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z.

L oA RVERES (vETErt a.l A Nr,atrnlu,D szanA Ly z AT

Biibolna Nemzeti Menesbirtok a di6spusztai Angol l'elivdr Menesben nevelt eves csikoit nyilt
nap kereteben vdteli a.j6nlattal ertekesiti (tov6bbiakban: 6rverds), illetve azok bdrletijogviszony
keretdben t6rteno hasznosit6sdra biztosit lehetoseqet.

l.

r. Anvnnns KriRAsA

Az 6rverdsen I-elvezetesre keri.ilrrek B6bolna Nemzeti Menesbirtok (rov6bbiak.ban: kiir6)
tr"rlajdor-r6ban 6llo. ert6kesiteni kfv6n angol teliver lovak.

Az drverest a lovak meghirdetdsdt cs lefrds6t biztosft6 katalogus kibocs6tris6val kell kittizni.
ebben fel kell tlintetni:

a) a 16 adatait (sziiletdsi 6v, apja, anyja) tov6bbd a jellemzo saj6toss6gokat,

b) az indul6 arat, frzetesi felteteleket,

c) azhrveres helyet ds idejet,

Az 6rverdsi katal6gust azarveres idopontj6t rnegelozoen legal6bb l5 nappal kell l<<izzdtenni.

A lovak az drtdkesftds idoponti6ban rendelkeznek a l6ritlevellel, valamint a sziikseges
immunizal6sokkal.

Az drveresre kijel6lt lovak megtekintett 6llapotban v6sdrolhat6ak meg, a kiir6 lehetosdget
biztosit azafinlatot tevok rdsz6re alo vizsgftlalitra.

A lovak a katal6gussz6m sorrendjeben felvezet6sre kertilnek.

A veteli- vagy berleti ajdnlatot tevoknek a fenti tdjekoztatds birtok6ban es megtekintett
dllapotban kell a.j6nlatot tenni.

II. VE:IIILI AJANLAT

8. Arveresen veteli aj6nlatot tenni szemdlyesen vagy meghatalmazott iltjan lehet.

9. Az 6rverdsen veteli ajdnlatot az.rehet, aki resz veszaz 6rver6sen.

10. Az drverdsi t6rgyaliist a kiir6 6ltal megbizott szemely vezeti.

1 1. Az 6rveres megkezdesekor az drverds vezeto.ie az ajttnlattevokkel kdzli a kiir6 riltal
rneghatdrozott indul6 iral(a kikiAltAsi 6rat), es a lovak bemutatd:sa ut6n felhivja oket v6teli
aj 6nlatuk rnegtdtelere.

12. A viteli ai6nlat megtetelere a kiir6 6ltal kiadott vdteli ajitnlat nyomtatv6ny l;.itoltdsevel

es az. arveres vezeto.je 6ltal kihirdettet idopontig. a kiieldlt ajanlatteteli doboz:ba torleno
elhelyezessel van lehetoseg.

13. A veteli a.j6nlatot f{Ulr-ban kell megtenni. A kiki6lt6si, illetve az, eladhsi rir nett6 6r,

melyet tovdbbi 27 oh Al; A terhel.

14. A vdteli aj6nlat tartalma:

a) a v6teli aiiinlatot tevo neve (megnevezdse),

b) lak6helye (szdkhelye)

c) a megv6s6rolni kfviint lo szama es neve

5.

a
J.

4.

6.

7.



d) a.j6nlott ellenertdk I{[JF-ban

III. BERT,ETI AJANLAT

15. Arverdsen b6rleti aj6nlatot tenni szemdlyesen vagy meghalalmazottritj6n lehet.

16. Az 6rverdsen berleti ajiinlatot az.Iehel, aki rdszt veszaz 6rveresen

17. Az drverdsi t6rgyalast a kiiro 6ltal megbizott szemely vezeti.

18. Az drveres megkezddsekor az 6rveres vezetoje az ajinlattevokkel kdzli a kiir6 6ltal
meghat6rozott irrdul6 berleti dij %-os merleket (a kiki6lt6si dijat), es a lovak bemutat6sa ut6n
felhivja oket b6rleti aj6nlatuk megteteldre.

19. A berleti aj6nlat megtdteldre a kiir6 6ltal kiadott berleti aj6nlat nyomtatv6ny lkitdltesevel
es az arver6s vezetoje 6ltal kihirdettet idopontig a kijeldlt aj6nlattdteli dobo:zba torteno
elhelyezessel van lehetdsdg.

20. A berleti aj6nlatot sz|zalekban kell megtenni, a versenydij reszeenek rneghat6rozotto/o-
ra vonatkozo.hataroz.oIt2023. november 30-is tart6 bdrleti szerzodesre vonatkoz6an.

21. A berleti aj6nlat tartalma:

a) a berleti aj6nlatot tevo neve (megnevezdse),

b) lak6helye(szekhelye)

c) a bdrelni kiv6nt Io sz.itma ds rnegnevez6se

d) versenydij ajdnlott merteke Yo-ban

IV. AnTAnCYALAS

22. An-rennyiben egy lcira tobb veteli- vagy berleti aj6nlat drkezik, akkor a kiir:6 m6sodik
fordul6kdn t itrtdr gy alitst tarl.

23. Az |rtdrgyal|st az adott l6ra veteli- vagy berleti aj6nlatot tevok vehetnek r6szt.

24. Az 6rtdrgyal6s megkezdesekor a kiir6 kdpviseloje kdzli az adott l6ra beerkezett
legrnagasabb veteli- vagy bdrleti aj6nlatot, ismerteti az 6rtingyalis feltdteleit. Az
6rt6rgyal6son a kiindulo 6r a 16ra beerkezett legmagasabb vdteli- vagy berleti ajdnlat.

25. Az itrLdrgyal6son csak a legmagasabb veteli- vagy b6rleti ajdnlati arat elero dsszegri
veteli aj6nlat teheto.

26. Az a veteli- vagy berleti ai6nlat ervdnyes, amelynek osszege meghaladja az elozoleglelt
ervenyes veteli ajdnlat 6sszeget.

27. A veteli- vagy berleti ajilnlatol tevo a vdteli aj6nlatot nem vonhatja vissza.

28. Az irthrgyal6son kdt aj6nlattdteli lehetoseget kell biztositani.

29. Az itrtirgyal|s lez,itritsakdnt. az ttrtirgyal6s vezeto.ie a meg6llapitja, hogy a legtobbet
ajanlo a megnevezett lovat megvette. vagy a hasznositdsi (berleti) jogat megszerezte.

30. Az|rlilrgyaldson nem csokkentheto az indul6 6r.

3 1 . Az 6rverds az adorL 16 tekintetdben sikerlelen, ha nem tettek vdteli- vagy bdrleti ajanlatot.



32. Az ilrttrgyaldsroliegyzokonyvet kell f-elvenni. A jegyzokonyvnek tartalmaz,nia kell

a) az6fi6rgyal6s helyet, idejet, kezdetenek es befbjezds6nek idopontj6t,

b) az intingyal6s vezetof 6nek nev6t,

c) az. inltitrgyal6sra.iogosultak azonosit6 adatait,

d) az elawerezett lo adatait, indul6 lrbt. az 6rverisi veteliirat vagy b6rleti dijat

e) a legmagasabb aj6nl4tot tevo 6rveresi vevo nevdt, sziiletesi helydt, idejet, anyja nevdt,
6s lakcimdt, jogi szemely esetdben a nyilv6ntartdsi adatokat,

33. Az |rtdrgyal6si jegyzokdnyvet az itrttrgyal6s vezetoje ds jegyz6konyvvezetr5 irja al6.

V. SZERZoDESKoTES

34. A nyertes 6rveresi vevovel a kiir6 azonnal szerzodest kdt az ,olokeszitett
szerzodesm inta alkalm azfusav al- melynek fo bb pond ai :

a) veteliirat a szerzode$kotdst kdveto 3 napon beltil ki6llitott sz6mla alapjtin .. napos
fizet6si hat6ridovel kell teljesiteni.

b) a lovat 5 napon bellil el kell sz6llitani a nyertes 6rverdsi vevonek vagy berlonek

c) amennyibenazelsz.6llit6s csak a 5. napot kdvetoen val6sul meg irgy a v6sdr[6 a tobblet
napokra 3.500 Ft + 4p4 / nap tart6sdijat koteles fizetni azkiironak

d) amennyiben a lo vetel6ra a fizetesi hat6ridon beltil nem kertil kiegyenlittisre, ugy a
szerzodes semmisnek tekintendo,

35. A veteli- vagy bdrleti aj6nlatot tevo a v6teli- vagy berleti ajdnlatot nem vonhatja vissza.

W. ZARO RENDEI,KEZESEK

36. A.jelen utasit6s 2021, augusztus 25-en ldp hat6lyba.

37. A Menesbirtok szervezeti egys6geinek vezetoi kotelesek gondoskodni arr6l, hogy a
Menesbirtok munkatdr sai az utasit6sban fo sl al

B6bolna. 2021. augusztus 25.

aril Gdbor
rgazgato

+,f
.J



l. melleklet.

Magdnszem6ly ajdnlatot tev6 neve:
Lakcirn:

VETEI,I AJANLAT

(minta)

Telefonsz6rna:

Gazdasfgi trirsasig ajrinlatot tev6 neve:
Szekhelye:
Telefonsz6rna:

rn i nt aj iln I attevo, (toviibb i ak baq aj rin I attevo, ).

l. AlLrlirott vdteli ai6nlatot teszek lovak

i6 neue

2. Az ajbnlott v6tel6r net]t6 Ft, azaz ...... forint.
TudomSsul veszerr, hog! az |ltalam megaj6rrlott vetelilrat2T %o-os iiltal6nos forgalrni ad6 terheli,
amelyrrek rnegfizetds6re ii rnegaj6nlott v6teliiron feliil koteles vagyok.

3. Ajrinlattevokent az l.) pQntban meghat6rozott lovat rnegtekintettem, azt megfelelon,ek takiltarn,
6s tudorn6sul veszern, ho$y arnerrnyiben jelen ajhrlat a legkedvezobb aj6nlat, igy villlalom, hogy
Biibof na Nenrzeti Menespinokkal a rnai napon a jogszabtilyi eloirrisoknak rnegfelek5 adifisvdteli
szerzoddst kotdk.

4. A.i6nlattevokent vdllalomf hogy avetelirat B6bolna Nemzeti Menesbirtok 6ltal a szerzoddskotdst
kovetoen kiSllitott sz6rnl{ alapj6n az abban foglalt fizetdsi hat6ridoben megfizetem.

5. Aj6nlattevok6nt tudom6Nul veszeffr, hogy Biibolna Nemzeti Menesbirok a vetel6r teljes
kiegyen I it6s6i g tu lajdonjdgat fenntartja.

6. Aj6nlattevok6nt tudorn6lul veszem, hogy a lo elszL.llititsa 6s anrrak kriltsdgei az: adifisv6teli
szerzod6s rnegkot6sdnek [ovetoen engem terhelnek.

A fentiek alapj6n a jelen vdteli 4jenlatot teszem, 6s mint akaratommal mindenben egyezot jovithagy6lag

irom al6.

Kelt: Tata-Di6spuszta, 2021. aLrgusztus ....

Ajdnlattevo



2. rnelleklet

BERLETI AJANI,AT

(minta)

sdt ds leirris6t biztosft6 katal6gusban szereplo
a Bdbolrra Nemzeti Menesbirtok tLrlaidoniiban

l. Alulirott b6rleti ajrlnlatot
adatok rnegismerdse ds a
6llo. al6bbi l6ra:

Magiinszem6ly ajdnlatot tev{ neve:
LakcIm:
Telefonsz6ma:

Gazdas6gi tirsasig ajinlatot tev6 neve:
Szdkhelye:

2. Az aj6nlott b6rleti dij oslzege a versenydij ..Yo-aazaz .. ...... szhzaleka.

3. Aj6nlattevokdrft az | .) pfntban rneghat6rozott lovat megtekintettem, azI rnegfelelonek tal6ltarn,
6s tr.rdom6sul veszern. ho[y amennyiberr -jelerr ajilnlat a legkedvezobb a.i6nlat, irgy v6llalorn, hogy
Bdbolna Nemzeti M6ne$birtokkal a rnai napon a .iogszab6lyi eloir6soknak megfirlelo b6rleti
szerzod6st kotok.

4. Ajdnlattevok6nt viillalonlr, hogy a bdrleti dfjat B6bolna Nemzeti Mdnesbirtok tital a kirillitott
szhmla alapj6n azabban foglalt fizetdsi hat6ridoben megfizetem.

5. Aj6nlattevokent tudornSlsul veszem, hogy B6bolna Nemzeti M6nesbirok az l.) pontban

nreglratarozott lora hat6r$zott ide.ii,2023. november 30-ig sz616 bdrleti szerzod6st ktit.

6. Aj6nlattevok6nt tudorn6rlul veszem, hogy a 16 elszrillftrisa ds annak kcilts6gei a b6rleti szerzodds

megkotds6rrek kdvetoen fngem terhelnek.

A fentiek afapj5n ajelen b6rleti aj6nlatot teszem, 6s mint akaratommal mindenben egyezot jdvirhagy6lag

irom al6.

Kelt: Tata-Di6spuszta, 2021 . aggusztLrs ....

Ajrinlattevo



3. mell6klet

Amelv k6sziilt:

ARTAGYALAS JEGYZOKONYV

(minta)

Jegyz6ktinyv

2021. augusztus 28-in Bribolna Nemzeti Mdnesbirtok Di6spusztai
telephelyenek hivatalos helyisegeben, 2890 Tata, Di6spuszta

Jelen v4tUak: Ha6l Q6bor B6bo lna Nemzeti M6nesbirtok tgazgatd

a.iiinlattevo

aj6nlattevo

ajdnlattevo

jegyzokonyvvezet6

T6rgy: Bdbolna Nempeti Menesbirtok a di6spusztai Angol Teliver Menesben csik6inak
nyilt nap keret6ben tdrtdbo ert6kesitese vagy berleti jogviszony kereteben tdrteno
haszno sit6s6ra vonatko zo ilftrflr gy alis

Artrirgyalas-kez&lg: ... 6ra .. . . .. perc

A lovak rneghirdetds6t 6s leir6sSt biztosit6 katal6gusban szereplo adatok megismerdse 6s a 16

bemutat6s6t kovetoen

lo neve

l6ra tobb vdteli- vagy bdrleti aj6nlat erkezett
ford u lokent 6rI6rgy al6st tart.

be, ezeft a kiir6 BSbolna Nemzeti Mdnesbirtok mrisodik

Az irthrgyal|st az adott l6ra vdteli- vagy bdrleti ajrinlatot tevok vehetnek rdszt.

Haril G:ibor igazgato ismefteti az.adott l6ra be6rkezett legrnagasabb vdteli- vagy bdrleti aj;inlatokat:

Aj6nlatot nyrijtottak be:

Ajdn lon vdteliir/bdrleti

Hail Gdbo r igazgatil i srn erlet i az. 6nir gy al6s fe l t6te l e it.



l.

2.

Aa.

5.

6.

Az irthrgyal6son a kiindul{ 6r a lora bedrkezett legrnagasabb v6toli- vagy b6rleti ajimlat.

Az|rtdrgyal6son csak a le$magasabb veteli- vagy b6rleti aj6nlati iral elero osszegti v6teli ajenlat
teheto.

A v6teli- vagy bdrleti ajhnlat drv6nyes, amelynek dsszege meghaladja az elozolegtett drl'dnyes veteli
ajinlat osszegdt.

A vdteli- vagy berleti ajrlnlafot tevo a v6teli aj6nlatot nem vonhatja vissza.

Az irtir gy aldsorr k6t ford u l$ban b i ztos it j a az aj|nlatlete I lehetos6g6t.

Az, irtirgyal6s vegen az 6ft{rgyal6s vezetoje a rneg6llapitja, hogy a legtobbet aj6nl6 a rnegnevezett
lovat nregvette, vagy a lraszf ositrisi (b6rleti) jogat megszerezte.

I . Az itrtirgyalilson nem csok(entheto az indulo rir.

Azinthrgyaliis megkezddse elo{t a Kifr6 lehetosdget biztosft az Ajinlxot tevok r6sz6re, hoglr kdrddseket
tegyenek fel.

K6rdds rrern 6rkezik.

Ezt kovetoen a Kiir6 rnegkezdi a k6tfordu16s irthrgyalirst. Az aj5nlatot tevok az ajrinlatukat ir6sban
teszik rneg.

Haril G6bor igazgato minden flrdul6t kovetoen ismerteti a be6rkezett aj6nlatokat:

l. fordul6:

Aj6nlott vdte16r Ft-ban/b6rleti dii 'Zo-ban

2. fordul6:

Harll G6bor igazgato az Lrtols( fordul6ban adott a.i6nlatok alapj6n kihirdeti a nyeftes aj6nlattevot 6s

felkdri a szerzodeskotesre.

A nyeftes aj6nlattevo neve:

sziilet6si helye, idej p/cdgi e gy zek sz6ma:

anyja neve/ad6sz6nia:

lakcime/ szekhelye:

Ha6l G6bor igazgato az 6rtirgy'pl6st berekeszti ... .... 6ra . .. ..... perckor.

AjSnlatot tevo vetelilr Ft-ban/bdrleli dii ol

K.rn.f.



I{afl G:lbor
igazgato jegyzokonyvvezetii



ART RGYALASON AJANLAT BENYUJTASA

Maginszem6ly ajdnlatot tev6
Lakcim:

Gazdasdgi tirsas6g ajinlatot
Szdkhelye:
mint aj6n lattevo, (tov6bbiakba aj6nlallevo,).

I . Alulirott vdteli/bdrleri aifinla
adatok megismerdse 6s a 16

al6bbi lora az ilrtirgy al6s

neve .

M egaj6nlott v6tel6r Ft-ban/
bdrleti dij 7o-ban:



4. mell6klet

ADASVETELI SZERZoDES

(minta)

ln.rr.svnrBLI szERz6nus
mely ldtrejott egyr6szrol:

N6v: Bibolna Nemzeti M6ne$birtok

Sz6khely: 2943.Bir},olna, Mdsp6ros u. l.

Ad6sziim: I 583371 0-2-l I

Bankszdm lasz6rn: Magyar A I l4nrkirrcst6r I 0036004 00335900 00000000

Kepviseli: Uaal G6bor

Kapcsolattarl6: Hegedi.is Zsolt

Te lefon szilnr : 06-30 - 41 4 - 646 1

rnint elad6, a tov6bbiakban El{d6,

nrdsrdszrol:

Nev:

Lakcim/Szekhely:

Anyja neve/ad6sz6rna:

C6giegyzekszdm/szli let6si helye, ideje,:

K6pviseli:

Kapcsolattart6

Teleforrsz5m:

Ernail:

mint vevo, tovribbiakban Vev6 kozott azal|bbi feltdtelek mellett, helyen 6s idoben:

l. Felek rneg6llapfd6k, l'rogy az Elacl6 rlltal felkfn6lt lovat a Vevo megtekintette, lelietosdp;e volt annak

kipr6bdl6s6ra, 6s azt az alfbbi felt6telekkel rnegv6s6rolja:

A 16 adatai:

2. Az Elado igazolja,lrog5, q rnegielolt 16 kizdr6lagos tulajdonosa, szavatolja, hogy a.ielen adiisv6tel

tirgyittkdpezo lovorr hanladik szerndlynek nincs olyan joga, amely ajelerr szerzoddst eLkaddlyozn6,

vagy kizirn6. Vevo kijelenti, hogy a f-ent rnegjelolt 16 fizikai 6s rillateg6szsdgiigyi 6llapot6t

rnegvizsg6lta, a 16 eddigi pllategdrszsdgiigyi ell6t6s6rol Eladot6l rdszletes til1koztathst kapott.

3. A felek a fentiekben feltiintetett 16 v6tel6r6t kozos meg egyez6ssel .-Ft+AFA azazfctrint+ AFA
tisszegbe n hal6r oz,zfk nt eg.

N6v Sziil. id6 Jeliil6se Szine. neme Apja Anyja



4.

5.

6.

A lo vetelar6t a Vevo sz6mla ellen6ben, a sz6llit6st rnegelozoen a szhnlfn s7sp6,plo fizetdsi
hat6ridoben utal6ssal. egyenliti ki. Az iradfs helye: Di6spuszta. A Vevo vrlllalja. hogy a 16

elsz6llit6sa saj6t koltsegdre tom6nik. legkdsobb 2021. szeptember 5-ig.

A f6 tulajdonjogrinak itsziil|sa 6s ritad6sa a v6tel6r kifizet6sekor, vagy annak befizetdsdnek
igazoldsakor tortenik a vdte161 4. pont szerinti teljesit6si rn6djrlt6l fiiggoen.

Az F,lado kijelenti, hogy' az eladott lo fenozo betegsdgek klinikai tiineteitol mentes. Arnennyiben
szavatossdgi hiba rneriil fel, frgy annak bejelentdsdt a Vevo 

^zt 
az |tadits-6tvdtel idopontj6t koveto

l4 rrapon beliil teheti meg ir6sban, melyet az elado cimdre kdteles elkiildeni, az ennek
elmulaszt6s6b6l eredo kiut a Vevo viseli. Szavatoss6gi kifogrls bejelent6sekor a Vevo koteles
biztositarri, hogy a kifog6sa alapj6ul szo19616 koriilrndny felfedez6sdtol szdrnitott 3 napon belLil az
Ef ado a sa.j6t szakernber6vel vizsgalhassa rrell a szavatossdgi kifogas tirgyirt,jogszertisdget.

Az elad6 az adiisv6telt az illet6kes M6rreskonyv-vezeto szervnek bejelenti.

A rneg6llapod6sban nern szab6lyozott kdrddsekben a Polg5ri Torv6nykcirryvrol sz616ll0l3. dvi V.
tv. (Ptk.) rerrdelkez6sei az ir6nyad6k.

Adatkezel6si rendelkez6sek

9.1 . A Vevo es az, F.lado kizhrolag a .jelen szerzodds tirgyitt k6pezo tev6kenys6g teljesites6vel
osszefiiggesben, szerzod6s teljesit6sdhez sziiks6ges rneftdkberr kezeli aszamarahozz|f<irhetovd tett
szem6lyes adatokat.

9.2. A Vevo 6s az Elado adatkezeldse a jelerr szerzoddsben foglalt c6l eldrdsdhez: sziiks6ges
nrerldkig terjed. A Vevo es az EIad6 az adatkezelest az adatv6delemre vonatkoz6 jogszab6lyi
eloir6sok, fgy kliloncisen

a) az Europai Parlament ds a Tan6cs (Eu) 20161679 Rendelet6nek (2016. 6pnilis 27.) a

tenn6szetes szern6lyeknek a szern6lyes adatok kezel6se tekintetdben tortdno v6delmdr6l 6s az

ilyen adatok szabad riraml6s6r6l, valamint a95l46lEK rendelet hat5lyon kfviil lrelyez6s6rol
(6ltal6nos adatv6delrni rendelet, a tov6bbiakban: GDPR), valanrint

b) az inform6ci6s onrendelkezesi .iogr6l ds az infonn6ci6szabads6gr6l szolo 2011. evi CIXII.

torv6nynek (a tov6bbiakban: Infotv.), tov6bb6

c) az. ez-eken alapu16 bels6 adatkezelesi rendjdnek betartiisival vegzi.

9.3. figydb bizalmas inforrn6ci6k fitadfsara vagy nyilv6noss5gra hozalalira egyik fdl se:m jogosult,

kiveve a szerzod6s l6nyeges tarlalrni elemeire, azaz a Felek szern6ly6re, a szerzodds thrgyira es az

ellenszolg6ltatds rn6ft6kire vonatkoz6 inforrr6ci6kat, illetve rrindazon rendelkezdseket, amelyek

ny i Iv6nossdgra lrozata l6t .j ogszab6 lir irj a e lo.

9.4. A Felek a szerzodds al|irfts6val rneg6llapodnak, hogy a szerzod6s 6s annak ti:ljesitesdvel

kapcsolatos, vagy azegyur6s16l, kiilonoserr egym6s rnrikod6sdrol, szervezetdrol tudom6sukrajutott,
biftokukba keriilt infonn6ci6, illetoleg m6s m6don megismeft, nyilv6nosan nem hozz6Lferheto

minden olyan tdny, adat, terv, okirat, dokumentum, elj6r6s (a toviibbiakbarr: adat) iizleti titoknak
rnin6slil, amelyek nyilv6nossiigrahozatala a felek hivatali, tizleti vagy egy6b 6rdekeit sdrtend.

Jelen szerzodes al6ir6srlval a Vevo akk6nt nyilatkozik, hogy 6 mag6rrszemdly, vagy pedig a

Nemzeti Vagyon16l szolo 2011. evi CXCVL torv6ny 3.$ (l) bekezd6s l. pontia szeritrti 6tl6that6
szerveT,et fogalrndra vorratkoz6 feltdteleknek megfelel, valamint ltozz|jirul alrhoz, hop;y a Elad6 a

v6llalkozris 6tl6that6s6gdval osszeftiggo, az- 6llanhiztaft6s6r6l sz616 2011. 6vi CXCIV. tcirv6ny

54lA $-ban meghat6rozott adatokat szerzoddsbol eredo kovetel6sek eldvtil6sdig kezelje. A
szerzod6st az Elad6 k6rtalanit6s n6lkiil 6s azonnali hatrillyal felmondhatja, illetve jogosult att6l

el6llni, ha a Vevo rn6r nem rninostil 5tl6that6 szervezetnek, vagy e pont szerittti rtyilatkozata

va lotlarrnak bizonyul.

Felek .ielen szerzoddst akliro kepviseloi kijelerrtik, lrogy rendelkeznek a.ielerr szerz(ides 6ltalLrk

kepviselt fdl rrevdberr tortdno al|irtsitltoz, sziiks6ges hatiiskcjrrel vagy rneghatalrraz6ssal.

7.

8.

9.

10.

11.



lZ. Ijelek rogzitik, hogy a.felen szerzodes b6rrnilyerr rnodosit6s6ra, a szerz.odes hatillydt illeto

nyilatkozatok rnegtetelerf a jelen sz-erzoddsben kdpviselokent megie16lt szerndlyek jogosultak. A

napi kapcsolattJrtrisra [".gj"f of t szerr6lyek a szerzodes teljesites6hez szii]lsdges m6s

tevdkenys6gek, ny i latkoz{tok megtdtel6re jogosultak.

A felek a jelen meg6llappd6st elolvasdLs 6s 6rtelmezds utan, mirrt kozos akaratukkal mindenben

megegyezot jov ithagy ola$ irj 6k al6.

Tata, Di6spu szta, 2021 . augus{tus 28.

Bibolna Nemzeti
Hail Gdbor i

elad6

Pdnziigyi el lenjegyzem :

Zavadil Erika
gazdasdgi vezeto

ESR6

Felek kijelentik, hogy az eset jogvitSkat b6kds megegyezes ftjrin kiv5nj6k rendezni. Amennyiben

ez nem vezet eredmdnvre. [r b6rmelyik f6ljogosult ig6ny6t rendes bir6s6g irtj6n drvdnyesiteni. Felek

jelen szerzoddsbo I eredo j ogv i ijuk esetdre ert6khatartol fiiggoen kolcsonosen al6vetik map;ukat a Gyori

Jrir6sbirosdg vagy a Cyori Tor
biros6gi kikotes).

inysz6k aliiveteserr alapu l6 k iz6rolagos i l let6kessdgdnek (tov6bbiakban :

Felek ajelen Zhraddkelkiiloniilt allirilsdval tanrisitjrlk, hogy a bir6srlgi kikotdst itgondoltrik, 6rtelmeztek

6s az al6vet6st, mint akaratuk(al mindenben megegyezot elfogadj6k.

Tata, Di6spu szta, 2021. augusNtus 28.

Bibolna Nemzeti 6nesbirtok Vevo
Haril Gibor ig zgat6

elado
Elottiink mint tanilk elott:'

Ndv: .

l-akclm:

I amennyiben a Vevo mag6ns lv. kett6 tanfnak is al5 kell irni a szerzodest



Szig. sz6rr: Sz ig. szarrr:

Aliiir6s:Al6fr6s:



5. melleklet

BERLETI SZERZODES

(minta)

VERSENYLO BERLETI SZERZoOfr,S

mely l6trejott egyrdszrol:

Bribolna Nemzeti M6nesbirtdk

Szdkhely: 2943 B6bolna, Mds{iiros u. 1.

Ad6sz6rn: I 58337 1 0-2-1 1

Banksziim lasz6rn : Magyar A I l{m k i ncstdr I 003 6004-003 3 5900-00000000

Kdpviseli: Ha6l GSbor igazgatp

Kapcsolattart6: Bal ika Atti la

Telefonsz6rn: 06 30 444 68 91

mint B6rbead6, a tov6bbiakbarl B6rbead6,

m6sr6szrol:

N6v/C69n6v:

Lakcirn/Szekhely:

Szil letdsi hely, ido/Cdgjegyzd(sz6m :

B6rllti kozott az alihbi felt6telekkel:

l.) A B6rbead6 bdrbe adja, a j6t tulajdon6ban l6vo

N6v L6azonosit6 Sziil. id6
Szine,
neme

Apja

versenylovat.

2.) A Bdrlo vagy k6pviseloje { lovat a szerzodls al6ir6sautinl napon beliil a B6rbead6t6l veszi 6t,6s
a szerzodes lejfurta vagy egldb okb6l tOrt6no megsz[indse utfur 7 napon beli.il a di6spusitai m6nesbe

sziil[tva adja vissza saj6t lolts6gdn. A 16 tart6zkodSsi helye:

3.) A Berlo kijelenti, lrogy a l[vat elozetesen megtekintette,6s 6tvdtelkor megvizsgiilja. ,\mennyiben
b6rrnilyen 6llategdszs6gii$yi kifog6rst kiv6n bejelenteni 86rlo, azt a lo elszdllit6s:it rnegelozo

vizsg6latkor teheti meg 6rf6rryesen, melyrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel. A lo elsz6llftds6t

kdvetoen kizhrolagolyan 6f lategeszsdgiigyi kifog6st tehet 6rv6nyesen Bdrlo, melyndl 6llatorvos 6ltal

igazoltan alo elszfillitrisakfr rnrir fenn6l16 probldma meriilt fel.

Anyja neve/Ad6sz6m:

K6pviseli:

Kapcsolattaft6:

TelefonszdLm:

mint Berlo, tovrlbbiakban



4.) A B6rbeadir joga a berlet ideje alatti idorn5r megnevezdse, rn6s idom6rhoz csak a B6rbead6 elozetes
ir6sbeli hoz.z6jdrul6s6val keriilhet a verseny16. Az idorniir neve: .

5.) A bdrlet idotarlanra alatt a lovak szakszerfi, a jo gazda gondoss6giival tcirteno tilft6s6val es
ftrttat6sdval kapcsolatos cisszes koltseg a Bdrlot terheli (tartrlsdij. bokszbdrleti df j, patkokis , szAllitits.
6llategdszsdgiigyi kiad6sok, nevezdsi dii, indLrl6si dij, zsoke es idorndri nyeremeny-rdsz).
Arnennyiben a taftdssal kapcsolatban a 16 klinikai kezelese v6lik szi.iks6gessd (kiilonos tekintettel:
kolika), annak koltsege a Bdrlot terlreli.

6.) A lovak fut6sa Lrt6rri esetleges sz6llitiisi koltsegtiritesek 100%-ban a Bdrlot illetik.

7.) A lovak nyerem6nyei ut6n.j616tenyesz1oi pr6miunr l00Yo-a a B6rbeadot illeti meg, migafufiat6si
prdrniurr 100%-a a Berlot illeti meg.

8.) A lov'ak bel- es kiilfitldi versenyp6lyai nyerenr6rryei az al6bbi f'eloszt6s alapj6n oszleLrrak meg: a
nyeremdrry ....%o^a a B6rlot, ...... o/o-a B6rbead6t illeti.

A fenti megoszt5si ar6nyok egyes versenyenk6rrt 6rterrdoek, teh5t a lovak valamennyi ve,rsenyp6lyai
nyerem6nye a fenti ar6nyban keriil megosztasra.

9.) A Bdrlo a jelen bdrleti szerz6des al6ir6s6val hozzilirul ahhoz, hogy a versenydij elr;z6mol6s ds

kifizet6s sorSn a nyeremr5ny oh-aBerl6t,o/o-aBerbead6t illeti, rnelyet Bdrbead6 szftmlLz ki B6rlo
feld a t6rgyh6napot koveto h6rrap l5-dig. Bdrlo a kisz6rnl6zott 6sszeget 8 napon beltil 6tutal6ssal
koteles teliesiteni a B6rbead6 jelerr szerzodesben rcigzitett banksz6ml6j6ra. K6sedelmes fizetds
eseten aPtk.6l:155. $ (l) bekezddse szerinti k6sedelnri kamatra.logosult Bdrbead6. A. Bdrlo neki
fe l16hato 30 rrapot rneghalado k6sedelmes f-izetdse esetdn a Bdrbeado jogosult a jelerr szerzodest
tov6bbi elozetes l'elszol ftrisok ndlkii I irdsban azonnal i hat6l lyal felrnorrdani.

10.)A Bdrl6 a b6rlet idotartarla alatt minden h6nap 5-6ig e-mailben (diospuszta@baboln:lmenes.hu)
bejelentdsi kiitelezetts6ggel tartozik a b6rbe adott lovak eg6szs6giigyi 6llapotrir6l, tervezett
versenyei16l.

A Berlo azonnali bejelent6si kiitelezetts6ggel tartozik telefonon a Bdrbead6 kapcsolzLttarl6.j6nak,

amennyiben a bdrbc adott lovak eg6szs6gi 6llapotiban v6ltoz6s kcivetkezik be.

I I .)Amerrrryiben a berbe adott lo a Berlotol kivii16llo okbol egdszs6gi.igyi ds / vagy ven;enyeztet6si
szempontbol (startkdszs69, k6pess6ghi6ny) verserryz6sre alkalmatlannak bizonyr,rl a B6rlo a

szerzoddst iriisban 30 rrapos hat6ridovel felrnondhatja, is a lovat a B6rbead6 telephely6rc Bdrlo sa-i6t

koltsegdn kciteles visszasz6ll itani.

12.)A Bdrbead6nak vagy kdpviselojdnek .ioga van a versenylovakat, annak |llapotitt b6rmikor
ef fenorizni. Ua a Berbeado nem tal6lta megfelelorrek a berbe adott versenylovak eg6szsdgi iilapotirt,
tart6si kortihn6nyeit. tr6ningez6s6t 6s menedzsel6sdt, a szerzod6st jog6ban 5ll azonnilli hatrillyal

fehnondani. Mindket feljogosult a szerzodest azonnali hat6llyal fehnondani akkor is, ha a 16 feleken
kivi]l 6llo okb6l sirlyos eg6szsegkrirosod6st szerrvedetl 6s a verserryzesre alkalmatlannlL v6lt. Ha a

fo a Berlonek felr6hatoan eg6szsdgkdrosod6st szenved ennek kovetkezrndnyei6rt -* az ehnaradt

lraszonra (versenydiiak stb.) is kiterjedii * teljes felelosseggel tartozik a 86rlo.

13.)Felek a-jelerr szerzod6s hatarozott idotartam le.iarf6t nregelozo a szerzodes b6rmely ollbol torteno

rnegszlintet6sdre vonatkoz6 rryilatkozataikat.logdrv6nyesen a rn6sik f6l-ielen szerzodesLren rogziteff
szekhelycimere aj6nlott killdernenykdnt kotelesek megkiilderri, kozolni. A felek szekhelycirneik

nregvdltoz6s6r6l haladektalanul kotelesek a rn6sik felet fr6sbarr t6jdkoztatni, etrnek elrnulaszt6s6b6l

szarrnaz.o nrinden kovetkeznrdnyen a mulaszt6 fdl a l'elelos. A sz.erzodes megsz|intete:s6re kiildcjtt
jelen pontnak nreglelelo nyilatkozat - a-l6nlott kiildernerry - kezbesitettnek rninosiil az elso postai

kezbesitesi kis6rlet napjat koveto 5. munkanapon akkor is, ha a cfmzett azlbtrnely okb(rl nem veszi

at,vagy a kiilderneny bilrmely okb6l visszaktilddsre keriil a felad6 felltez.

14.)Amennyiben a bdrlet ideje alatt a versenyl6ra vevo jelentkezik, figy a B6rlonek a Ptk. 6:221. $

szerirrti elov6s6rkisi.jogot biztosit a B6rbead6.



15.)Jefen szerzcidds azal|iris nap.jrirr ldp hat6lyba 6s2023. november30-ig hat6lyos, mell,et a Bdrlo a

szerzodes lejaratdt rregelozo IegaL{bb 30 nappal, egyoldalLi ir6sbeli nyilatkozattal, legfeljebb
tov6bbi egy evre. azonos feltetelek rnellett meghosszabbithat. A szerzodds meghosrszabbit6sdra
vonatkozo Nyilatkozatet Berlo a Bdrbeado jelen szerzodes szerinti sz6khelycinr,Sre aj6nlott
ki.ildenrdnyben teheti meg jogervdnyeserr, Berbeado koteles szekhelycim e v|ltozirsirol
halad6ktalanLrl 6rlesfteni a 86rlot, annak elmulasztasa esetdn a mr-rlasztiisb6l szannazo
kovetkezmdnyekerl Bdrbeado a felelos.

16.)Jelen szerz.6d6s akiirris6val a 86116 akkdrrt nyilatkozik, hogy 6 mag6:nszem6ly, vagy pedig a Nemzeti
Vagyonr6l szolo20ll.6vi CXCVI. torvdny 3.$ (l) bekezdds l. pontia szerinti ritl6that6 sz.ervezet

fogalm6ra vonatkozo feltdteleknek rnegfelel, valamint hozzililrul ahhoz, ltogy a B6rbead6 a

v6llalkozSs 6tl6that6s6g6val osszefiig,go. az |llamhazlaftdsrol sz6l6 2011. 6vi CXCIV. torv6ny
54lA.Q-6ban meghat6rozott adatokat sz-erzod6sbol eredo kovetel6sek eleviil6sdig kezelje. A
szerzodest a Berbeado khrtalanit6s ndlkiil 6s azorrnali hatrlllyal felmondhada, illetve jogosult att6l
el6llni, ha a Berlo ln6r nem minosiil atldthato szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata
val6tlannak bizonyLrl.

17.)A sz.erz,odesben nern szabdlyozott kerdesekben a Polgrlri 'l'orvenykdnyvrol szolo 201-i. 6vi V. tv.
(Ptk.) vorratkozo eloirSsai az irdnyadok.

18.)A szerzodes rdszet kepezo oszi berlis eset6n, a fent ernlitett angol telivdr versenyl6 trening
telephelyre valo sz6llitdsiinak utols6 idopontja t6rgy ev szeptember 30-a.

l9.)Felek jelen szerzoddst al6iro k6pviseloi kijelentik, hogy rerrdelkeznek a jelerr szerz6d6s 6ltaluk
kepviselt fel neveben torldno al|irdsaltoz. sziikseges hat6skorrel vagy rneglratalmazdssal.

lrelek rogzitik, hogy a jelen szerzodds b6rrrrilyen rn6dositiis6ra, a szerzodds hatrilyrit illeto
nyilatkozatok megtetel6re a jelen szerzodesben kdpviselok6nt megielolt szemdlyek jogosultak. A
rrapi kapcsolattart6sra meglelolt szerl6lyek a szerzodes tel.jesitdsdhez sziiks6ges rn6s tev6kenys6gek

ny i latkozatok m egtete l6r'e j ogosr-r ltak.

20.) Adatv6delrn i rerrdel kezdsek

20.1 . A Bdrbead6 es a Urjrlo kiz.|rolag a jeleu szerzodds t|rgyfrt kepezo tevekenys6g tr:ljesitesevel

osszefi.iggdsben. szerzodes tel-jesft6s6hez sziikseges rndrtdkben kezeli a szinaraltozzhf{rhetov6 tett

szerndlyes adatokat.

20.2. A Bdrbeado 6s a Berlo adatkezel6se a jelerr szerzod6sben foglalt c6l eldrds6liez szliksdges

rn6rt6kig terjed. A Berbead6 6s a B6rlo az. adatkezelesl az adatv6delernre votratkoz6 jogszab6lyi

eloirrisok. igy kii ldnosen

a) az IrLrropai Parlarnent ds a l'anacs (l,,l.J) 20161619 Re ndeletdnek (2016. 6prilis 27 .) atermeszetes

szemilyeknek a szerndlyes adatok kezel6se tekintet6berr toft6no vedelrnerol 6s az ilyen adatok

szabad 6rarnl6s5r6l, valamint a 95l46lEK rerrdelet hat6lyon kiviil helyezeserol (6ltal6nos

adatv6delrrri rendelet, a tov6bbiakban: GDPR), valamint

b) az irrfonnilcios onrerrdelkezdsi jogr6l tis az infonn6cioszabads6gr6l szolo 201 l. 6vi CXII.

torv6rrynek (a tov6bbiakban: Irrfotv.), tovdbb6

c) az,ezeken alapu16 belso adatkezelesi rend-ienek betartiisdval vegzi-

20.3. ligyeb bizalrnas inforrndci6k |tadishra vagy nyilv6rross6gra hozatalara egyik f6l sr:m jogosult,

kiv6ve a szerzodes ldnyeges tarlalrni elenreire, az,az.a Felek szem6lydre, a szerzod6s Iilrgyhra es az

ellenszolgdltatds rndrtdkere vonatkoz-6 irrforrn6ciokat, illetve mindazon rendelkez6seket, amelyek

rry i I v6n ossii gr a hozatalat j ogszabd ly ir'l a e I o.

21.)A Felek a szerz.odes al6ir6rs6val nieg6llapodnak, lrogy a sz,erzodes 6s annak t,;ljesitesevel

kapcsolatos, vagy az egyrl6s16l. kiilonijsen egynr6s rnLikodeserol. szervezeterol tudorndsukra.iutott,

biftokukba keriilt inform6cio, illetoleg m6s m6don tnegismefi, nyilv6lrosan nern l"rozz6ferheto

rninden olyarr teny. adat. terv, okirat" dokurnenturri, eli6r6s (a tovabbiakbarr: adat) iizleti titoknak

rnirrosiil. amelyek nyilv6noss6grallozalalaa f-elek hivatali, iizleti vagy egyeb erdekeit s6rtend.



Felek a .ielen szerzoddst flolvastiik,
m indenben rnegegyezot j6ririhagy6an

Bdbolna, 202 l. augusztus 28.

Bibolna Nemzeti M6nesbirtok
Ha6l Grlbor igalgat6

B6rbeado

P6nzi.igyi leg el lertjegyzern :

dmelrnezt6k.

irjak ala.

6s azt, rnint egybehangzo kozos akaratukkal

berlo

,:t^*,^^:,ru o;-[
gazdasagi vezfto

Felek kijelentik, hogy az esetle[es jogvit6kat b6kds rnegegyezds ritjrfun kiv6njSk rendezni. A,mennyiben
ez nem vezet eredmdnyre. fgy p6rmelyik feljogosult igdnydt rendes bir6s6g itirln 6rvdnyesiteni. Felek
jelen szerzoddsbol eredo jogvitfiuk esetdre 6rtekhatrirt6l fiiggoen kcilcscinosen aklvetik magukat a Gyori
Jar6sbir6s6g vagy a Gyori T'orvprryszdk al6vet6sen alapul6 kiz6r6lagos illetekessdgenek (tov6bbiakban:

bir6s6gi kikot6s).

B6bolna, 202 I . augusztus

B6rlo

ZARADEK ALAVBTESRO


