
Nyilatkozat 
 

Alulírott /név/..................................................................,  anyja neve:............................................. 
 

     szül.idő,hely,...................................................................,  szem.ig.szám:......................................... 
 

     …....................................................................................,  sz. alatti lakos, mint Nyilatkozatot tevő 
 (továbbiakban: Nyilatkozatot tevő) a jelen okirat aláírásával felelőssége teljes tudatában az alábbi 
nyilatkozatot teszi: 

 

1.) A JF1GRFLH38G025170 alvázszámú SUBARU IMPREZA WRX STI (2008) és/vagy 
JF1GDBLH32G036372 alvázszámú SUBARU IMPREZA WRX STI (2002) és/vagy 
JA3AH36C66U054287 alvázszámú MITSUBISHI EVO IX megtekintett állapotú gépjárművet a Sió-
Rally Kft képviselőjétől zárt pályán történő használatra átvette.* 
 

2.) Elismeri, hogy a Sió-Rally Kft képviselője a gépjármű átadása előtt a használat megengedett 
módjára, a gépjármű műszaki jellemzőire, a pályarendre őt kioktatta, továbbá részére 
balesetvédelmi oktatást tartott, a kioktatást és a balesetvédelmi oktatást megértette. 

 

3.) Elismeri, hogy mind a pálya, mind a gépjármű kifogástalan, használatra alkalmas műszaki 
állapotban van, melyről a Sió-Rally Kft. képviselője által bemutatott tesztkör során mint utas,  
személyesen meggyőződött. 

 

4.) Kijelenti, hogy egészségi állapotát tekintve gépjármű vezetésére alkalmas állapotban van, a 
vezetés megkezdése előtt alkoholt, kábítószert, vagy egyéb bódító, kábító hatású szert nem 
fogyasztott, alkohol, vagy kábítószer, egyéb más bódító, kábító hatású szer befolyásoló hatása 
alatt nem áll, valamint rendelkezik a fent meghatározott gépkocsi vezetésére feljogosító 
vizsgával, az ezt bizonyító érvényes szgk jogosítványt a Sió-Rally Kft képviselőjének bemutatta. 

  
5.)  A Nyilatkozatot tevő a jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy az átvett gépjárművet  

ugyanolyan állapotban köteles használat után a Sió-Rally Kft képviselője részére visszaadni, 
mint amilyen állapotban átvette. Az okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik, melyhez 
az autóra kötött teljes körű CASCO-t érvényesítheti. 

 

6.)  A Nyilatkozatot tevő a jelen okirat aláírásával a pályán tartózkodás, vagy a gépjármű használat 
során az őt érő bármely káresemény tekintetében ezennel úgy nyilatkozik, hogy a Sió-Rally Kft-
vel szemben mindennemű kártérítési követeléséről lemond, a gépjárművet saját felelősségére 
használja, a pályán tartózkodás illetve a gépjármű használat során bekövetkező bármely 
káresemény, baleset, testi sérülés folytán felmerülő kárát saját maga viseli. 

 

7.)  A Nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy a gépjármű használata során a pályán található bármely 
berendezésben, továbbá a pályán tartózkodó személyek testi épségében, anyagi javaiban okozott 
azon károkért teljes felelősséggel tartozik, melyek a jelen nyilatkozat 2.,3. pontjaiban, illetve az 
ezen pontokhoz kapcsolódó mellékletekben foglaltak be nem tartásából fakadnak. 

 

8.)  A Sió-Rally Kft 8600 Siófok Klapka Gy. u. 40 sz. alatti cég a jelen okiratot azzal írja alá, hogy 
       a pályán tartózkodást, az első bekezdésben meghatározott gépjármű használatot kizárólagosan 
       a jelen okiratba foglalt jognyilatkozataira figyelemmel engedélyezte a Nyilatkozat tevő részére. 
 

A Nyilatkozatot tevő és a Sió-Rally Kft a jelen okiratban foglaltakat elolvasták, az abban foglaltakat 
megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kelt: Ádánd, 2014.                  napján 
 
--------------------------------------                                                            --------------------------------------- 
          Nyilatkozatot tevő              Sió-Rally Kft 

Az alábbiak kitöltésével segítheted a munkánkat: 
 

Honnét ismersz minket? 
 

Internet:(webcím)…………………… nyomtatott sajtó:…………………egyéb:.…………………. 
 
e-mail címed:   ……………………..…@……………………           * nem kívánt rész törlendő 


