HÁZIREND
Házirend az Elite Events Budapest rendezvényekhez.
Hatályos 2018. október 01. napjától.
––

KEDVES LÁTOGATÓ!
Az Event Line Hungary Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett Elite Events Budapest elnevezésű
események (továbbiakban külön- külön Rendezvény, együttesen Rendezvények) jelen házirendje
(továbbiakban Házirend) a Rendezvényekre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat
tartalmazza. A Szervező és a Rendezvényekre belépő személy (továbbiakban Vendég) közötti
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)
tartalmazza.
A belépőjegy megvásárlásával, a Rendezvény helyszínre történő belépéssel a Vendég elfogadja a jelen
Házirendet, és az abban foglaltakat, továbbá tudomásul veszi, hogy Rendezvény személyzetének
intézkedései a Vendégekre nézve kötelező érvényűek. A Szervező a Házirend és az ÁSZF betartását
bármikor számon kérheti. A Rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja!

I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
1.

A Rendezvényt csak érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes
programok.

2. A Rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy mellett az általános viselkedési norma és
öltözködési etikett szabta feltételek mellett lehet. Amennyiben a Vendég az általános viselkedési
norma és az előre meghatározott öltözködési etikett szabta feltételeknek nem felel meg, úgy a
Szervező jogosult a belépést a Rendezvényre megtagadni.
3. A láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a Rendezvényt nem
látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem.
4. Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Szervező a regisztrációs pultnál karszalagra cseréli. A
karszalagot a Vendég a Rendezvény teljes ideje alatt köteles viselni. Ezt a Szervező megbízottja,
illetve a biztonsági szolgálat emberei ki- és belépéskor, valamint a Rendezvény egész területén
folyamatosan ellenőrizhetik. A kézről eltávolított, megrongálódott, elveszett karszalagot nem áll
módunkban pótolni vagy cserélni!
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5. A már felhasznált karszalag más személyre nem ruházható át. Sérült – átragasztott, elvágott,
megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag
érvénytelen. Ha a Vendég karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
6. Az elővételben megvásárolt belépőjegyek a Rendezvény helyszínén nem válthatóak vissza!
Legkésőbb két nappal az esemény előtt van lehetőség arra, hogy az elővételben megvásárolt
belépőjegy/belépőjegyek összegét jóváírjuk. Az át nem vett belépőjegyek árát nem áll módunkban
visszatéríteni, azok más Rendezvényre nem átválthatóak.
7. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) a Rendezvény területére csak
cselekvőképes nagykorú kísérő jelenlétében léphetnek be, és ott csak cselekvőképes nagykorú kísérő
jelenlétében tartózkodhatnak. A gyermekek számára gyermekkarszalag viselése kötelező, melyet a
belépés során a regisztrációnál lehet igényelni. A gyermekkarszalagra a kísérőnek kötelessége ráírni a
gyermek nevét és (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonos elérhetőségét.
8. A Rendezvényre belépni, onnan eltávozni csak a Szervező által kijelölt, őrzött bejáratokon keresztül
lehet.
9. Az a Vendég, aki a Rendezvény egyes kiemelt Vendégek számára fenntartott területén (pl. VIP
lounge, backstage, stb.) az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül
tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell
fizetnie az ott-tartózkodásra jogosító belépő árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező
esetben a Szervező rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további
látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel
szemben.
10. A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a 2005.
évi CXXXIII. tv. 26. § alapján személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködésével a Vendég
ruházatát, illetve csomagját ellenőrizze, a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket
korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt,
üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy
eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést,
gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve
egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg
a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes
tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Vendég a Rendezvény területére nem léphet be.
11. A Rendezvényre a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendeletben meghatározott segítő kutyákon, vakvezető
kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül házi kedvencek behozatala nem ajánlott. Amennyiben a
Vendég segítő kutyáját vagy házi kedvencét saját felelőségére a Rendezvény területére belépteti, úgy
köteles: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító
(olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény
ideje alatt is elérhető) telefonszámmal rendelkeznie. A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál
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ellenőrzésre kerülhet, és a hiányosság esetén az állat behozatal megtiltható. A Rendezvény teljes
ideje alatt szájkosár és póráz használata kötelező! A Szervező fenntartja magának a jogot egyedileg
megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, valamint a Rendezvény zavartalan és
biztonságos lebonyolítását veszélyeztető, Vendégek és mások életére, egészségére, testi épségére
veszélyt jelentő állat kitiltását.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1.

A Vendég a Rendezvény területén az általános normákat betartva a vonatkozó jogi előírásoknak, az
ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően köteles viselkedni. Köteles továbbá tartózkodni minden
olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely más Vendég vagy a személyzet
személyiségi jogait, testi épségét, életét, vagyoni jogait veszélyeztetheti vagy sértheti.

2. A Vendég köteles betartani az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat. Kérjük, különösen
kerülje a hangoskodást, a nem kívánt fizikai kontaktust, mindenfajta offenzív magatartást, valamint
ügyeljen a Rendezvény helyszínének tisztaságra, és mások ruhájára. Fokozottan köteles a
rendezvényhelyszín berendezési tárgyainak, értékeinek óvására, és köteles tartózkodni azok
megkárosításától. Az okozott károkért a Vendég anyagi felelősséggel tartozik.
3. A Rendezvény személyzete távozásra szólíthatja fel azt a Vendéget, aki hangos viselkedéssel,
agresszív magatartásával, továbbá botrányos megnyilvánulásával zavarja a Rendezvényt.
Amennyiben a Vendég a személyzet felszólítására sem hagy fel zavaró viselkedésével, a biztonsági
szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett Vendéget a Rendezvény elhagyására. Amennyiben a
felszólítás ellenére sem hagyja el a Rendezvény helyszínét, úgy a biztonsági szolgálat munkatársai
felszólítás után kivezetik a zavaró Vendéget és szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek
ellene. A Rendezvényről kivezetett Vendég a belépőjegy árára nem tarthat igényt.
4. A Rendezvényről eltávolítható továbbá az a személy, aki/akit:
(i)

nem a hivatalos bejáraton keresztül jutott be a Rendezvény területére;

(ii)

a Rendezvényről korábban eltávolították és/vagy a Szervező a Rendezvényről kitiltotta.

5. A Rendezvényen alkoholt csak 18 éven felüli Vendég fogyaszthat! A pultoknál való kiszolgálás során a
Vendég életkorát hitelt érdemlő okmánnyal történő igazolására szólítható fel. Miután a
Rendezvényeken a kiállítóknak nincs minden esetben lehetőségük ellenőrizni az életkort, kérjük 18 év
alattiak ne látogassák az eseményeket.
6. Legkésőbb a Rendezvény meghirdetett zárási időpontjában el kell hagyni a helyszínt. Kollégáink erre
figyelmeztethetnek – az a Vendég aki a kérésnek nem tesz eleget, a helyszínről eltávolítható.
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III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.

A belépőjegyek megvásárlásával a Vendég tudomásul veszik, hogy az Rendezvényről hang- és
képfelvételt készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezőtől előzetes engedélyben részesülő
partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve más Vendégek, egyéb harmadik személyek.
Ennek megfelelően a Vendég a Rendezvényen történő részvételével kifejezetten hozzájárul arca,
megjelenése, megnyilvánulásai rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy személye kizárólag kifejezett
beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy személye a
beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Vendég
személyének tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és
kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
A Szervezők, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülők a Vendég relációjában korlátozás nélkül
jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen az Elite Events Budapest
események népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra
hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy bármely Vendég részére
ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A Vendég külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvények programjait rögzítheti, a
rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a
közönséghez közvetítheti, ismételten sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti,
ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat elő adás útján (például
YouTube-on keresztül) úgy teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai
a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a
Vendégeink nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.
A Vendég jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal a kitétellel, hogy ezt
kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép)
integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végzi, továbbá azon
kikötéssel, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt kereskedelmi célból sem ellenérték fejében,
sem ellenérték nélkül nem értékesíti, nem hasznosítja, a felvételen szereplő Vendéget beleegyezése
nélkül nem nevesíti, személyiségi jogait tiszteletben tartja. A szervező kifejezetten kizárja a
felelősségét arra az esetre, ha a Vendég az előzőekben írtakat megszegi.

2. A Rendezvény ideje alatt a Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve
– a szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy
reklámtevékenység folytatása.
3. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Vendégek
számára, a Rendezvényen a szervező által szervezett programokkal össze nem függő bármilyen
demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Szervező
fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat előzetes kérés alapján, kizárólagos
megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a
jelen Házirendet, valamint az adott rendezvényhelyszín ide vonatkozó szabályait betartani, és
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egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Vendég szórakozását, a Rendezvény
területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását,
továbbá a Rendezvény partnereinek promócióját, szolgáltatásainak más Vendégek általi
igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el.
A Szervező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni,
továbbá a Szervező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint
engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. Abban az esetben, ha a Szervező egy
adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban
az esetben, ha a Szervező egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett
demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul
betartani.
4. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Vendéget jogszabályok alapján megillető
jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
5. Amennyiben a Rendezvény vagy annak adott része olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy
bármely szakaszában be kell zárni), amely a Szervező által el nem hárítható külső ok, vis major
helyzet, abban az esetben a Szervező a belépőjegy árak visszatérítésére, vagy kártérítésre, avagy
bármely más jogcímen fizetésre nem kötelezhető. Ilyennek minősül különösen – de nem
kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező kiürítés, az életet, testi épséget vagy
vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; bombariadó; harmadik személy által
elkövetésre kerülő egyéb – az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető –
bűncselekmény.
6. A program és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk! A meghirdetett Rendezvények időpontjai
kizárólag tájékoztató jellegűek, a Rendezvények időtartama a meghirdetetthez képest változhat.
7. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendezvényen több, a szervezőtől független harmadik személy is
nyújthat szolgáltatást (pl. étel-, italszolgáltatás, sofőrszolgálat). Ezen szolgáltatások tekintetében a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8. A Rendezvény területére hozott értékekért, elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A talált
tárgyak a regisztrációnál adhatóak le, az elveszett tárgyakat kérjük ugyanitt keresse. A talált tárgyakat
a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az elveszett tárgy után érdeklődni munkanapokon
9-17 óra közt lehet. Kérjük vigyázzon értékeire!
9. A Szervező nem vállal felelősséget sem a Vendég, sem a harmadik személy gondatlan vagy
szándékos magatartásából esetlegesen keletkező károkért!
10. Vészhelyzet esetén kérjük kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve
hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül!
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11. A Rendezvényeken a szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői
biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Vendég az eseményeken történő
részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között
messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
12. A szervezéssel, vendéglátással, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal,
ötletekkel szervező munkatársainkhoz lehet fordulni az info@eliteeventsbudapest.com e-mail
címen.
13. A Rendezvény vendégeinek biztonságáért az ……………… felel.
A biztonsági szolgálat elérhetősége: ……………………
14. Az a Vendég, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy
véglegesen kitiltható az Elite Events Budapest rendezvényeiről. A Házirend megszegéséből fakadó
károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel.
Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, úgy a Házirendet
megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy ellen hatósági eljárás is
indítható.
A Házirend betartása közös érdekünk. Kedves vendégeink együttműködésüket előre is köszönjük, és
egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!
Jó szórakozást kíván Önnek!
Budapest, 2018. október 1.
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