BIZTONSÁGI ÉS TŰZVÉDELMI REND
2018
A RENDEZVÉNYFELELŐS SZERVEZETE:
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány
1093 Budapest, Czuczor utca 2.
FELELŐS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ MEGHATALMAZÁS ALAPJÁN:
OFFLINE LOGISZTIKAI KFT.
1061 Budapest Anker köz 1-3 III/15.
A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGÁÉRT FELELŐS SZERVEZETE:
Valton-Sec Kft. 1111 Budapest Fehérvári út 126-128.
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ:
911 Mentőszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
2241 Sülysáp, Úri utca 60.
A rendezvényterületre való belépéssel a „Látogató” elfogadja a jelen Házirendet és elismeri,
hogy annak betartásáról az Antall József Tudásközpont és annak munkavállalói, megbízottjai és
alvállalkozói (továbbiakban „Szervezők”) rendelkeznek.
Beléptetés során, jogszabályok által meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes- és a
pirotechnikai eszközök, a szervező által meghatározott tiltott tárgyak, alkohol, kereskedelmi
mennyiségű dohányárú behozatala nem engedélyezett
A szervezőnek joga van rendezvényterület lévén, a tiltott tárgyak listáját bármivel kiegészíteni és
ennek ellenőrzésének módját meghatározni.
Tiltott tárgyak listáját, a rendezvény szervezője határozza meg.
A LÁTOGATÓ A RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE AKKOR LÉPHET BE, HA:
• nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
• nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a rendezvény
megtartását, továbbá mások személyi és vagyoni biztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a
rendezvényre való bevitelét a szervező a megtiltotta és erről megfelelő módon tájékoztatta.
• a szervezők által kiadott házirendben foglaltaknak eleget tesz
• a belépés megtagadható, amennyiben nem járul hozzá csomagjai és ruházatának
átvizsgálásához.
A LÁTOGATÓ A RENDEZVÉNYTERÜLETRŐL ELTÁVOLÍTHATÓ, VAGY BELÉPÉSE MEGTAGADHATÓ:
• ha a szervezők által kiadott házirendben foglaltakat megszegi
• ha a területen egy azon pillanatban tartózkodó személyek maximális létszáma eléri a
befogadó képességet
• amennyiben az adott területekre meghatározott létszámot eléri a vendéglétszám
• 18 év alatti felügyelet nélkül területre belépni kívánó, vagy a területen tartózkodó személy
belépése megtagadható, eltávolítható, amennyiben a felelősségvállaló nem elérhető.
• 18 év alatti személy nem tarthat magánál és nem fogyaszthat szeszes italt, ekkor azonnal
értesíteni kell felelősségvállaló személyt.
• ha más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes
környezetet veszélyezteti - belépése megtagadható, eltávolítható
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• ha garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít belépése megtagadható, eltávolítható
• ha más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen
belül egyébként békétlenséget szít - belépése megtagadható, eltávolítható
• amennyiben tiltott tárgyat, eszközt tart magánál ki kell vezetni.
• abban az esetben, ha a kiskorú személy, a fentiekben felsorolt elvárások bármelyikét nem
tartja be és/vagy a felelősségvállaló nem elérhető, akkor a rendezvényterületről véglegesen
kitiltható és szükséges esetben a rendőrhatóságnak átadandó.
• illegális bejutás kísérlete esetén feltartóztatással és kivezetéssel, nem az előírt kijárat
használata esetén iránymutatással, visszaküldéssel kerül sor a probléma megoldására.
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