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HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
LOVAKRA 

 
 
Amely létrejött egyrészről 
……………………………….. Polgárőr Egyesület (bejegyző végzés 
száma: …………………………… 
székhely: …………………………………………………………………………, 
képviseli ………………………………… egyesület elnöke) – mint használatba vevő –  
továbbiakban: „Használatba vevő” 
 
 
másrészről 
………………………………….. (lótulajdonos neve) 
(lakcím/székhely: ……………………………. személy azonosító igazolvány 
szám/adószám: …………………………………………, 
cégjegyzékszám: ………………………………………………., 
képviseli: ……………………………………), mint a ló(lovak) tulajdonosa, mint használatba adó 
–  
továbbiakban: „Használatba adó” 
 
(a továbbiakban együttesen: a „Megállapodást kötő felek”) között, alulírott helyen, időben, az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. A Használatba adó jelen megállapodással a Használatba vevő részére lovas polgárőr 
szolgálat végzése céljából határozatlan időre használatába adja a tulajdonát képező 
 
……………………. nevű lovát (útlevélszám: ……………………….),  
 
……………………. nevű lovát (útlevélszám: ……………………….),  
 
……………………. nevű lovát (útlevélszám: ……………………….),  
 
……………………. nevű lovát (útlevélszám: ……………………….). 
 
……………………. nevű lovát (útlevélszám: ……………………….). 
 
……………………. nevű lovát (útlevélszám: ……………………….). 
 
……………………. nevű lovát (útlevélszám: ……………………….). 
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A fenti lovak útleveleinek vonatkozó releváns lapjainak másolata jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. (Szükséges: a fedőlap, a 2. oldal, valamint az az oldal, 
amiből a jelenlegi tulajdonos kiolvasható, továbbá ahol a kötelező 3 éven belüli szerológia a fertőző 
kevésvérűség és takonykór/ eredménye feltüntetésre került. Minden lapot HITELES másolatként 
kell elkészíteni, azaz rajta kell lennie az alábbi szövegnek: „eredetivel mindenben megegyező 
hiteles másolat”, a dátumnak, az egyesületi elnök aláírásának és az egyesületi bélyegző 
lenyomatának.) 
  
A Használatba adó tudomásul veszi, hogy a ló (lovak) használatra átengedése alapvetően 
szívességi használat. A Használatba vevő a szolgálatot ellátó ló (lovak) fenntartásához a 
lehetőségeihez mérten hozzájárulhat. Amennyiben a ló (lovak) fenntartásához hozzájárul a 
Használatba vevő, minden esetben a ló tulajdonosa, vagy annak meghatalmazottja, 
aláírásával kell igazolja, hogy a támogatást a ló fenntartásához megkapta. 
 
Használatba vevő a használatába kerülő lova(ka)t köteles rendeltetésének megfelelően, a jó gazda 
gondosságával használni. 
  
2. Használatba vevő részéről a használatra átengedett lo(vak)at használhatja lovas polgárőr 
szolgálatra az alábbiakban felsorolt lovas polgárőr(ök): 
 

ló neve lovas polgárőr(ök) 
neve(i) 

polgárőr igazolvány 
száma(i) 

Az adott lóra tervezett 
éves szolgálati 
óraszám 

    
    
    
    

 
3. Használatba vevő lovas polgárőre(i) köteles(ek) a megállapodás fennállása alatt a lo(vak)at 
rendeltetésszerűen használni. 
 
4. Megállapodás határozatlan idejű használatra szól. A megállapodást kötő felek bármelyike 
egy hónapos határidővel rendes felmondással élhet, ezt írásban, indokolás nélkül gyakorolhatja. A 
felmondás egyoldalú jognyilatkozat, mely a megállapodást a jövőre nézve szünteti meg, a felek 
egymással szemben kötelesek elszámolni.  
 
5. Megállapodást kötő felek a használat teljesítése során kötelesek együttműködni, így különösen 
kötelesek egymást tájékoztatni a megállapodás teljesítését érintő lényeges körülményekről. 
 
6. Megállapodást kötő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg írták alá. 
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7. A „Használatba adó” jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződésben 
feltüntetett személyes adatait a „Használatba vevő” – és ló (lovak) fenntartásához 
hozzájárulás esetén az Országos Polgárőr Szövetség – kezeli, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6 cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján, a Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásaira 
figyelemmel. 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 
.....................................         

........................................... 

aláírás  
 
név gépelve 
Használatba adó 
 
(Jogi személy esetében: 
Képviseletében:  
…………………………..) 
P.H. 
 
 
 
 
 
 
Tanú 1: 
 
……………………………… 
  aláírás 
 név: 
 cím: 

aláírás 
 
Polgárőr Egyesület neve gépelve 
Használatba vevő 
 
(Képviseletében:  
……………………………) 
P.H. 
 
 
 
 
 
 
 
Tanú 2: 
 
………………………………. 
  aláírás 
 név: 
 cím: 

 
 
 
 
 
Mellékletek: a Lóútlevelek szükséges oldalainak hiteles másolata… 


