
F E L E L Ő S S É G V Á L L A L Ó  N Y I L A T K O Z A T  

 

Alulírott ……………..(lakóhely: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idő: ...), mint 

……………………. napján, az ELTE Vízisporttelepen (1237 Budapest, Vízisport u. 48.) 

megrendezésre kerülő ………………. rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény) társszervezője 

jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,  

hogy rendelkezem/ nem rendelkezem vizitúravezető képesítéssel. (megfelelő részt aláhúzni) 

 

Egyben nyilatkozom, hogy az ELTE SPORT Kft. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 

7., cégjegyzékszám: 01-09-909349, képviseli: Vágvölgyi György ügyvezető), mint Szolgáltatást 

nyújtó tájékoztatott arról, hogy a vonatkozó jogszabályi háttér értelmében, ugyan nem kötelező 

mentőkocsi megrendelése vagy a Rendezvény más módon történő orvosi biztosítása, azonban 

mindenképpen javasolja a Rendezvény szervezőinek, hogy tekintettel arra, hogy a vízi sportok és 

a rendkívül magas hőmérséklet kifejezetten erős veszélyforrásnak minősül, gondoskodjanak 

orvosi felügyeletről. Az ELTE SPORT Kft. felhívta a Rendezvény szervezőinek figyelmét arra, hogy 

a Rendezvényen amennyiben valaki rosszul lenne, a megfelelő szintű egészségügyi ellátásáról 

gondoskodni szükséges. Az ELTE SPORT Kft. tájékoztatásában kitért arra, hogy jelen Rendezvény 

esetében indokolt lehet vízi mentők alkalmazása is. 

 

Fentiekre tekintettel büntetőjogi felelősségem tudatában egyúttal akként nyilatkozom, hogy 

teljes felelősséget vállalok azért, hogy a fenti Rendezvény résztvevőinek mindegyike 

baleset/rosszullét esetében a megfelelő időben, a megfelelő színvonalú ellátást kapja, és 

kijelentem, hogy képesítésemre tekintettel nem tartom szükségszerűnek külön orvosi készültség 

alkalmazását. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy amennyiben a Rendezvényen 

baleset/orvosi ellátásra okot adó esemény következik be, az ELTE SPORT Kft.-vel szemben 

semmilyen alapon nem vagyok jogosult igényérvényesítésre, és erre vonatkozóan nyilatkoztatom 

a Rendezvényen részt vevő személyeket is. Amennyiben a Rendezvényen részt vevő személyek 

nyilatkoztatását elmulasztom, az ebből adódó teljes kárért felelősséget vállalok.  

 

Jelen nyilatkozatom az ELTE SPORT Kft.-vel …………………… napján kötött 

helyiségszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

Budapest, ………………………... 

 

_______________________ 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név: 

Lakcím: 

Aláírás: 

 

Név: 

Lakcím: 

Aláírás: 


