
Hozzájárulás fénykép és videó-felvétel közzétételéhez  
 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………..………. (név), 

…………………………………………………….. (cím) a Baumit Kft. (2510 Dorog, 

Baumit út 1., cégjegyzékszám: 11-09-012709), mint jogosult részére az alábbi 

felhasználási jogot engedő nyilatkozatot adom:  

 

Alulírott ……………………………………………………………………..…….. (név), mint 

– tulajdonos  / társasházkezelő  /  intézményvezető   / építész/tervező   /  kivitelező – 

(megfelelő rész aláhúzandó vagy bekarikázandó) hozzájárulok ahhoz, hogy a 

………………………………………………………………………..………… cím alatti – 

családi ház   /   társasház   /   intézmény (megfelelő rész aláhúzandó vagy 

bekarikázandó) – épületről a Baumit Kft. által, vagy a Baumit Kft. megbízásából más 

által készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül 

felhasználhassa marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog 

kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, 

hirdetésekben, Baumit pályázatokon, PR-cikkekben és prezentációk során történő 

közzétételre.  

 

A jelen nyilatkozat alapján engedett felhasználási jog a felhasználás valamennyi 

módjára kiterjed, határozatlan időtartamra szól és a Baumit Kft.-t mind belföldön, 

mind külföldön megilleti.         

 

 

………………….., 2018. ………………..…………… 

 

 

 

 

___________________________ 

aláírás  
(cég esetében pecsét is) 

 

 

 

Tanuk: 

 

név: …………………………………..  …………………………………………… 

 

cím: …………………………………..  …………………………………………… 

 

aláírás: 

________________________               _______________________ 

                                tanú                                                          tanú 

A 



Hozzájárulás fénykép és videó-felvétel közzétételéhez  
 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………..………. (név), 

…………………………………………………….. (cím) a Baumit Kft. (2510 Dorog, 

Baumit út 1., cégjegyzékszám: 11-09-012709), mint jogosult részére az alábbi 

felhasználási jogot engedő nyilatkozatot adom:  

 

Alulírott ……………………………………………………………………..…….. (név), mint 

– tulajdonos  / társasházkezelő  /  intézményvezető – (megfelelő rész aláhúzandó 

vagy bekarikázandó) hozzájárulok ahhoz, hogy a 

………………………………………………………………………..………… cím alatti – 

családi ház   /   társasház   /   intézmény (megfelelő rész aláhúzandó vagy 

bekarikázandó) – épületről a Baumit Kft. által, vagy a Baumit Kft. megbízásából más 

által készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül 

felhasználhassa marketing- illetve oktatási tevékenysége során. Továbbá 

nyilatkozom, hogy a fenti építmény felépítésénél építész vagy tervező nem működött 

közre. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, 

prospektusokban, hirdetésekben, Baumit pályázatokon, PR-cikkekben és 

prezentációk során történő közzétételre.  

 

A jelen nyilatkozat alapján engedett felhasználási jog a felhasználás valamennyi 

módjára kiterjed, határozatlan időtartamra szól és a Baumit Kft.-t mind belföldön, 

mind külföldön megilleti.         

 

 

………………….., 2018. ………………..…………… 

 

 

 

 

___________________________ 

aláírás  
(cég esetében pecsét is) 

 

 

Tanuk: 

 

név: …………………………………..  …………………………………………… 

 

cím: …………………………………..  …………………………………………… 

 

aláírás: 

________________________               _______________________ 

                                tanú                                                          tanú 

B 


