
 Azonosító: FO-2/2 Off-Road  

Változat: 2.  1/2 oldal 

 

 

Pályahasználat feltételei, felelősségvállalási nyilatkozat 

Melyik kurzuson vesz részt? Kérjük húzza alá a megfelelőt: 
Adventure 4x4 / Heavy duty 4x4 / Cross over / Off-road taxi / Egyéb:………………………………………. 
A Résztvevő neve:                                                                                     kérjük nyomtatott betűvel kitölteni 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   
           Lakcím:□□□□Település:………………………………Utca:………………….………………Házszám:...... 

 
 Cég neve (ha cég szervezésében jött): …………………………………………………….…..…Kora:……….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………..                          

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

- rendelkezem érvényes járművezetői engedéllyel; 

- rendelkezem érvényes forgalmi engedélyű gépjárművel, érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással; 

- eleget teszek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II,5.) KPM-BM együttes rendelet 4. §-a által 

felsorolt járművezetői személyi feltételeknek. 

 

A továbbiakban tudomásul veszem, hogy: 

1. Minden mozgás a pályákon és azok közvetlen közelében – járművel és gyalogosan – csak az instruktor 
engedélyével és kísérettel történhet (látogatók, családtagok, stb.). A Hungaroring egész területén a 
sebességhatár 30 km/h. 

2. A gyakorlati foglalkozások ideje alatt az instruktor utasításait be kell tartani (pl. sebességhatárok, feladat 
megkezdése, jármű haladási iránya). Tudomásul veszem, hogy az általam okozott károkért teljes 
felelősséggel tartozom. 

3. Az off-road programok során, a járművekben kötelező a biztonsági öv használata. 
4. A mobiltelefon használata a tanfolyam ideje alatt nem ajánlott. 
5. A ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. területén csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a 

dohányzás. 
6. Az instruktornak lehetősége van a kurzust az előírtnál hamarabb befejezni, amennyiben a csoport létszám 

nem haladja meg az előírt létszám 50%-át. 
7. Aki a biztonsági szabályokat megszegi, vagy járműve a közlekedésbiztonsági szempontoknak nem felel 

meg (pl. gumiabroncsok állapota, kormányholtjáték, sérülések), az a kurzusból kizárható. Az oktatás során 
az oktató(k) joga, és kötelezettsége, hogy a műszakilag kifogásolható gépkocsikat, a nem megfelelő 
magatartású résztvevőket biztonsági okokból kizárja az oktatásból. 

8. A program során igénybe vett eszközöket saját felelősségemre használom, így az esetleges személyi 
sérüléseimért, személyes tárgyaim megrongálódásáért a „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft-vel és 
annak munkatársaival szemben felmerülő mindennemű kártérítési igényemről lemondok. 

9. Harmadik személynek felróható magatartásommal okozott bármely jellegű kárért teljes anyagi 
felelősséggel tartozom.  

10. Aki a foglalkozásról bármilyen okból eltávozik, illetve azt nem fejezi be, a kurzusdíj visszatérítésére nem 
tarthat igényt. 

11. A Tanpálya Kft. az esetleges műszaki, időjárási vagy egyéb okok miatt az időpont változtatás jogát 
fenntartja. 

12. A programok alatt kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a programokon résztvevő személy 
– szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a ”Tanpálya” 
Vezetéstechnikai Centrum Kft.-vel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben. 
 



 Azonosító: FO-2/2 Off-Road  

Változat: 2.  2/2 oldal 

 

13. A ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. területén található műszaki eszközök, berendezések kifejezett 
engedély nélküli használata szigorúan tilos. Tudomásul veszem, hogy az engedély nélküli igénybevétel 
következtében okozott károkért teljes felelősséggel tartozom. 

14. A Hungaroring Versenypálya és a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. területén csak a 

részvételemmel zajló kurzusról készíthető fotó-, illetve videó, a Hungaroring versenypályán zajló 

eseményről szigorúan tilos. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy a jelen pontban rögzített tilalmat 

nem szegem meg, azt a Hungaroring Versenypálya és a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. 

területén való tartózkodásom során teljes körűen betartom. Továbbá jelen nyilatkozat aláírásával 

tudomásul veszem, hogy a fenti tilalom esetleges megszegésével Hungaroring Sport Zrt.-nek és 

”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.-nek okozott valamennyi kár megtérítéséért, továbbá a fenti 

tilalom megszegéséből eredően harmadik személy részéről a Hungaroring Sport Zrt., vagy a ”Tanpálya” 

Vezetéstechnikai Centrum Kft. felé bejelentett kártérítési-, megtérítési- és egyéb igények kielégítéséért 

teljes körű felelősséggel tartozom.  

15. A Hungaroring Versenypálya és a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. területén tartózkodó 

személyek fokozott zajhatásnak lehetnek kitéve, a programon való részvételt kifejezetten ennek tudatában 

vállalom. 

 

Kijelentem, hogy az oktatáson önként veszek részt és tudomásul veszem, hogy az oktatás során nekem 

felróható okból, esetlegesen elszenvedett egészségkárosodásért, és dologi kárért a szervezők semmilyen 

felelősséggel nem tartoznak. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valótlanságával, 

illetve be nem tartásával összefüggésben keletkező kárral kapcsolatosan a szervezőket felelösség nem 

terheli. 

Biztosítási nyilatkozat 

Fent megnevezett résztvevő jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai 

Centrum Kft. által a mai napon megrendezésre kerülő off-road kurzussal kapcsolatos csoportos élet-, 

baleset-, és egészségbiztosításra vonatkozó, a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötendő keretszerződés 

létrejöttéhez hozzájárulok. Egyúttal kijelentem, hogy a fenti biztosítás megkötését tudomásul vettem, illetve 

a biztosítási feltételekkel és szolgáltatásokkal mindenben korlátlanul egyetértek. Jelen nyilatkozat 

aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy a biztosítási szerződés részét képezi az a dokumentáció, 

amely tartalmazza többek között a biztosított személyek személyi adatait és a jelen hozzájáruló 

nyilatkozatot is.  

 

Aláírásommal igazolom, hogy jelen nyilatkozatot elolvastam, teljes tartalmát tudomásul vettem és minden 

leírt ponttal korlátlanul egyetértek. 

 

Résztvevő aláírása:………………………………………………………  Dátum:………………………………….. 

□Aláírásommal hozzájárulok, hogy a „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft (2146 Mogyoród, Hungaroring pálya, 

0222/6 hrsz. Pf.10.) önkéntesen megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakat betartva rögzítse, tárolja és kezelje abból 

a célból, hogy szolgáltatásairól részemre írásban (e-mailen vagy postai küldeményben), időbeli korlátozás nélkül 

tájékoztatást nyújtson. Tudomásul veszem, hogy adataimat és az adatkezeléshez való hozzájárulásomat az 

adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83428/2015) 


