
 

 

1. sz. függelék 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

kép- és/vagy hangfelvétel, illetve egyesületi tagsággal összefüggő hírek készítéséhez és 
felhasználásához 

 

Alulírott ………………………………………………………...…………………..mint érintett,  

hozzájárulok, 

• hogy a GolFIESTA Sportegyesület (1135 Budapest, Tatai utca 6. II/7., a továbbiakban: 
Egyesület)az általa szervezett, valamint az egyesületi tagsággal összefüggő rendezvényeken 
az Egyesület ezzel megbízott tagjai illetve az Egyesület által felkért személyek rólam kép-, 
hang-, vagy kép- és hangfelvételt (a továbbiakban: felvételt), illetve hírt készítsenek; 

• a rólam készült felvételt, illetve hírt közzétegyék az Egyesület honlapján 
(http://golfiesta.hu/fooldal), illetve Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/golfiesta.hun/.) 

Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok a felvételek, hírek utólagos szerkesztéséhez, módosításához 
mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és számomra 
nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti felvételhez képest. 

A felvételt, illetve hírt az Egyesület kereskedelmi célokból nem jogosult felhasználni. 

Tudomásul veszem, hogy a felvétel, illetve hír jogszerű felhasználásáért díjazásra nem vagyok 
jogosult. 

Az Egyesületet nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel, illetve hír olyan 
harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az Egyesület harmadik személy 
részére nem adott engedélyt. 

Tudomásul veszem, hogy a digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek 
az Egyesület tulajdonát képezik, a szerzői jogok az Egyesületet illetik. 

 

Kelt: …………………….., 201.................................................   

 

 

 

……………………………………… 
Aláírás   

 



 

 

2. sz. függelék 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

18. életévét be nem töltött személy vonatkozásában 

kép- és/vagy hangfelvétel, illetve egyesületi tagsággal összefüggő hírek készítéséhez és 
felhasználásához 

 

 

Alulírott …………...…………………………..……………………………………………mint, 
gyermekem,  ……………………………………………………….……... törvényes képviselője, 

hozzájárulok, 

• hogy a GolFIESTA Sportegyesület (1135 Budapest, Tatai utca 6. II/7., a továbbiakban: 
Egyesület)az általa szervezett, valamint az egyesületi tagsággal összefüggő rendezvényeken 
az Egyesület ezzel megbízott tagjai illetve az Egyesület által felkért személyek 
gyermekemről kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együttesen: 
felvételt), illetve hírt készítsenek; 

• a gyermekemről készült felvételt, illetve hírt közzétegyék az Egyesület honlapján 
(http://golfiesta.hu/fooldal), illetve Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/golfiesta.hun/ 

Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok a felvételek, hírek utólagos szerkesztéséhez, módosításához 
mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és gyermekem 
számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti felvételhez képest. 

A felvételt, illetve hírt az Egyesület kereskedelmi célokból nem jogosult felhasználni. 

Tudomásul veszem, hogy a felvétel, illetve hír jogszerű felhasználásáért gyermekem díjazásra nem 
jogosult. 

Az Egyesületet nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel, illetve hír olyan 
harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az Egyesület harmadik személy 
részére nem adott engedélyt. 

Tudomásul veszem, hogy a digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek 
az Egyesület tulajdonát képezik, a szerzői jogok az Egyesületet illetik. 

 

Kelt: …………………….., 201.................................................   

 

 

 

……………………………………… 
Aláírás   

 


