
Pálya használati lap 
Dátum: _____.___.___.                        TÖKÖL REPÜLŐTÉR – AUTÓS TESZTNAP 

 
 

                SORSZÁM     Autó tulajdonosa         Csak sofőr (nem az autó tulajdonosa)  

 

 
Az adatlapot nyomtatott nagybetűvel olvashatóan kell kitölteni! 

 
A PÁLYA HASZNÁLATI LAP aláírásával igazolom, hogy az autós tesztnapra, és a területhasználatra vonatkozó 
szabályokat tudomásul vettem, és azokat maradéktalanul betartom a rendezvény teljes időtartama alatt. A jelen pálya 
használati lapon az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a nevezett gépkocsi, és annak minden 
alkatrésze kielégíti az általános versenyelőírásokat, vonatkozó jogszabályokat.  
Kijelentem, hogy az eseményen saját felelősségemre indulok, mind saját magam, mind pedig az utasom rendelkezik 
„E” jelű bukósisakkal, zárt overállal, és kifejezetten tudomásul veszem azt, hogy a gépjárművemben szállított utasokért 
is felelősséggel tartozom. Mindezeken felül aláírásommal nyilatkozok arról is, hogy az autón a fékek, a futómű, a 
kormány, és a biztonsági öv rendeltetésszerűen működik, és semmi olyan átalakítás nincs a járművön, melyet bármely 
hazai technikai sportszövetség tiltott átalakításnak nyilvánít a szabályzatában. 
A rendezvény során végzett esetleges ellenőrzéseknek, az arra jogosult által kiszabott esetleges büntetéseknek alávetem 

magam. Amennyiben bármilyen anyagi kárt, vagy személyi sérülést okozok akár saját magam, akár bármely harmadik 
személy tekintetében, úgy annak minden anyagi és jogi következményét vállalom, ezekért minden felelősség engem 
terhel. A vonatkozó szabályok általam történő megszegéséből, nem teljes körű betartásából eredő bármilyen 
káresemény tekintetében az esemény szervezőivel, engedélyezőivel szemben semmilyen igénnyel, követeléssel nem 
élek. Az autós tesztnap díja az egyesület pártolói támogatásának számit. 
 
Tököl, ………………………………… 
                                                                                 ………………………………………………………… 

                                                                                            Résztvevő aláírása 
 

 

Megfelelt:      Hiányosságok:..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………….. 

 
Az ellenőr a járművet megtekintette a gépkocsi a teszten elindulhat. A pilóta és kísérője rendelkezik „E” jelű bukósisakkal.  

 
                                        

                                                                               …………………………………………………………       

                                                                                                                                Ellenőr  

Résztvevő neve / Drivers Name:  

Születési hely és idő / date of birth   

Lakcíme / Adress:  

Személyi ig. sz. / ID card number:  

Jogsi száma / Driving Licenc Num.:  

Telefonszám / Phone number:  

E-mail:  

Gépjármű gyártmánya / Car Made:  

Kerékhajtás (FWD, RWD, AWD):  

ZAJTERHELÉS (admin tölti ki): _____________decibel OK:      / Nem OK:  


