
 FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
Alulírott: 

Név:  

Lakcím:  

Versenyző neve:  

 
Az Edutus Egyetem (székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1, OM azonosító: FI83139, adószám: 18600076-2-11), a 
Magyar Drón és Multirotoros Egyesület (székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi utca 5. , nyilvántartási szám: 01-02-
0016170, adószám: 18751835-1-43), valamint az AVL-ZalaZONE Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1, 
cégjegyzékszám: 20-09-076755, adószám: 27102947-2-20,) a továbbiakban együtt Szervezők által megszervezésre kerülő 
Drón Világkupa Rendezvény (továbbiakban: Rendezvény) versenyzőjének kisérője (a továbbiakban: Kisérő), büntető̋- és 
polgári jogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint nyilatkozom:  
 

1. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvényen történő részvételből eredő sérülések és betegségek (fertőző 
betegségek, például COVlD-19) kockázata jelentős. Kijelentem továbbá, hogy a Rendezvény során a Szervezők 
és munkatársaik által adott utasításokat maradéktalanul betartom. 

2. Kijelentem, hogy mint a Rendezvény során végzett UAS műveletben (továbbiakban Művelet) részt vevő 
személy, tájékoztatást kaptam a Művelettel kapcsolatos kockázatokról és kifejezetten beleegyezésemet 
adom a Műveletben történő részvételhez. 

3. Kijelentem, hogy a Szervezők vezető tisztségviselőivel, tagjaival, valamint munkavállalóival, illetve a biztosító 
társasággal vagy magánszeméllyel szemben, a Rendezvényen történő részvételemmel összefüggésben 
felmerülő, a törvényben meghatározott kivételekkel, mindennemű kártérítési igényemről lemondok. 

4. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény alatt kép/hang/videó felvétel készülhet, amelyen – mint a 
Rendezvény Kisérője – szerepelhetek. 

5. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelési Szabályzatot, valamint a jelen nyilatkozatot 
elolvastam, teljes tartalmukat megértettem, tudomásul vettem, és magamra nézve kötelezőnek fogadom el.   

6. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény teljes időtartama alatt a nekem felróható okból, esetlegesen 
elszenvedett egészségkárosodásért, és mindennemű dologi kárért, továbbá a jelen nyilatkozatban foglaltak 
valótlanságával összefüggésben okozott kárért, illetve a jelen nyilatkozat, be nem tartásával összefüggésben 
keletkező mindennemű kárért a Szervezők semmilyen felelősséggel nem tartoznak és kijelentem, hogy a jelen 
pontban foglalt károkért teljes anyagi felelősséggel tartozom.  

7. Kijelentem, hogy a fentiekben rögzített adataim a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszem, hogy a hamis 
adatszolgáltatás polgári- és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.  

 
A DRÓNVERSENYZÉS VESZÉLYES 

 
 
Kelt: Zalaegerszeg. 2022.09. ...... 

       Kisérő aláírása: ……………………………………………………… 
  



1. sz. melléklet KISKORÚ KISÉRŐK/RÉSZTVEVŐK ESETÉN  (18 ÉV ALATT) 

Aláírásommal igazolom, hogy Alulírott (Név:……………………………………………………………………… ; Szül.hely.: ………………………………………… ; Szül. 

idő: ………………………………. ; Sz.Ig.: ……………………………………………….. mint a KISÉRŐ gyermek szülője/gondviselője, aki jogi felelősséggel tartozik a kiskorú 

gyermek KISÉRŐ, tudomásul vettem, elolvastam és elmagyaráztam gyermekemnek/gondviseltemnek a Felelősségvállalási Nyilatkozatban foglalt 

rendelkezéseket, beleértve a tevékenység kockázatait és a előírásait valamint azok betartásáért vállalt felelősséget. Továbbá gyermekem/gondviseltem 

tudomásul veszi és vállalja ezeket a kockázatokat és felelősségeket. Én magam és a gyermekem/gondviseltem beleegyezek és egyetértek a fentiekben 

részletezett nyilatkozat tartalmával és beleegyezek abba, hogy mentesítsem a Szervezőket a kárviselési kötelezettség alól.  

VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLY NEVE:…………………………………………………………. 

VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLY TELEFONSZÁMA:…………………………………………………………. 

 

Kelt: Zalaegerszeg 2022.09. …… 

Szülő/Gondviselő aláírása: ……………………………………………………. 

 


