
Kölcsönadási szerződés 

Amatőr verseny-bérleti megállapodás 

 

 

Ló neve: …………………………………….….  

MLSZ reg. száma, OLIR azonosító: ………….. 

MLSZ ig. száma ……………………………… 

Tulajdonos neve: ………………………………  

Címe: ………………………………………….. 

Telefonszáma: …………………………………. 

Bérlő neve (egyéni tulaj, nem lehet cég):  

…………………………………………………. 

MLSZ ig. száma: ……………………………… 

Bérlő postai címe (város, állam, ország, ir. szám): 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Telefonszáma: …………………………………. 

 

A verseny-bérleti megállapodás feltételei (minimum 1 évre szól) 

időszak: ………………...-tól ……………………………….-ig. 

Aláírásával elfogad minden AQHA szabályt beleértve, de nem korlátozva a SHW220, SHW225, 

SHW235 and SHW240 számúakat. 

Megérti hogy az MLSZ Western-Reining Szakág csak egy bérbeadást fogad el ugyanarra az időre egy 

lóra. 

A verseny-bérleti megállapodás során a bérlő vállalja a tulajdonossal egyeztetett, a lóval kapcsolatos 

költségeket. Egyetért, hogy a bérlés során csak a bérlő vagy annak közvetlen hozzátartozója 

használhatja a lovat; illetve a bérlő hivatalos edzője abban az esetben, ha open versenyszámról van 

szó. A bérlés ideje alatt a lovat más erre alkalmas személyek csak Open versenyszámon mutathatják 

be. Minimum 1 éves időtartamra kell szólnia a bérlésnek és csak önálló személy lehet bérlő. Ha a 

bérlés hamarabb véget ér, a lovat csak Open versenyszámon mutathatják be a bérbeadási szerződés 

lejáratáig. 

Egyetért azzal, hogy az MLSZ Western-Reining Szakág csak a SHW240-ban foglaltak szerint fogad el 

verseny-bérleti szerződést. A verseny-bérleti szerződés nem jogosít a tulajdonjoggal, különös 

tekintettel a tenyésztéssel kapcsolatos okiratok és igazolások aláírására. 

Egyetért azzal, ha a bérlő nevezi a lovát és szándékában áll indítani azt egy Országos Bajnokságon, a 

verseny-bérleti szerződésnek a nevezéskor érvényesnek kell lennie. Amennyiben a bérleti szerződés 

lejárt, az megújítható. 

 

 

tulajdonos aláírása/dátum     bérlő aláírása/dátum 

 

 

 

kiskorú esetében törvényes képviselő    kiskorú esetében törvényes képviselő 

 

 

 

 

Bérleti díjak: 

Amateur vagy Youth tagoknak: $30 

Nem tagoknak akik AQHA Amateur tagságot szeretnének (a díj fedezi a bérleti díjat és az egy éves 

Amateur tagsági díjat, amihez helyesen ki kell tölteni a tagsági jelentkezési lapot): $80 

Nem tagoknak akik AQHA Youth tagságot szeretnének (a díj fedezi a bérleti díjat és az egy éves 

Amateur tagsági díjat, amihez meg kell adni a születési dátumot: $45 


