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GOKART PÁLYA HASZNÁLATI FELTÉTELEK  

ÉS FELELŐSSÉG NYILATKOZAT (2 OLDALAS DOKUMENTUM) 

Kérjük a csillaggal jelölt részeket olvashatóan, NYOMTATOTT betűkkel kitölteni szíveskedjen! 

Kitöltés és elolvasás után lapozzon! 

* Név: Telefonszám: 

* Lakcím, irányítószám: 

 

* E-mail cím: 

 

* Születési dátum: * Személyi vagy jogosítványszám: 

 

1. Használati feltételek 

1) Becsatolt bukósisak és maszk használata kötelező!  

2) A bukósisakot használatát követően MINDEN futam után vissza KELL helyezni a 

tárolóba! 

3) Vezetésre alkalmatlan állapotban (pl. alkoholos befolyásoltság, ill. drog vagy gyógyszer 

hatása alatt) a pályán tartózkodni és a gokartokat vezetni TILOS! 

4) Papucsban vagy sálban gokartozni TILOS! 

5) Hosszú hajat kötelező a maszkba és a bukósisakba betűrni! 

6) A ruházat megrongálódásának elkerülése érdekében az övek, nyakláncok valamint a 

napszemüveg, stb. viselése kerülendő. Az értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, 

erre a célra ingyenes értékmegőrző szekrényt biztosítunk. 

7) A 270 köbcentis gokartokat csak olyan személy használhatja, akinek testmagassága 

meghaladja a 150cm-t.  

8) A 160 köbcentis gokartokat csak olyan személy használhatja, akinek testmagassága 

meghaladja a 125cm-t.  

9) 14 éves kor alatt a gokartok vezetéséhez írásbeli szülői beleegyezés szükséges. 

10) Terhes nők a gokartokat nem használhatják! 

11) A Hungaroring versenypályára, illetve a hozzá tartozó szervizútra gyalogosan és /vagy 

autóval felmenni ÉLETVESZÉLYES és SZIGORÚAN TILOS! A jelen szabály 

megszegése következtében felmerülő károkért a Hungaroring Sport Zrt. semmilyen 

felelősséget nem vállal, a szabályt megszegő személy ellen pedig peres eljárást 

kezdeményezhet. 
 

2. Szabályok és magatartás a pályán 

1) A boxutcába csak a pályafelügyelő hívására, jeggyel már rendelkező pilóták léphetnek. 

2) A boxból a gokartokkal elindulni, csak a pályafelügyelők engedélyével lehet. 

3) Versenyzőtársak bárminemű veszélyeztetése, lökdösése, menetiránnyal szembe való 

haladás és ütközés szigorúan TILOS! Azonnali kizárást von maga után! 

4) Baleset észlelése, és elkerülése érdekében köteles lassítani, jobb kéz feltartásával jelezni 

társainak a vészhelyzetet! 

5) Amennyiben a követő jármű tartósan gyorsabb, egy egyenes szakaszon a résztvevőnek 

lehetővé kell tenni a másik számára az előzést, lehetőleg úgy, hogy a pálya másik szélén 

halad és így enged utat a másik oldalon. A kanyarokat, valamint azok bemeneti és 

kimeneti területeit a résztvevők korlátozás nélkül használhatják a pálya határain belül. 

6) A pályán kiszállni, kezet-lábat a gokartból kitenni, az esetlegesen meghibásodott 

gokartot önállóan megpróbálni beindítani vagy visszatolni a pályára baleset veszélyes és 

szigorúan TILOS! A gokartban ülve egy kéz felemelésével jelezni, a másikkal a 

kormányt fogva kell megvárni a közreműködőket, és követni a további utasításaikat. 

7) Leintés után !! LASSÚ !! tempóban tegyen meg egy levezető kört a box bejáratáig. 

8) A boxba érkezve csak akkor szálljon ki a gokartból, miután meggyőződött róla, hogy 

minden versenyzőtársa megérkezett és megállt mögötte, és a pályafelügyelő személyzet 

leállította a gokartok motorját, valamint jelezte, hogy kiszállhat. 

9) A bukósisakot kiszállás előtt kicsatolni és levenni TILOS! 

10) A pályafelügyelők utasításainak, illetve a zászlójelzések figyelmen kívül hagyása, 

gondatlan, fegyelmezetlen viselkedés kizárást von maga után! 

11) Kizárás esetében a futamjegy árát nem áll módunkban visszatéríteni. 
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3. Zászlójelzések 

A menet a közreműködők utasításai szerint indul, és kockás zászló lengetésével fejeződik be. 

A leintés utáni körben a boxutcába terelés piros zászló lengetésével történik. 

 

1) Sárga zászló: VESZÉLY! A pályán akadály van. Körültekintően lassítani kell, előzni 

tilos, fel kell készülni az irányváltoztatásra, esetleg megállásra. 

2) Kék zászló: Annak a résztvevőnek, akinek a zászlót lengetik, el kell engednie a mögötte 

gyorsabban haladót. 

3) Piros zászló: FUTAM MEGSZAKÍTVA! A futamot azonnali hatállyal megszakítják, 

mindenkinek lassan és körültekintően kell kigurulnia a boxutcába. 

4) Fekete zászló: Résztvevőt veszélyes magatartás miatt kizárják, azonnal ki kell állnia a 

boxutcába. 

5) Kockás zászló: Futam vége.  Egy LASSÚ levezető kör után ki kell állni a boxutcába. 

 

Felelősség Nyilatkozat - Olvasd el figyelmesen! 

 

1. A versenypálya egész területét mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára 

használhatja. 

2. A gokartpálya teljes területén (beleértve a parkolót) a KRESZ szabályai érvényesek. 

3. Az előírásokat és a pályafelügyelő utasításait minden körülmények között kötelező betartani! 

4. Résztvevő aláírásával kijelenti, hogy felelős minden kárért, amit másnak/másban vagy 

magának/magában az általa vezetett járművel a pályán vagy a boxban okozott. Az okozott 

károkat haladéktalanul megtéríti. Saját magában vagy magának okozott károkért az 

üzemeltetővel szemben kártérítési igénnyel nem él, jelen nyilatkozat megtámadási jogáról 

aláírásával lemond. 

5. Résztvevő kijelenti, hogy tudomásul vette a felajánlott járművek vezetésével kapcsolatos alapvető 

biztonsági szabályokat. 

6. A fent említett szabályok betartásának elmulasztásából adódó sérülésekért a Hungaroring Kart 

Center NEM felel! 

7. A felek közötti szerződés minden pontjára a hatályos Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az 

irányadóak. Résztvevő vállalja, hogy jelen nyilatkozat aláírásával az általa okozott károkat a 

helyszínen, vagy legkésőbb 15 napon belül megtéríti. 

 

A motorsport veszélyes! A gokart nem játékszer, hanem sporteszköz. Ennek megfelelően használata 

odafigyelést és óvatosságot igényel.   

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Hungaroring Kart Center részemre a jövőben akcióiról és egyéb 

információiról e-mailben hírlevelet küldjön, melyről bármikor leiratkozhatok.  

 

Személyes adataimat a Hungaroring Kart Center bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki.  

 

Ezen használati feltételeket és felelősségi nyilatkozatot elolvastam és megértettem, tudomásul veszem és 

magamra nézve kötelezően elfogadom.  

 

* Résztvevő aláírása: 

 

 

* Dátum: 

 

 

* 14 év alatti esetén / Szülő aláírása: 

 

Jó gokartozást, és kellemes szórakozást kívánunk! 

 

Molishop Kft. – 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. – Tel.: +36 30 973 83 70 –  info@hungaroringkartcenter.hu 

 


