
NYILATKOZAT 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) (a továbbiakban: NKE) 2018.08.08.-

2018.08.11. között az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány (Székhely: 1086 Budapest, 

Magdolna utca 5-7. 2. em./218., adószám: 19022888-2-41) tatai (2890 Fáklya utca 4.) (a továbbiakban: 

Alapítvány) területén megrendezésre kerülő gólyatábora (a továbbiakban: Rendezvény) vonatkozásában. 

Név: ............................................................................................................................................................................................................................  

Születési  hely, idő: ....................................................................................................................................................................................................  

Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................  

Lakcím: ......................................................................................................................................................................................................................  

Szobaszám: ................................................................................................................................................................................................................  

Neptun kód: ................................................................................................................................................................................................................  

Ezúton nyilatkozom arról, hogy e hozzájáruló nyilatkozat kitöltése előtt az NKE az Alapítvány házirendjét (a továbbiakban: Házirend) 

rendelkezésemre bocsátotta, az abban foglaltakat ismertette, jogaim gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról tájékoztatást kaptam.  

 

A tájékoztatás alapján – felelősségem tudatában - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk. (1) bekezdésének a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok, hogy az NKE a 

szervezéshez és a megvalósításhoz szükséges személyes adataimat kezelje.  

 

Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a Rendezvény megszervezésében, megvalósításában résztvevő vállalkozók (a továbbiakban: vállalkozók) 

a fenti személyes adataimat kezelhetik. A közreműködő vállalkozók: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. (1089 Budapest, Orczy út 1.; 

24291598-2-42, képviseli: Baláti Árpád, ügyvezető) 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Rendezvényen önkéntesen, és mindenféle befolyástól mentesen, saját felelősségemre 

veszek részt. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény időtartama alatt, annak helyszínen – önhibából - eredő esetleges sérülésemért, 

megbetegedésemért, balesetemért sem aNKE_t, sem a Rendezvény szervezésében, és megvalósításában részt vevő vállalkozó(ka)t felelősség 

nem terheli. 

 

Kijelentem, hogy a  Házirendet teljes terjedelmében megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, megértettem, és magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Rendezvényről az NKE, a szervezésben, és megvalósításban részt vevő vállalkozó(k), valamint írásbeli 

engedélyükben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, hang-, és képfelvételt 

készíthetnek, melyre tekintettel – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján – kifejezetten 

hozzájárulok arcom, megjelenésem, megnyilvánulásaim rögzítéséhez, és közléséhez, azzal, hogy személyem kizárólag külön, kifejezett 

beleegyezésemmel nevesíthető. 

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője vonatkozásomban térben, időben, és felhasználási 

módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A készítő relációmban korlátozás nélkül jogosult a 

megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz 

közvetítésére, és forgalmazására anélkül, hogy részemre ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti 

megjelenítés kapcsán nem vagyok jogosult igényt, vagy követelést támasztani az NKE-vel, valamint a szervezésben, és megvalósításban 

részt vevő vállalkozóval/vállalkozókkal szemben. 

 

Kifejezetten elfogadom, hogy a fent kifejtett jogok az általam készített videó- kép- és hanganyagokra is kiterjeszthetőek. Az általam készített 

videó- kép- és hanganyagok – ide nem értve a kizárólag a saját magamról készített fényképeket, hang- és videoanyagokat – az NKE, 

valamint a szervezésben, és megvalósításban részt vevő vállalkozó(k) együttes, írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen médium útján, vagy 

nyilvános fórumon keresztül (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a rádiót, a televíziót, újságokat, blogokat, közösségi oldalakat) nem 

jeleníthetőek meg. 

Tudomásul veszem, hogy minden olyan esetben, amikor a Házirend értelmében valamely magatartás, vagy mulasztás szankcionálásaként a 

Rendezvény helyszínéről történő kizárásomnak van helye, vagy egyéb előre nem várt, rendkívüli esemény folytán a Rendezvény helyszínét 

kénytelen vagyok elhagyni, pénzvisszatérítésre, továbbá kártérítésre sem az NKE, sem a Rendezvény szervezésében, és megvalósításában 

részt vevő vállalkozóval/vállalkozókkal szemben nem tarthatok igényt. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény helyszínére nagyobb értékű dolgokat, vagyontárgyakat, pénzt kizárólag saját felelősségemre vihetek 

be, ezek tárolásáról, biztonságos elhelyezéséről köteles vagyok önállóan, saját felelősségemre gondoskodni, eltűnés, megrongálódás, 

megsemmisülés eseteire sem az NKE, sem a Rendezvény szervezésében, és megvalósításában részt vevő vállalkozó(k) nem vállal(nak) 

felelősséget. 

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Rendezvény időtartama alatt az NKE, a Rendezvény szervezésében, és megvalósításában részt vevő 

vállalkozónak/vállalkozóknak, valamint bármely más, a Rendezvényen részt vevő, illetve kívülálló, harmadik személyeknek általam okozott 

anyagi, nem anyagi, és erkölcsi károkért – a kár teljes összegének erejéig – tejes körű anyagi, és erkölcsi felelősséggel tartozom. 

Aláírásommal igazolom továbbá, hogy a rendezvény regisztrációs díjának ellenében az NKE által biztosított gólyacsomagot (papírtáska, 

póló, napszemüveg, műanyag fesztiválpohár, nyakpass, 1 db vászon karszalag) hiánytalanul átvettem! 

 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatot önkéntesen, tévedéstől, megtévesztéstől, és mindenfajta befolyástól mentesen teszem. 

 

Kelt: Tata, 2018. év augusztus ….. 

 

 

…………………………………………………… 

Nyilatkozatot tevő aláírása 

 


