
érkező látogatót a portaszolgálatnál előre be kell jelenteni. Az NL Kft. dolgozóihoz érkező személyek
előre nem jelzett látogatóinak érkezéséről a fogadó személyt a portaszolgálat értesíti, és fogadókészség
esetén a portaszolgálat Látogató kártyát ad ki, és annak sorszámát, valamint belépő személy nevét egy
erre rendszeresített jegyzékben rögzíti. A Látogató kártyával belépő személy csak a portaszolgálat és az
irodaépület közötti legrövidebb utat használhatja, a Telep más területein csak az NL Kft. munkatársának
kíséretében tartózkodhat. Távozáskor a Látogató kártyát a portán le kell adni. Az irodaépületbe - az NL
Kft. alkalmazottain túlmenően - csak a NL Kft. alkalmazásában álló kísérővel lehet belépni.
1.8. A Telep területére kizárólag a teherportán keresztül, BEHAJTÁSI ENGEDÉLY-lyel rendelkező
gépjárművel lehet behajtani, és csak a Behajtási engedélyben meghatározott helyen szabad parkolni. A
Behajtási engedélyt a jogalap igazolása mellett a telepvezetőtől lehet igényelni. A gépjárművel csak akkor
lehet behajtani, ha a benne utazó személyek belépési engedéllyel is rendelkeznek. A Telep területén
mindig a lónak van elsőbbsége a gépjárművel szemben, ló mellett elhaladni, vagy a lovat megelőzni csak
a hajtó, illetve lovas egyértelmű jelzése esetén szabad. Egyébként a telep területén a
gépjárműforgalomra és a személyközlekedésre egyaránt a KRESZ szabályait kell alkalmazni.
Gépjárművel a pálya területére csak a telepvezető előzetes engedélyével szabad behajtani. A Kincsem
Park területén a gépjárművek sebességkorlátja: 40 km/óra.
1.9. A belépési és behajtási engedélyeket a portaszolgálat ellenőrzi. A belépési engedéllyel nem, vagy
érvénytelen belépési engedéllyel rendelkező személy, illetve a behajtási engedéllyel nem rendelkező
gépjármű beléptetését a portaszolgálat megtagadja.
1.10. A Telepre bárminemű dolog (ló, takarmány szalma, eszközök, egyéb áruk, stb.) beszállítása, illetve
a Telepről történő kiszállítása kizárólag munkanapokon, 7 és 13 óra között történhet. A Telepre érkezett
ló és/vagy más dolog lerakodását követően a szállító gépjárműveknek haladéktalanul el kell hagyni a
Telepet vagy a számukra kijelölt parkolóhelyen kell elhelyezni azokat.
1.11. A Telep területén kizárólag a Telep vázlatos térképén feltüntetett helyeken, formában lehet lovat
mozgatni, tartani és elhelyezni. A pályák és a hozzá vezető legrövidebb út kivételével a Telepen tilos
lovagolni, illetve hajtani.
1.12. A Telepre vonatkozó Tűz-, és Vagyonvédelmi Utasítások, a Magyar Ügetőverseny Szabályzat,
illetve a Magyar Galoppverseny Szabályzat, az Általános Határozatok, illetve Szabályok és a
Hirdetmények, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és állategészségügyi, továbbá minden más
vonatkozó jogszabály és szabály valamint hatósági előírás (a továbbiakban e Házirenddel együtt:
Rendszabályok) betartása kötelező, megszegésük következményeit mindenkinek viselnie kell. Az NL Kft.
által kiadott, érvényben lévő szabályzatok a központi irodaépület titkárságán munkaidőben
megtekinthetők.
1.13. A versenyek időtartama alatt, a közönség által is látogatható helyeken, az ebtartás szabályait
betartva (pórázon, szájkosárral, a megfelelő takarítóeszközökkel, stb.) kutya tartása megengedett. A
Telepen lakásonként és istállónként maximum egy kutyát lehet tartani a lakás és az istálló épületén belül,
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az ebtartás szabályait szigorúan betartva (oltási bizonyítvánnyal, pórázon). A Telepen, az istállón, illetve
lakáson kívül szabadon található kutyák tartóját, illetve tulajdonosát az NL Kft. egyoldalúan jogosult
alkalmanként és ismétlődően kiszabható ötezer forint összegű állategészségügyi bírsággal sújtani. A
bírság összege a Bérlő számláján, illetve azon Bérlő számláján kerül megterhelésre, amely istállóhoz,
illetve lakáshoz a az állat tartója/tulajdonosa tartozik. A szabadon található kutyát állatbefogó szállítja el
az előzőek szerint megjelölt Bérlő költségére.
1.14. A Telepen tartózkodó személyek az NL Kft. munkatársainak, vagy az NL Kft. megbízottjainak
felszólítására, az NL Kft. által kiadott, a Telepen történő tartózkodást engedélyező dokumentumot
kötelesek felmutatni. Az NL Kft. munkatársainak vagy megbízottjainak (pl.: biztonsági szolgálat)
utasításait, a Kincsem Parkban tartózkodó személyeknek maradéktalanul be kell tartaniuk.
1.15. Az NL Kft. ezzel megbízott munkatársai és megbízottai bármikor jogosultak a Rendszabályok
betartását ellenőrizni, és a szükséges intézkedéseket megtenni, a Telepen tartózkodó személyek pedig
az ellenőrzést elősegíteni, és az intézkedésnek eleget tenni. Tilos a rendeltetésszerű használat
ellenőrzésének akadályozása. A fogyasztásmérők rendszeres ellenőrzése minden hónap utolsó, vagy a
következő hónap első munkanapján történik, ekkor a helyiségekbe történő bejutást biztosítani kell. Ha
ezen a napon a bejutás nem biztosított az NL Kft. a mérőállást becsléssel állapítja meg. Az NL Kft.
tulajdonában lévő közüzemi hálózatokba (különösen az elszámolást szolgáló fogyasztásmérők előtti
hálózatba) történt illetéktelen beavatkozás esetén az egyéb jogkövetkezmények mellett az NL Kft. a
szolgáltatást azonnali hatállyal, külön értesítés nélkül megszünteti. Az ebből eredő felelősség a hálózatot
használó személyt terheli.

2. Pályarend
2.1. Az ügetőre és a galoppra vonatkozó közös szabályok
2.1.1. A galopp verseny- és idomítópályán csak az engedéllyel rendelkező idomárok, versenylovasok,
lovászok, valamint az amatőrlovasok és az erre külön engedéllyel bíró személyek tartózkodhatnak és
lovagolhatnak. Az ügetőverseny- és idomítópályán csak az engedéllyel rendelkező betanítás alatt lévő
amatőrhajtók, segédhajtók, hivatásos hajtók, idomárok, idomár-hajtók tartózkodhatnak és hajthatnak.
Más személy – a pályaüzemeltető személyzet kivételével - a pályára nem léphet be.
2.1.2. A pályákat használó személyek kötelesek a rájuk irányadó írott vagy íratlan szakmai szabályokat
betartani, ennek során különösen kötelesek a személyi biztonsági előírásokat (pl. bukósisak kötelező
viselete) betartani. A pályákat minden személy csak saját felelősségére veheti igénybe.
2.1.3. A pályahasználattal illetve a leírt pályarenddel kapcsolatos rendelkezések a külső tréningtelepekről
behozott lovakra és a lovakkal dolgozó személyekre is vonatkoznak.
2.1.4. A külső telepekről érkező, tréninglistára bejegyzett versenylovak tréninglehetősége csak
előzetesen megkötött Pályahasználati szerződés alapján biztosított.
2.1.5. Futószárazást csak az arra kijelölt helyen szabad végezni.
2.1.6. A tréning- és munkaidő alatt végzett pálya-karbantartási munkákat (locsolás, boronálás, stb.) a
pályán dolgozó lovak hajtói illetve lovasai kötelesek elősegíteni, a balesetek elkerülése végett.
2.1.7. Szélsőséges időjárási körülmények esetén (pl.: havazás, nagy esőzés, stb) a pályák nyitva tartását
a telepvezető határozza meg. A pályák használati időpontjait a pályák állapotától függően a telepvezető
az istállóudvar kijáratánál kifüggesztett hirdetményben megváltoztathatja.
2.1.8. A nyári és téli időszámítás időtartamára különböző pályanyitvatartási időpontok kerülnek
meghatározásra.
2.1.9. A pályák - karbantartás végett - csütörtöki napokon (kivéve a rendkívüli versenynapot) egész nap
zárva vannak.
2.1.10. Az NL Kft. által (vagy az NL Kft. hozzájárulásával más által), a Telepen szervezett rendezvények
időtartama alatt, a szükséges - a pályákon, az istállótelepen, és a hozzá vezető utakon a versenylovakra,
személyekre és járművekre vonatkozó - korlátozásokat be kell tartani. E rendezvények időtartamára az
NL Kft. a pályák használatát felfüggesztheti, és a pályák, az istállótelep, és a hozzá vezető utak
használatára egyébként jogosult személyek tűrni kötelesek az e rendezvények miatt szükséges
korlátozásokat, és kötelesek a korlátozásokat betartani, valamint a rendezvény időtartama alatt a
rendezvényszervezők utasításai szerint eljárni.
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2.1.11. A telepvezető jogosult a pályák tréning céljára történő nyitvatartási idejét összesítő táblázatban
(2.4. pont) meghatározott, tréningezésre szolgáló időpontoktól eltérő időpontokat meghatározni, amelyet
az istállóudvar kijáratánál kifüggesztett hirdetményben hoz az érdekeltek tudomására.
2. 2. A galopp-pályára vonatkozó különös szabályok
2.2.1. A kizárólag versenycélokat szolgáló gyeppályát tréning céljára használni szigorúan tilos. A
gyeppálya a téli időszakban zárva van.
2.2.2. A homokpálya tréning céljára az alábbiak szerint tart nyitva:
• a homok és bemelegítő pályákon 6 órától 11 óráig, téli időszakban 7 órától 11 óráig szabad dolgozni,
• a galoppmunkára használt homokpályán kedden csak balkézre, hétfőn, szerdán és pénteken csak
jobb kézre szabad dolgozni, a homokpálya bejáratánál elhelyezett nyíl figyelembevételével,
• galopp versenynapokon tréningezni nem lehet.
2.2.3. A homokpálya belső részében csak sebes munka, a külső részében pedig csak lassú munka
végezhető.
2.2.4. A lépésben való lovaglás vagy kézen vezetés az arra kijelölt lovaglóúton történhet. Az
istállóudvarokban ügető és vágtamunkát végezni szigorúan tilos!
2.2.5. A pályák a megjelölt időszakok végén lezárásra kerülnek, ez után a lovakat az istállóudvarban kell
tartani, a pályán, és más területen a másnapi nyitásig a pályakarbantartókon kívül sem ló, sem
személyek nem tartózkodhatnak.
2.3. Az ügető-pályára vonatkozó különös szabályok
2.3.1. Ügetőlovak lovaglása és lassú munka csak az ügető homokpályán engedélyezett. Az ügető
versenypályán csak gyors munka végezhető.
2.3.2. Gyorsmunka a versenypályán, szerdán és szombaton 6 és 11 óra (téli időszakban 7 és 12 óra)
között végezhető.
2.3.3. A galopp-homokpálya lassú munka, hajtókocsiból ló vezetése, ügetőló lovaglása és kétévesek
részére betanítás céljára hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 6 órától 11 óráig (téli időszakban 7 órától
14 óráig), szombaton 6 órától 12 óráig (téli időszakban 7 órától 12 óráig), vasárnap 6 órától 11 óráig (téli
időszakban 7 órától 12 óráig) áll rendelkezésre.
2.3.4. A kis homokpálya lassú munka, hajtókocsiból ló vezetése, ügetőló lovaglása és kétévesek részére
betanítás céljára hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 6 órától 11 óráig (téli időszakban 7 órától 14 óráig)
szombaton 6 órától 11 óráig (téli időszakban 7 órától 12 óráig), vasárnap 6 órától 11 óráig (téli
időszakban 7 órától 12 óráig) áll rendelkezésre.
2.3.5. A startautót minden szerdán 11 és 12 óra között lehet igénybe venni gyakorlás céljából.
2.3.6. A kocsiból történő ló vezetése csak úgy engedélyezett, hogy a fogatot hajtó mellett egy kisegítő ül,
aki a vezetéken ügető ló futószárát tartja.
2.3.7. A pályák a megjelölt időszakok végén lezárásra kerülnek, ez után a lovakat az istállóudvarban kell
tartani, a pályán, és más területen a másnapi nyitásig a pályakarbantartókon kívül sem ló, sem
személyek nem tartózkodhatnak.
2.3.8. A 108. és 110. istállók között megnyitott szervizút csak a pálya irányában az egyes futamokra
történő kiállás céljából használható. A versenyfutamok után az istállók kizárólag az alagúton keresztül
érhetők el.
2.4. A pályák tréning céljára történő nyitvatartási idejét összesítő táblázat
GALOPP nyitvatartás (tréning céljából):
Pálya
Gyep
Galopp homok

Nyári időszak
ZÁRVA
6-11

Téli időszak
ZÁRVA
7-11

Hét napjai
H, K, Sze, P, Szo
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ÜGETŐ nyitvatartás (tréning céljából):
Pálya
Verseny
Galopp homok

Kis homok

Nyári időszak
6-11
6-14
6-12
6-11
6-14
6-11
6-11

Téli időszak
7-12
7-14
7-12
7-12
7-14
7-12
7-12

Hét napjai
Sze, Szo
H, K, Sze, P
Szo
V
H, K, Sze, P
Szo
V

Startautó: a versenypályán minden szerdán 11-12 óra között.
Nyári időszak: galopp szezon.
Téli időszak: galopp szezonon kívül.
Elsődlegesen a telepen kihelyezett mindenkori információs és útbaigazító táblák a mérvadók. A pályák
csütörtökön egész nap zárva vannak.

3. Istállórend
3.1. Az istállóknak és a kiszolgáló területeknek folyamatosan tiszta és rendezett arculatot kell mutatniuk,
beleértve az istálló és kiszolgáló helyiségei illetve területei átadási állapotának folyamatos fenntartását is.
Az NL Kft. igényeit e tekintetben a Telep vezetője képviseli, és folyamatosan ellenőrzi, az ezzel
kapcsolatos utasításait, kéréseit be kell tartani, és végre kell hajtani.
3.2 Az istállók körüli területet minden nap 12 óráig az eredeti átadási időpontban rögzített állapotba kell
hozni.
3.3. A szalma bázisú istállótrágyát vagy az NL Kft. által erre kijelölt tároló helyen, vagy a kihelyezett
tárolótartályokban kell szakszerűen elhelyezni, amelynek elszállításáról az NL Kft. vagy megbízottja
gondoskodik. A tárolók mellet elhullott trágya eltakarításáról az istálló használója köteles gondoskodni.
Más alomanyag csak akkor használható, ha az állatorvos azt írásban elrendelte (az elrendelés
dokumentum másolatát az eredeti dokumentum bemutatása mellett a telepvezető részére át kell adni), és
ebben az esetben az istálló használója önállóan, saját költségére köteles gondoskodni a trágya
szakszerű tárolásáról és elszállításáról. Az egyes épületek mellett 5 m szélességben szabadon átjárható
területet kell folyamatosan biztosítani, ezen a területen semmilyen anyagot (szalmát sem) még
ideiglenesen sem szabad tárolni.
3.4. A kommunális jellegű hulladékot kizárólag az NL Kft.-től igényelhető tárolóedényekben szabad
gyűjteni, amelyet az NL Kft. elszállíttat, annak az istállóhasználónak a költségére, ahol a hulladék
keletkezett. A tárolóedények mellett elhelyezett hulladékot, a szállítást végző vállalkozás nem köteles
elszállítani.
3.5. Az illegálisan elhelyezett trágya-, vagy kommunális hulladékkupac maradéktalan elszállításának
költségeit annak kell viselnie, akiről megállapítható, hogy a kérdéses hulladék illetve trágyakupacba
hulladékot illetve trágyát helyezett el.
3.6. A bokszokon kívüli helyiségekben, valamint a pályán és a kiszolgáló területeken lovat elhelyezni tilos.
3.7. A bokszokban álló lovak nevét, színét, nemét, útlevelének számát, az érte felelős személy nevét és
elérhetőségét jól láthatóan és olvashatóan ki kell függeszteni a boksz ajtajára.
3.8 Az istálló udvar 5 órától 22 óráig van nyitva. 22 óra után – a 3.9. pontban jelzett kivétellel – az
istállóudvar területén senki nem tartózkodhat, ezen időpontig az istállókban dolgozó személyeknek a
Telepet el kell hagyni.
3.9. Ha az istállóban éjszakai őrzés szükséges, az ott tartózkodó személyek nevét a telepvezetőnek
előzetesen írásban be kell jelenteni. Az ott tartózkodás kizárólag a telepvezető írásbeli engedélyével és
ideiglenes jelleggel történhet. Az őrzés szükségességét állatorvos által kiállított igazolásnak kell
bizonyítania.
3.10 Takarmányt, szalmát és egyéb anyagokat, valamint felszereléseket és eszközöket kizárólag az
istállóépületen belül, rendeltetésének megfelelően szabad tárolni.
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3.11. A hivatalos állatorvos és a versenytitkár, illetve versenynaponként a Versenyintézőség bármikor
ellenőrizhetik a lovak egészségi állapotát, tartási körülményeit és azonosságát.

4. Főbb állategészségügyi és járványvédelmi kötelezettségek
4.1. Az állattartó telepre külön kiadott részletes Állategészségügyi Szabályzat rendelkezéseit
maradéktalanul be kell tartani.
4.2. Az istállók használói kötelesek a rágcsálók és rovarok folyamatos irtásáról gondoskodni.
4.3. Az istállókban bokszonként csak egy versenyló helyezhető el.
4.4. Indokolt esetben, előzetes bejelentés mellett, kizárólag az állatorvos írásbeli javaslatára, a
telepvezető írásbeli engedélyével más fajú állat elhelyezése lehetséges az istállókban (ideges ló
megnyugtatására).
4.5. Ha a járványhelyzet megkívánja, a hivatalos állatorvos a telepek állatforgalmát felfüggesztheti.
4.6. Elhullás esetén a tetemet a ló tulajdonosának, vagy távollétében a ló trénerének a tulajdonossal
egyetértésben (esetleges boncolás) haladéktalanul el kell szállítania. A pályán verseny vagy tréning
közben bekövetkező hirtelen elhullás, vagy szükségszerű kiirtás után a tetemet a versenypályáról a
telepvezetőség azonnal eltávolítja, továbbszállítás a ló tulajdonosának, távollétében a ló trénerének a
kötelessége.

5. A Telep állatforgalma
5.1. A Telepre kizárólag a teherportán, a tréninglistán lévő lovakat, és kizárólag tréning és/vagy verseny
céljából lehet behozni. A Telepre lovat beszállítani, csak a telepvezetőnek - legkésőbb a szállítást
megelőző munkanapon - történt előzetes bejelentés, és a jogalap (Helyiségbérleti és pályahasználati
szerződés, vagy Pályahasználati szerződés), a lovak azonossága, tulajdonjoga, és az állategészségügyi
státuszuk igazolása után, a Lóútlevél bemutatása mellett lehetséges. Ennek hiányában a biztonsági
szolgálat a beléptetést megakadályozza. A Telepről lovat kiszállítani szintén csak a telepvezetőnek legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon - történt előzetes bejelentés után, a Ló Útlevél bemutatása
mellett lehetséges.
5.2. Versenyre érkező lovak beléptetésének előfeltételei:
• a külföldről érkező lovakra a mindenkori vámjogi és állategészségügyi előírások az érvényesek,
• a Magyarországon Idomítási jegyzékben szereplő versenylovakra a mindenkori állategészségügyi
szabályok vonatkoznak.

6. Főbb vagyonvédelmi előírások
6.1. Az istállóépületben a vendég csak a vendéglátó felelős kíséretében tartózkodhat.
6.2. A Telepen tartózkodó személyeknek saját értékeik őrzéséről maguknak kell gondoskodniuk, ezen
értékekért az NL Kft. nem vállal felelősséget.
6.3. A Telepre érkező személy- és tehergépjárművek szállítmányait és szállítóleveleit a biztonsági
szolgálat rendszeresen ellenőrzi. Ellenőrzés esetén a gépjármű vezetője és utasai kötelesek az
ellenőrzést tűrni és elősegíteni.

7. Főbb munkavédelmi szabályok
7.1. Azon munkahelyeken, ahol különféle alkalmazásban álló munkavállalókat egyidejűleg
foglalkoztatnak, a munkavégzést a munkáért felelős személynek össze kell hangolnia, a balesetek
megelőzése érdekében.
7.2. Az NL Kft. területén bekövetkező, a Bérlő tevékenységi köréből származó balesetet a telepvezető
felé azonnal írásban be kell jelenteni. Egyéb munkáltatói, kivizsgálási, jegyzőkönyvezési, bejelentési,
kártalanítási kötelezettség – a munkavédelemről szóló XCIII. Tv. és az egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet szerint – az eseményben érintett Bérlőt
(munkáltatót) terheli.
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7.3. A lovakkal kizárólag egymás után, egyesével és lépésben szabad közlekedni, a munka és
versenypályák kivételével. A Telep teljes területén a lovak foglalkoztatásakor a járművek csak 5 km/h
sebességgel közlekedhetnek. A ló mellett gépjárművel, vagy munkaeszközzel elhaladni, csak a hajtó,
vagy a lovas jelzése után szabad. Szükség esetén a lovak biztonságos eltávolodásáig a gépjárművet
vagy munkaeszközt le kell állítani. A gyalogos közlekedésre csak a veszélyt nem jelentő, erre alkalmas,
kijelölt utat szabad igénybe venni.
7.4. Ittas vagy más okból bódult állapotban munkába állni, munkát végezni vagy a munkahelyen, az
istállóudvarban szeszesitalt vagy más bódító szereket fogyasztani tilos. A tilalom betartása, ellenőrzése a
Bérlő (mint munkaadó) kötelessége.
7.5. A munkaeszközök használatára vonatkozó mindennemű dokumentáció, bizonylat megléte,
megfelelősége, a szükséges felülvizsgálatok, mérések elvégzése a Bérlő feladata.
7.6. A telepen bármilyen jogviszonyban munkát végző személy magatartásáért az felel, aki őt a
munkavégzéssel megbízta.

8. Főbb tűzvédelmi előírások
8.1. Általában
8.1.1. Az egyes épületek bejárati ajtókulcsaiból egy-egy darabot a telepvezető részére kell átadni,
amelyeket a Biztonsági szolgálatnál, a portán egy lezárt és lepecsételt szekrényben kell elhelyezni. Ez a
szekrény csak tűz esetén, jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett nyitható ki. Tűz észlelésekor a Telepen
tartózkodó személyek kötelesek a Tűzoltóságot és a portaszolgálatot azonnali értesíteni, az emberek,
állatok és anyagi javak mentését azonnal megkezdeni.
8.1.2. Az udvaron a tűzcsapokhoz és a tűzoltó-készülékekhez vezető közlekedési utak szabadon tartása
kötelező.
8.1.3. A tűzoltóvízforrások, a tűzoltóeszközök, felszerelések (tömlő, sugárcső, 2 db kapocskulcs)
sértetlenségéért, meglétéért a Bérlő felelős.
8.1.4. Villamos-berendezést és kapcsolóját, tűzoltókészüléket, eszközt, ajtót, menekülési kijáratot
eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem
szabad.
8.1.5. Az esetenként használatos infralámpák vagy infrasugárzók nem helyhez kötött szereléssel is
alkalmazhatók. Az elakadás, elbotlás megelőzése érdekében csak olyan hordozható készüléket szabad
használni, amelynek csatlakozó vezetéke legfeljebb 4 m hosszú, s amelyet őrizetlenül hagyni tilos!
8.1.6. A technológiai, kezelési és karbantartási utasítások betartása kötelező. Bármely berendezésen
karbantartást, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.
8.1.7. Az épületbejáratok közelében – jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően – 1-1 db. 6 kg-os porral oltó
tűzoltó-készüléket kell készenlétbe helyezni, melyeket helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra
használni nem szabad. Kiegészítő védelemként szükség esetén homokládákat lehet elhelyezni, amelyet
feltöltött állapotban, és megfelelő lapáttal ellátva kell tartani.
8.1.8. Az egyes helyiségekben és kisegítő területeken csak az illetékes személyek, az oda beosztott,
kioktatott dolgozók tartózkodhatnak.
8.1.9. Takarmánytárolás esetén szigorúan be kell tartani az erre vonatkozó tűzrendészeti előírásokat.
8.1.10. A használatos fűtőberendezések kezelési utasításait jól láthatóan és biztonságosan ki kell
függeszteni, az abban meghatározottakat kötelező betartani.
8.1.11. A fűtőberendezés szakszerű használatáért, üzemeltetéséért, felülvizsgálatáért a használatot
engedélyező Bérlő felelős. A fűtést és annak felügyeletét a berendezést nem ismerő vagy arra
alkalmatlan személyre bízni nem szabad.
8.1.12. A fűtőberendezés és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani, ill. olyan
hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterhelés
mellett se haladja meg a 333 K-t (60 C fokot).
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8.1.13. A helyiséget, illetve épületet utolsóként elhagyó személynek a villamos-berendezést, egyéb
készüléket ki kell kapcsolnia (feszültségmentesíteni), és meg kell győződnie, hogy nincs-e olyan
körülmény, amely utólag tüzet, robbanást okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, rendellenességet
azonnal meg kell szüntetni.
8.1.14. A telep egész területén csak a DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY táblával megjelölt helyen
szabad dohányozni, másutt szigorúan tilos.
8.2. „C” tűzveszélyes helyiségekben és területeken
8.2.1. Az ilyennek minősített területeken és helyiségekben a dohányzás, nyílt láng használata tilos! A
dohányzási tilalmat szabványban meghatározott táblával kell jelölni. (MSZ 15631-85, 17066-85).
Dohányozni csak az erre kijelölt helyiségekben lehet (ld. még 8.3. pont).
8.2.2. Az MSZ 1600 szabványsorozat és az MSZ 172/1 szabvány helyébe az MSZ 2364 szabványsorozat lépett „Épületek villamos berendezéseinek létesítése” címmel, amelynek előírásait be kell tartani.
Ez magában foglalja a poros helyiségek, az időszakosan nedves helyiségek, a Tűzveszélyes helyiségek
és szabad terek, az Istállók és mezőgazdasági színek szabvány előírásait is.
8.2.3. Csak tüzet nem okozó világítást szabad használni, melynek elhelyezésénél, rögzítésénél,
használatánál ügyelni kell, hogy környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
8.2.4. A helyiségekben nem odavaló éghető anyagot, ill. éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj, stb.)
ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
8.2.5. A helyiségekben és területeken csak az illetékes személyek, az oda beosztott, kioktatott dolgozók
tartózkodhatnak.
8.3. „D” mérsékelten tűzveszélyes helyiségekben és területeken
8.3.1. A dohányzásra kijelölt helyek csak „D” Mérsékelten tűzveszélyes osztályba sorolt helyiségek, illetve
területek lehetnek. A dohányzóhelyet az ingatlan tulajdonosa „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” feliratú
táblával jelöli.
8.3.2. A dohányzó helyiségben megfelelő számú, nem éghető anyagú hamutálat, valamint a bejáratánál
nem éghető anyagú, vizes cigarettavég-tartót kell rendszeresíteni, amelybe egyéb hulladékot elhelyezni
tilos. A hamutartót papírkosárba vagy éghető hulladékok gyűjtésére szolgáló edénybe kiüríteni nem
szabad.

Hatálybalépés
E Házirend a 2009.08.01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kincsem Parkra vonatkozó korábbi
házirend hatályát veszti. A Házirendet az istállótelepen, valamint a Telep minden bejáratánál jól látható
helyen ki kell függeszteni.
Kelt: Budapesten, 2009.07.16. napján.

Vajtó Lajos
Farkas Ferenc
ügyvezető igazgató
ügyvezető igazgató
Nemzeti Lóverseny Kft.
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