
 FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
Alulírott: 

Név:  

Lakcím:  

UAS nyilvántartási jele:   

UAS-üzembentartó nyilvántartási száma:   

 
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) versenyzője (a továbbiakban: Versenyző), büntető̋- és polgári 
jogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint nyilatkozom:  
 

1. Kijelentem, hogy a Rendezvényen, mint Versenyző, saját felelősségemre, önként veszek részt.  
2. Kijelentem, hogy a Szervezők és munkatársaik által adott utasításokat (ideértve a Rendezvény közlekedési 

szabályait is) a Rendezvény során maradéktalanul betartom.  
3. Kijelentem, hogy a Rendezvényen kizárólag – a Szervezők által – technikai gépátvételen jóváhagyott modellel 

(legfeljebb 3 db) veszek részt és minden egyes javítás után kezdeményezem a technikai gépátvétel ismételt 
lefolytatását. 

4. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény teljes időtartama alatt biztosítanom kell, hogy az UAS biztonságos, jó 
műszaki állapotban legyen annak érdekében, hogy a tervezett repülést biztonságosan végre lehessen hajtani.   

5. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény során az UAS-t áram alá helyezni, armolni, azzal felszállni kizárólag a 
versenyigazgató engedélyével lehet. 

6. Tudomásul veszem, hogy a drónversenyzés veszélyes elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, 
akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az Szervezők által meghatározott biztonsági 
követelményeknek megfelelően vegyenek részt a Rendezvényen, valamint kijelentem, hogy a Rendezvényen 
Versenyzőként való részvételem teljes időtartama alatt rendelkezem a jogszabályok által meghatározott 
távpilóta-kompetenciával és engedélyekkel.  

7. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, pszichoaktív anyag vagy más 
tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, és nem szenvedek olyan betegségben, mely az UAS művelet során 
annak biztonságos üzemeltetésében akadályozna vagy gátolna. 

8. 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. 

9. Kijelentem, hogy a Rendezvény teljes időtartama alatt az általam használt UAS kötelező 
felelősségbiztosítással rendelkezik (ideértve a Szervező kiterjesztett felelősségbiztosítását is).  

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

11. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a FAI vonatkozó szabályait, a Versenyszabályzatot, az 
Adatkezelési Szabályzatot, a műveleti engedélyben foglaltakat, valamint a jelen nyilatkozatot elolvastam, 
teljes tartalmukat megértettem, tudomásul vettem, és magamra nézve kötelezőnek fogadom el.   

12. 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, FAI vonatkozó szabályainak és a 
Versenyszabályzat, valamint a műveleti engedélyben foglaltak 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.  

13. 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. ...... 

       Versenyző aláírása:……………………………………………………… 
 


