
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

 

Amely egyrészről 

A Magyar Lovassport Szövetség 

cím: 1087, Budapest Kerepesi út 7. 

adószám: 18158074-2-42 

Képviseli: Stróbl Dorottya 

mint megbízó (továbbiakban Megbízó) 

 

 

másrészről a 

cím:  

adószám:  

képviseli:  

mint megbízott (továbbiakban megbízott) között jött létre, az alábbiak szerint 

 

 

1. A Megbízó a feladatainak ellátása körében, megbízást ad a megbízott részére, hogy a 

2017. március 31. – 2018. december 10. közötti időszakban, lovas szakmai 

rendezvényen, versenyeken tenyésztési és sportkipróbálási céllal vegyen részt, a legjobb 

tudása szerinti sporteredmények elérésének érdekében.  

 

2. Alap feladat  

A 2017. március 31. és 2018 december 10. közötti időszakban az alábbi lovas 

versenyek legalább egyikén való - melléklet szerinti - eredményes részvétel.   

- a Magyar Lovassport Szövetség hivatalos versenynaptárában szereplő országos 

díjugrató, díjlovagló és military minősítő versenyek,   

- a Magyar Lovassport Szövetség hivatalos versenynaptárában szereplő országos 

tenyészverseny döntője 

- és az FEI versenynaptárjában szereplő nemzetközi díjugrató, díjlovagló és military 

minősítő versenyek 

- Nem olimpiai szakágakban (fogathajtás, lovastorna, távlovaglás, reining és para-

díjlovaglás) a melléklet szerinti versenyeken 

 

Feladatok részletezése: 

- A verseny helyszínére való szállítás 

- A sportló megfelelő kondícióban való kiállítása 

- Gondoskodás a ló tisztaságáról és felszerelésének biztonságáról 

- A ló aktuális fizikai és technikai felkészültségének megfelelő versenyszámokba való 

benevezése 

- A verseny ideje alatt a ló jóllétéről való gondoskodás 

- A verseny ideje alatt a ló felügyelete 

- A verseny ideje alatt szakszerű, baleseteket és a ló képességeit meghaladó 

feladatokat elkerülő bemutatás 

- A versenyről való elszállítás  



 

 

 

3. A Megbízott a megbízást a követelmények és feltételek ismeretében elfogadja. A 

megbízás teljesítése során a megbízott a megbízó által meghatározott, 2. pontban leírt 

követelményeknek köteles eleget tenni. A megbízott szavatol azért, hogy a megbízást 

az előírtaknak megfelelően a lehető legmagasabb színvonalon teljesíti, kellő 

képzettségű és szakmailag jártas.  

 

4. A megbízás a szerződés megkötésétől az elszámolás lezárásáig tart. 

 

5. A Megbízott a 1. pontban foglalt tevékenység ellátásáért bruttó……………….. - Ft azaz 

……………….. forint megbízási díjra jogosult, amely az alább rögzített időpontban 

esedékes. 

 

6. A megbízási díjra a Megbízott kizárólag a lovas szakmai rendezvényen elért 2. pontban 

meghatározott eredmény elérése esetén jogosult.  

 

7. A megbízási díj a szerződés aláírását követően, a megbízott által kiállított számla 

alapján, a teljesítési igazolás kiadását követő nyolc munkanapon belül esedékes.  

 

8. A teljesítés igazolására – az elért eredmények igazolásának elfogadását követően –a 

megbízó Magyar Lovassport Szövetség főtitkára jogosult. 

 

9. A Megbízott szerződésszegése, így különösen a szerződésben vállalt kötelességek 

késedelmes teljesítése vagy elmulasztása, a megbízási díj rendeltetéstől eltérő 

felhasználása, téves adatok alapján történt információszolgáltatás esetén a megbízott a 

megbízási díjat a megbízó részére köteles visszafizetni és a megbízónak a megbízott 

szerződésszegéséből eredő kárát megtéríteni. Részleges teljesítés esetén a megbízott a 

megbízási díj arányos részét köteles visszafizetni. 

 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

11. A jelen szerződés három (3) eredeti példányban készült, amelyet a felek, mint 

akaratukkal megegyezőt írnak alá. Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2018…………….. 

 

 

 

 

………………………………………  …..………………………………….. 

                 megbízott                          Magyar Lovassport Szövetség megbízó 

              képviseletében           képviseletében 

                                                                         Stróbl Dorottya főtitkár 

 


