
 
 HANGSZERT A KÉZBE ESEMÉNY HÁZIRENDJE:  
 
KEDVES LÁTOGATÓ!  
Az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Hangfoglaló Program és a Hangszeresek Országos Szövetsége (HANOSZ) által 
szervezett Hangszert a kézbe (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és 
magatartási szabályokat tartalmazza.  
A Rendezvény helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ Vác 2600, Dr. Csányi László krt. 63 
Rendezvény időtartama:  
2019. január 31 - február 1. 08:30-18:00, február 2-án 10:00-16:00  
 
I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE  
 
1. A rendezvényre a belépés ingyenes.  
2. A kiállítás területére belépni a rendezőség által meghatározott létszámban és időkeretben lehetséges.  
3. Maximális létszám 100 fő kiállítás + 100 fő előadás. Időkeretet a várakozók függvényében a rendezőség 
szabadon határozhatja meg.  
4. A rendezvényre való belépésre kizárólag a szervezők által kijelölt beléptetési pontokon kerülhet sor.  
5. A rendezvényen mindenki saját felelősségre tartózkodhat.  
6. 14.(tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be 
és a felnőtt kísérő felelősségére tartózkodhatnak a Rendezvény területén. 7 év alatti gyermek esetén 1 gyermek 1 
kísérővel vehet részt az eseményen.  
7. A Rendezőség (Hangszeresek Országos Szövetsége) a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében 
fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.  
8. Így a Rendezvény területére tilos bevinni csomagot, táskát, hátizsákot, ételt, italt, kábítószert, a közbiztonságra 
különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X.28.) Korm. 
rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat.  
9. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan ismeretterjesztés és szórakozás biztosítása 
a Látogatók számára, ezért a Rendezvényen bármilyen demonstráció tilos. A rendező jogosult a kifejezetten nem 
engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül azonnal befejeztetni.  
10. A látogató részvételével vállalja, hogy a rendezvény területén a biztonsági feladatokat ellátó személyekkel 
együttműködik és vészhelyzet esetén utasításaikat követik. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, 
bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a rendezőség utasításait, valamint az épület kiürítési 
tervében szereplő előírások szerint viselkedni.  
11. Amennyiben a látogató alkohol, vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt áll, úgy a látogató belépésre 
nem jogosult.  
12. A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő, vakvezető kutyákon túlmenően más állatot 
bevinni tilos. Az esetlegeses kellemetlenségek elkerülése érdekében a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet alapján a 
látogató kötelezhető a szájkosár kutyára való felhelyezésére. A segítő kutya a Rendezvényre bevitele a Látogató 
felelőssége és bizonyos esetben a Rendezvény területéről kitiltható.  
 
II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK  
1. A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi 
előírásoknak, a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, 
közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét 
veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles az értékek óvására, és 
köteles tartózkodni azok megkárosításától.  
 



 
2. Amennyiben a rendezvény látogatója veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlel, arról 
a rendezvény személyzetének valamely tagját vagy tagjait azonnal köteles értesíteni.  
3. A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a body surf, továbbá a mosh pit, valamint a wall 
of death. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők eltávolítják a Rendezvény területéről.  
4. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény sajtó-nyilvános, így hang- és képfelvételt készülhet. Ennek 
megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, 
megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez. Az előzőek szerinti megjelenítéseken a rendezőség a Látogató 
tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási 
jogosultságot szerez.  
5. A rendezvényen készült hang-és képfelvételek nyilvánosságra hozatalának engedélyezését és korlátozását a 
rendezőség fenntartja. A rendezvény céljaival nem megegyező, engedély nélküli felvételeket és tartalmakat a 
rendezők letilthatják.  
 
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
 
1. A rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget 
megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten 
kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.  
2. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.  
 

Hangszeresek Országos Szövetsége  
1119 Budapest, Major u. 63. 


