
 

 

 
 

Pályahasználat feltételei, felelősségvállalási nyilatkozat 

Melyik tréningen vesz részt? Kérjük húzza alá a megfelelőt: 
Bemelegítő/Téli felkészítő/Bázis/Standard/Aktív/Prémium/ECO/Defenzív//Egyéb:……..………………. 
 
A Résztvevő neve:……………………………………………………………………………………..(kérjük nyomtatott betűvel kitölteni) 

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

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

E-mail: …………………………………………  Jármű rendszáma: ……………………………….. 

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 
közlekedési 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. A gyakorlatok során, a járművekben kötelező a biztonsági öv használata. 
4. A mobiltelefon használata a tanfolyam ideje alatt nem ajánlott. 
5. A Groupama Tanpálya területén csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás. 
6. Az instruktornak lehetősége van a tréninget 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 tréningből kizárható. Az tréning során 
az instruktor(k) joga, és kötelezettsége, hogy a műszakilag kifogásolható gépkocsikat, a nem megfelelő 
magatartású résztvevőket biztonsági okokból kizárja a tréningből. 

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

9. Tanpálya Kft. felelősség biztosítással rendelkezik, amely abban az esetben érvényes, ha Ügyfél a 
pályahasználat feltételeit és az instruktor utasításait a tréning teljes ideje alatt maradéktalanul betartja. 
Biztosítási esemény: a biztosított vagyontárgyakban és/vagy járművekben, - a biztosított járművek 
gyakorlásával, közlekedésével összefüggésben okozott – bármilyen kívülről ható hirtelen fellépő, baleseti 
jellegű erőhatás által keletkezett sérülés (továbbiakban: töréskár) 
A felelősségbiztosítás nem terjed ki az olyan elektronikus eszközök hibájára visszavezethető eseményekre, 
mint például a kinyílt légzsák, eldurrant gyalogosvédelem stb., mivel az ilyen típusú védelmi 
mechanizmusoknak kizárólag ütközés alkalmával szabad működésbe lépniük. 

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

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

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

13. 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 Kft.-vel, a felvétel 
készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben. Jelen joglemondás magába foglalja a lehetőséget, 
hogy Tanpálya Kft., a felvétel készítői, vagy annak jogos felhasználói a kép/hang/videó felvételt korlátozás 
nélkül felhasználják, megjelentethessék, nyilvánosságra hozzák. 
 



 

 

14. A Groupama Tanpálya területén található műszaki eszközök, berendezések kifejezett engedély nélküli 
használata szigorúan tilos. Tudomásul veszem, hogy az engedély nélküli igénybevétel következtében 
okozott károkért teljes felelősséggel tartozom. 

15. A Hungaroring versenypálya és a Groupama Tanpálya területén csak a részvételemmel zajló tréningről 

készíthető fotó-, illetve videó, a Hungaroring versenypályán zajló más eseményről szigorúan tilos. A 

Hungaroring versenypálya és a Groupama Tanpálya Kft területén bármilyen típusú drón használata 

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

meg, azt a Hungaroring versenypálya és a Groupama Tanpálya 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 Kft.-nek okozott valamennyi kár megtérítéséért, 

továbbá a fenti tilalom megszegéséből eredően harmadik személy részéről a Hungaroring Sport Zrt., vagy 

a Tanpálya Kft. felé bejelentett kártérítési-, megtérítési- és egyéb igények kielégítéséért teljes körű 

felelősséggel tartozom.  

16. A Hungaroring versenypálya és a Groupama Tanpálya területén tartózkodó személyek fokozott zajhatásnak 

lehetnek kitéve, a programon való részvételt kifejezetten ennek tudatában vállalom. 

17. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatot a Tanpálya Kft minőségbiztosítási okokból egy évig megőrzi. 

Kijelentem, hogy az tréningen önként veszek részt és tudomásul veszem, hogy az tréning 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. 

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 út 10.) önkéntesen 

megadott személyes adataimat az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal, a 2016/679/EU Általános 

Adatvédelmi Rendelettel (General Data Protection Regulation, GDPR) összhangban, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakat betartva, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 

szerint rögzítse, tárolja és kezelje abból a célból, hogy vezetéstechnikai szolgáltatásairól részemre írásban (e-mailen vagy postai 

küldeményben), a hozzájárulásom visszavonásáig, rendszeresen tájékoztatást nyújtson. Tudomásul veszem, hogy jogom van a 

Társaságtól adataim kezeléséről további tájékoztatást kérni az ertekesites@tanpalya.hu emailcímen, valamint az adatkezeléshez 

való hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor indokolás nélkül írásban módosíthatom, visszavonhatom, illetve adataim 

helyesbítését, korlátozását, zárolását, törlését kérhetem. Megillet a tiltakozás, a direkt marketing elleni tiltakozás, az automatizált 

döntéshozatal és profilalkotás megakadályozása, valamint az adathordozhatóság, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint 

eljárást kezdeményezhetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.  (Adatkezelési nyilvántartási szám: 

NAIH-83428/2015). 

Telefonszám: _____________________________________ 

Születési idő: _________________ Autótípus: ______________  Autó teljesítménye ____________(kW),            

Rendelkezik Ön bármilyen élő biztosítással a Groupama Biztosítónál? igen / nem  

Ha igen, milyen biztosítással? ____________________________________ 

□ Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megadott személyes adataimat (név, telefonszám, lakcím, email cím, születési idő, autótípus, 

autó teljesítménye, biztosítás a Groupamánál) közvetlen üzletszerzés céljából a Groupama Biztosító Zrt. jelen nyilatkozat 

visszavonásáig kezelje és részemre közvetlen megkeresés módszerével reklámot közöljön.  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján 

tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, adatai tekintetében adatkezelőnek a Groupama Biztosító Zrt. 

(1146 Bp. Erzsébet királyné útja 1/C) minősül. Amennyiben nem kívánja, hogy Társaságunk a továbbiakban reklám ajánlataival 

megkeresse, a Groupama Biztosító weboldalán a www.groupama.hu az „Írjon nekünk” menüpontban küldhet üzenetet, illetve a 

1380 Bp. Pf. 1049 postai címre küldött levelével korlátozásmentesen leiratkozhat, így visszavonva hozzájáruló nyilatkozatát.  A 

Groupama Biztosító Zrt. az Ön kérésére a biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól, annak kezeléséről 

tájékoztatást ad, az Ön által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezeti, a törvényi feltételek fennállása 

esetén törli, illetve zárolja az adatot. A Groupama Biztosító Zrt. az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa 

vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az 

Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ön élhet az Infotv-ben biztosított 

egyéb jogaival (pl. tiltakozási jog, bírósági jogérvényesítés) is. Az Ön jogainak megsértése esetén, vagy, ha az adatkezelőnek a 

tiltakozási jog gyakorlásával összefüggésben hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási 

szám: NAIH-59316/2012. 
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