
Nyilatkozat   jogi   felelősségvállalásról  
Én, Szilágyi  Attila  Sándor  (született: Budapest,  1978.  október  12. ,  anyja  neve: Helle             
Mária ,  székhelye: 1125  Budapest,  Istenhegyi  lejtő  6. ,  nyilvántartási  száma: 54351080 ,           
adószáma: 55641140143 ,  KSH  száma: 55641140620123101 ,  nyilvántartásba  történő        
felvétel  napja: 2019.12.01. )  egyéni  vállalkozó  nyilatkozom,  hogy  a 2020.  július  9 -én            
nyilvántartásba  vett 855901  -  M.n.s.  egyéb  oktatás  tevékenység  keretén  belül  kizárólag            
olyan oktatási  szolgáltatást  nyújtok,  amely oktatási  szinttel  nem  meghatározható  és           
külön   szakhatósági   engedélyhez   nem   kötött .  

Nyilatkozom  továbbá,  hogy  az  általam  nyújtott segítő  beszélgetés  és egyéb  relaxációs            
oktatás  szolgáltatások  egyike  sem  foglal  magában  a 2012.  évi  C  törvény  187.  §  (1)               
bekezdés   értelmében   vett  

a)   az    orvosi   gyakorlat ,  
b)   az    egészségügyi   szakképesítéshez   kötött   pszichoterápiás   gyakorlat    vagy  
c)   a    nem-konvencionális   gyógyító   és   természetgyógyászati   eljárások  

körébe  tartozó  tevékenységet.  Nyilatkozom,  hogy  a  fenti  jellegű  segítségért          
diagnosztizált  patológiával  hozzám  forduló  ügyfeleket felelősen  és  haladéktalanul         
szakorvosi   és   klinikai   szakpszichológusi   szolgáltatóhoz    irányítom.  

Nyilatkozom,  hogy  az  általam  készített  oktatási  jellegű  írásbeli-,  hang-,  és  mozgókép            
alkotásokban  és  a  tevékenységem  reklámozása  és  ismertetése  során  az  általam           
használt  online  felületeken  (weboldal  és  közösségi  hálózati  oldal)  és  az  offline            
kommunikációs  anyagaimban  közzétett  tartalomban nem  keltem  azt  a  benyomást,  hogy           
a  fenti  jellegű  tevékenységek  bármelyikére  lenne  szakképesítésem,  vagy  szakhatósági          
engedélyem.  Az  esetlegesen  felmerülő  kifogásokat  a  panasz  beérkezésétől  számított          
30  napon  belül  kivizsgálom,  a  jogosan  kifogásolt  tartalmakat  kijavítom,  vagy  eltávolítom.            
A   bejelentésre   biztosított   elektronikus   elérhetőségem:    abuse@elindulok.hu   

Nyilatkozom  továbbá,  hogy  a  fent  nevezett  tartalmakban  szereplő  mindennemű,  a  fenti            
tevékenységek  keretében  alkalmazott  módszerre  és  módszertanra  vonatkozó  utalás  -          
egyéb  kifejezett  megjelölés  hiányában  -  a  fogalom  köznyelvi  értelmű  használatának           
minősül,  és  kijelentem,  hogy  a  tartalmi  tájékoztatás  kizárólag  a nyilvánosan  elérhető            
közismereti  források  jóhiszemű  és  körültekintő  felhasználásával ,  vagy saját  személyes          
tapasztalatoknak ,  a  fenti  elvek  mentén  történő  megfogalmazásával  készül.  Kifejezetten          
kizárom a  fenti  csatornákon  megjelenő, harmadik  féltől  származó ,  vagy személyes           
véleménynek   tekinthető    közlés   tartalmáért   vállalt   felelősséget.  

Kelt:   Budapest,   2020.   július   9.  
Szilágyi   Attila   Sándor  
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