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Autóverseny nyilvántartásbavételi kérelem 
és 

felelősségi nyilatkozat 

 
 
 
Alulírott …………………………………………………………………..………………………….. 
 
 
mint a………………………………………………………….…………..…………………………. 
 
 
(hivatalos cím): …………………………………………………………..…………………………. 
 
Telefon:…………………………  e-mail: …………………….………………………….. 
 
szervezet (továbbiakban: Rendező) felhatalmazott képviselője, mint az alábbi rendezvény 
szervezője, rendezője, ezen nyilatkozatommal a fenti szervezet által megrendezésre kerülő, alább 
megnevezett sportrendezvényt regisztráltatni kívánom a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnél 
(továbbiakban: MNASZ) és egyben kérem a megrendezéshez az MNASZ hozzájárulását. 

 
A rendezvény 
 
megnevezése: ………………………………………………………………………………………… 
 
jellege: ……………………………………………………..………… 

 
helyszíne: ……………………………………..  időpontja: ……………………………… 
 
Kijelentem, hogy az MNASZ és az FIA szabályait, különös tekintettel a biztonsági előírásokra 
ismerem, az abban foglaltakat elfogadom, és a rendezvény előkészítése, és lebonyolítása során 
betartom. 
 
Jelen nyilatkozattal egyben kijelentem az alábbiakat: 

 Mint Rendező, tisztában vagyok azzal, hogy az autósport veszélyes, ezért a rendezvényem 
előkészítése és lebonyolítása során mindent elkövetek a résztvevők, közreműködők és a 
nézők biztonsága érdekében. 

  Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy az MNASZ, és annak semmiféle szervezeti 
egysége a rendezvényem előkészítésében, lebonyolításában, az eredmények 
megállapításában semmilyen formában nem vesz részt, minden ezzel kapcsolatos 
kötelezettség, és felelősség engem, mint a fent nevezett rendezvény Rendezőjét terheli.  

 Tudomásul veszem, hogy a rendezvényemmel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályok 
szerinti hatósági és egyéb bejelentések megtétele, a szükséges engedélyek beszerzése, a 
szükséges biztosítások megkötése, illetve meglétének az ellenőrzése a Rendező feladata, 
ezekkel kapcsolatos ellenőrzést az MNASZ nem végez, mindezek be nem tartásából 
adódó anyagi és jogi felelősség engem, mint a fent nevezett rendezvény Rendezőjét 
terheli. 

 Elfogadom, hogy ezen nyilatkozatban, illetve az MNASZ és az FIA szabályokban a 
rendezvény rendezőjére vonatkozó kötelezettségek megszegéséből adódó mindennemű 
jogi és anyagi felelősség engem, mint a fent nevezett rendezvény Rendezőjét terheli, 
ezekért az MNASZ semminemű felelősséget nem vállal. 
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Jelen bejelentés és nyilatkozat két összetartozó oldalt tartalmaz, melynek mindkét oldalát 
sajátkezű aláírásommal, saját szándékom szerint, teljes felelősségem tudatában, az alább 
feltüntetett tanuk előtt, hitelesítek. 
 
Dátum: Budapest, 20………………………...  
 
        ……………………………………….. 
              Rendező/Szervező aláírás 
 
 
Tanuk: 
 
 Név: ……………………………….  Név: ……………….……………………. 
 
 Lakcím: ……………………………. Lakcím: …………………………………. 
 
 ……………………………………… …………………………………………… 
   aláírás     aláírás 
 
 

 
 
 
Az MNASZ illetékes szervezetei töltik ki: (a szükséges indoklás külön elkészítése mellett) 
 

Adott MNASZ szakág véleménye: 
 
Az MNASZ ……………….…………szakága nevében a rendezvény részére, a hozzájárulás 

kiadása és a rendezvény regisztrálása ellen kifogást    -  
 
Dátum: Budapest, 20………………………...  
 
 
        ……………………………………….. 
          aláírás 

 
 

Az MNASZ Biztonsági Megbízottjának véleménye: 
 
Mint az MNASZ Biztonsági Megbízottja a rendezvény részére, a hozzájárulás kiadása ellen 

kifogást    -  
 
Dátum: Budapest, 20………………………...  
 
 
        ……………………………………….. 
          aláírás 

nem emelek emelek 

nem emelek emelek 


