
NEVEZÉSI LAP 
  (Gépátvevő tölti ki): 

  KERÉKHAJTÁS: 
ÜZEMANYAG: 

FELTÖLTŐ: 
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Az adatlapot nyomtatott nagybetűvel olvashatóan kell kitölteni! 

 
Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk, hogy az edzésszabályzatában foglaltakat tudomásul vesszük, és azoknak 

megfelelünk, egyben kötelezzük magunkat, hogy az abban leírtak szerint járunk el a rendezvény teljes időtartama 

alatt. A nevezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a nevezett gépkocsi és annak minden 
alkatrésze kielégíti az edzéskiírás szabályzat előírásait. Kijelentjük, hogy az edzésen saját felelősségünkre indulunk! Az 

esetleges ellenőrzéseknek, büntetéseknek alávetjük magunkat. Amennyiben baleset esetén anyagi kárt, vagy személyi 
sérülést okozok akár saját részre, akár harmadik személynek, annak minden anyagi és jogi következményeit vállalom, 

azért minden felelősség engem terhel. Ilyen esetben az edzés, illetve a sorozat szervezőivel, engedélyezőivel 
szemben, sem anyagi, sem jogi követeléssel nem élek.  

 

Kelt  ................................................  
 

 
   .............................................................  
   Sofőr aláírás 
 

dB Megfelelt:      Hiányosságok: ………………………………………………….. 
         ………………………………………………….. 
 
A gépátvevő a járművet átvette és az edzéskiírásban leírtaknak megfelel és a gépkocsi a versenyen elindulhat. A nevező 
rendelkezik „E” jelü bukósisakkal. 
 
       .................................................................................  
  Gépátvevő aláírás 
                                                                         

Vezető neve / Drivers Name:  

Lakcíme / Adresse:  

Jogsi száma / Driving Licenc Num.:  

Telefonszám / Phone number:  

E-mail:  

Gépjármű gyártmánya / Car Made:  

Kerékhajtás (FWD, RWD, AWD):  

TURBO / NITRO / COMPRESSOR  

Hengerűrtartalom (cm3):  



FELELŐSSÉG-KIZÁRÁS / DRIVER DECLARATION 
 

A nevezők a rendezvényen a saját felelősségükre vesznek részt. Egyedül ők viselik a magánjogi és büntetőjogi felelősséget 
minden általuk vagy az általuk használt jármű által okozott kárért. 
 
Amennyiben a vezető nem maga az általa használt versenyjármű tulajdonosa és üzemben tartója, a következő felelősség-
kizárásban megnevezett személyek körét a jármű tulajdonosa és üzemben tartója minden igénye alól is mentesíti. 
A résztvevők, jelentkezők,, jármű tulajdonosok és üzemben tartók, valamint segítők a nevezés leadásával kinyilatkoztatják, hogy 
lemondanak mindenféle kárigényükről, amely a rendezvénnyel, az edzéssel, a legnagyobb sebesség illetve a legkisebb idő 
elérését célzó külön vizsgákkal, vagy az ezekhez tartozó gyakorló vezetéssel kapcsolatosan keletkezik, éspedig 

 Az adott edzésfutam rendezőjével szemben; 

 annak megbízóival, a pálya tulajdonosával szemben; 

 a hatóságokkal, és minden más személlyel szemben, akik az edzés szervezetével kapcsolatban állnak; 

 az előbbiekben megnevezett személyek és szervezetek teljesítési segédeivel szemben, 

kivéve az élet, a testi épség vagy az egészség veszélyeztetéséből eredő károkat, amelyek — akár a felmentett személyek köre 
törvényes képviselőjének vagy teljesítési segédjének — szándékos vagy hanyag kötelességszegéséből adódnak, és kivéve azokat 
a károkat, amelyek — akár a felmentett személyek köre törvényes képviselőjének vagy teljesítési segédjének — szándékos vagy 
durván hanyag kötelességszegéséből adódnak, a 

 többi résztvevővel (jelentkezőkkel, vezetőkkel, kocsikísérőkkel), azok segítőivel, a többi jármű tulajdonosaival, üzemben 
tartóival, 

 a saját jelentkezővel l (más tartalmú külön megállapodások a jelentkezők között elsőbbséget élveznek) és a saját kisegítőkkel 
szemben 

A felelősség-kizárás a nevezés leadásával minden érintettel szemben érvénybe lép. A felelősség-vállalásról való lemondás minden 
jogi okból eredő igényre vonatkozik, úgy a szerződés szerinti és szerződésen kívüli felelősségből eredő kártérítési igényekre , mint 
a nem megengedett cselekményekből eredő igényekre. A hallgatólagos felelősség-kizárásokat a fenti felelősség-kizárási záradék 
nem érinti. 
 
Egy, a rendezvény során bekövetkező vagy megállapított sérülés, illetve egészségkárosodás esetén, amely az autósporttal 
kapcsolatos alkalmasságot tartósan vagy ideiglenesen kérdésessé teszi, az aláíró — tekintettel az adott esetben ebből harmadik 
személyek számára adódó biztonsági kockázatra — felment minden kezelőorvost az orvosi titoktartás alól az edzésen felelős 
pozícióban tevékenykedő tisztségviselőkkel (orvossal, szervezővel, sport biztosokkal) szemben. 
 
A megfelelőt kérjük megjelölni! 

 A jelentkező az alkalmazandó jármű tulajdonosa. 

 A jelentkező / versenyző nem tulajdonosa az alkalmazandó járműnek. Ebben az esetben a jármű tulajdonosa a nevezéssel 

egyetért, és a fenti felelősség-kizárási nyilatkozatot adja el. 

 

 Jelentkező aláírása: 
…………………………...……... 

1. Segítő / Kísérő 
aláírása: 

…………………………...……... 

2. Segítő / Kísérő 
aláírása: …………………………...……... 

3. Segítő / Kísérő 
aláírása: 

…………………………...……... 

 
Az aláírók aláírásukkal elismerik, hogy a nyilatkozatot elolvasták, annak tartalmával teljes mértékben egyetértenek, és 

hozzájárulnak, hogy elért eredményeik és nyilvános adataik a szövetség és a rendező honlapján megjelenjenek! 

 


