
 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 
Alulírott…………………………………………(név)……………………………………..……………  

…….….…………………..(lakcím)………………………………………………(születési hely, idő)  

…..………….………..…(gépjármű rendszáma)…………………………………………….(típusa)  

…………………………..(jogosítvány száma)………………….………………….…(mobiltelefon)  

……………………………………………………………………………..………………(e-mail cím),  

Hozzátartozó telefonszáma:………………………………………………………………………….. 

mint a Hungaroring Pályanap (továbbiakban: Rendezvény) résztvevője, jelen okirat 

aláírásával büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Rendezvény 

során:  
 

- a fent megjelölt gépjárművet saját felelősségemre (kockázatvállalással) vezetem;  

- a versenyirányítás és a pályabírók által adott utasításokat maradéktalanul betartom;  

- a gépjármű vezetéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelelek, a szükséges 

okmányokkal rendelkezem;  

- egészségi állapotom a Rendezvényen való részvételt lehetővé teszi, vezetésre alkalmas 

állapotban vagyok, alkohol, kábítószer és egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt nem 

állok; 

- a Hungaroring Sport Zrt-vel szemben felmerülő mindennemű kártérítési igényemről 

lemondok;  

- tudomásul veszem, hogy a Hungaroring versenypályán az általam vezetett gépjárműre 

nem áll rendelkezésre biztosítás; 

- tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozok mindennemű kárért, amit én magam 

vagy az általam vezetett jármű okozott a versenypálya tartozékaiban, a Hungaroring 

teljes területén, illetve a versenypálya létesítményeiben;  

- tudomásul veszem, hogy a versenypálya csíkon bekövetkezett esetleges balesetek 

megítélésénél nem a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok az irányadóak. Az 

ütközések általában szokásos versenybalesetnek minősülnek. Kiegészítő biztosítás 

megkötéséről szóló ajánlást megértettem; 

- tudomásul veszem, illetve kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Hungaroring 

versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a versenypálya 

használója – szerepelhetek, és ezzel (felvétel-készítéssel és annak felhasználásával) 

kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élek a Hungaroring Sport Zrt.-vel, a 

Rendezvény szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival 

szemben; 

- kijelentem, hogy a Hungaroring területén érvényes szabályzatokat, rendelkezéseket, 

különösen zajvédelmi előírásokat, illetve a Hungaroring utasításait – a Hungaroringen 

zajló egyéb rendezvények zavarása nélkül – betartom; 

- kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó 

Adatkezelési Tájékoztatót megismertem, annak rendelkezéseit elfogadtam. 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen 

nyilatkozatot elolvastam, annak teljes tartalmát megértettem, és magamra nézve 

kötelezőnek fogadom el, minden leírt ponttal maradéktalanul egyetértek.  

 
 
 
Kelt: Mogyoród, 2022……………………….   Aláírás…………………………………....  

 
 
 
 

A MOTORSPORT VESZÉLYES! 
 


