Az EcoMobility Day HÁZIRENDJE
KEDVES LÁTOGATÓ!
A Magyar Autóklub (továbbiakban: MAK) által szervezett EcoMobility Day (továbbiakban:
Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási
szabályokat tartalmazza.
A Rendezvény helyszíne: 1043 Budapest, Berda József u. 15.
A Rendezvény időpontja: 2022. október 1.
Előzetes regisztráció helye: https://www.autoklub.hu/ecomobility/
A Rendezvény területének nyitása: 2022. október 1. 9.00.
A Rendezvény területének zárása: 2022. október 1. 17.00.
BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
1./ A Rendezvényre belépni előzetes vagy a helyszínen történő regisztrációval lehet.
2./ A MAK a regisztrált látogatók adatait rögzíti, tárolja és kezeli a MAK adatkezelési
szabályzatának
(az
Adatkezelési
Szabályzat
megtalálható
a
www.autoklub.hu/media/files/adatkezelesi-szabalyzat oldalon) megfelelően. Amennyiben a
Látogató az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a MAK jogosult a
belépést a Rendezvényre megtagadni.
A MAK az előbbiekben írtakon túl is jogosult azon személyek belépését megtagadni, akik olyan
állapotban vannak, amely a Rendezvény kulturált lebonyolítását, illetve a Látogatók, valamint
a vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, valamint megtagadhatja azon Látogató belépését
a Rendezvényre, aki pandémia/epidémia alapjául szolgáló betegség tüneteit mutatja.
3./ A MAK a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a
Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza, így különösen tilos
kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony
anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést,
gázsprayt, 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.
Drónt a Rendezvény területére kizárólag a MAK előzetes, írásos engedélyével lehet bevinni.
4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.
5./ A Rendezvény területére a MAK által kiadott engedély nélkül, járművel behajtani tilos. A
behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen
betartani.
6./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető
kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd,
a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon
vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták
stb.) léptethetőek be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt
higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon, továbbá kutya és
vadászgörény behozatala esetén, azt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A MAK fenntartja
magának a jogot, hogy egyedileg megtiltsa adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát,
továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, illetve a Rendezvény biztonságos lebonyolítása
érdekében a fenti rendelkezéseknek nem megfelelő állatokat kitiltsa a Rendezvény területéről.
II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a
vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően, fokozottan köteles a természeti
értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató köteles tartózkodni
minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi
jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a
MAK, valamint a MAK által engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők,
sajtómunkatársak. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel

kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és
közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a
Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek
szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és
felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot
szerez. A MAK, valamint a MAK által engedélyben részesülő személyek a Látogató
relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására
(különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására,
nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy
a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt
kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon,
táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel
végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték
fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja,
az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat
nem sértheti.
3./ A Rendezvény területén a MAK előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle
gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
4./ A Rendezvényen a hulladékkibocsátás csökkentése érdekében repohár rendszer működik.
A repohár rendszer arra irányul, hogy a Látogató a Rendezvényen optimális esetben csak egy
poharat használjon. Ennek keretében a Látogató a regisztrációs pultnál repoharat kap, amely
többszöri fogyasztásra használható. A repohár a Rendezvény után is megtartható.
5./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása
a Látogatók számára, a Rendezvényen a MAK által szervezett eseményekkel össze nem
függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.
6./ A Rendezvény területén a MAK megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró
közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a
Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a
jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén
utasításaikat követi.
7./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával
video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a MAK előzetes, írásos engedélyével,
valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény
biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek
készítésének módját és időpontját a MAK-kal előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1./ A MAK 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 Rendezvényen a MAK nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt.
3./ A Rendezvényt a MAK rossz idő esetén is megtarthatja. A hatályos jogszabályok, valamely
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság határozata vagy intézkedése, illetve a MAK
bejelentése alapján a Rendezvény vagy annak adott része elmaradhat vagy felfüggesztésre
kerülhet. A Rendezvény szabadtéri jellegéből adódóan előfordulhat, hogy bizonyos időjárási
körülmények esetén a MAK döntése alapján az időjárási helyzettel érintett időszak programjai
elmaradnak, illetve a szolgáltatások nem vagy csak részben hozzáférhetőek. Ilyen esetben a
MAK a lehetőségekhez képest a programokat átszervezi, azonban nem garantálható, hogy
minden érintett programelem megtartásra kerül.
4./ A MAK a programváltoztatás jogát fenntartja.
Jó szórakozást kívánunk!
Budapest, 2022. szeptember 21.
Magyar Autóklub

