Házirend
A MŰEGYETEMI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (MŰHASZ) által
szervezett BME EGYETEMI NAPOK (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező
belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A MŰHASZ és a rendezvényre belépő személyek
(Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a MŰHASZ Általános Szerződési
Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
A Rendezvény helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja, INFOPARK
A Rendezvény időtartama: 2022. szeptember 13-15.
A Rendezvény területének napi nyitása:
2022. szeptember 13. 17 óra
2022. szeptember 14. 18 óra
2022. szeptember 15. 18 óra
A Rendezvény területének napi zárása:
2022. szeptember 14. 4 óra
2022. szeptember 15. 4 óra
2022. szeptember 16. 4 óra
A rendezvény területére belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között, nyitvatartási időben, a
Házirendben megfogalmazott szabályok szerint lehetséges.
A fesztivált a hatályos COVID jogszabályoknak megfelelően tartjuk meg.
A rendezvényre 16 éven aluli látogatók csak felnőtt korú kísérővel léphetnek be. A rendező mindent
megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen
magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A rendőrség a 2005. évi
CXXII. tv alapján jogosult a látogatók igazoltatására, csomagjaik átvizsgálására, meghatározott tárgyak
bevitelének megakadályozására, s a rendezvény megtartását zavaró személyt távozásra felszólítani. Ez
esetben a belépőjegy árát a rendező nem téríti vissza.
A MŰHASZ a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy 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, 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. Drónt a rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha rendelkezik a
MŰHASZ előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a rendezvény területére belépni
tilos! Továbbá tilos a rendezvény területére bármilyen italt, üveget, műanyag palackot bevinni!
Szigorúan tilos minden kamera, magnó vagy más hang- és képrögzítő berendezés behozatala. Az
előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen, mint látogató bárki feltűnhet, de semmilyen
követeléssel nem léphet fel a felvétel készítőivel, vagy annak jogos felhasználóival szemben.
A jegyet fénymásolni, vagy bármilyen más úton reprodukálni tilos, a hamisítók, illetve a jegy
felhasználója ellen a rendezvény szervezői eljárást indítanak! A jegyek rejtett biztonsági jellel védettek,
eredetiségüket a rendezők a bejáratnál ellenőrzik. Kedvezményes jegy vásárlására csak érvényes
diákigazolvány, vagy a jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás, és a személyazonosságot igazoló
arcképes igazolvány bemutatásával van lehetőség. A rendezők a kedvezményre jogosító igazolást

közvetlenül a rendezvény bejáratánál is kérik. Amennyiben a jegyvásárló nem igazolja jogosságát a
kedvezményre, úgy a belépőjegy érvényét veszíti, annak árát a rendezőség nem téríti vissza.
A bérletet és napijegyet belépéskor karszalagra cseréljük, melyet érvényességi ideje alatt mindvégig a
csuklón kell viselni. A belépőjegyet csak személyesen, a meghatározott időpontokban, és helyszínen
lehet karszalagra beváltani. A beváltóhelyen a karszalag felrakásra kerül, a pénztártól távozás után
másra nem átruházható! Tömeges jegybeváltás nem megengedett, egy belépőjegyet személyesen egy
karszalagra lehet cserélni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor folyamatosan ellenőrzik.
Egy diákjegyet csak egy diák válthat be. Adott napon csak adott napijegy váltható be!
A rendezvényt a MŰHASZ rossz idő esetén is megtarthatja. A rendezvény vagy annak adott része nem
kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a MŰHASZ-t a hatóságok kötelezik annak
felfüggesztésére vagy bezárására. Ebben az esetben a megváltott belépőjegy visszafizetésére a
MŰHASZ nem kötelezhető.
A rendezvény területén a kereskedelmi szolgáltatások készpénzmentes módon vehetők igénybe, saját,
bankkártyával vagy a rendezvény területén megváltott készpénzhelyettesítő kártya használatával.
A fenttarthatóság jegyében a rendezvény területén a kiszolgálás repohár használatával valósul meg,
melynek a kiváltási díja 400 forint.
A MŰHASZ a műsorváltozás jogát fenntartja.
A fenti szabályok figyelembevételével nagyon jó szórakozást kíván a MŰHASZ valamennyi munkatársa!
Műegyetemi Hallgatói Kft.
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Adószám: 24080659-2-43
www.egyeteminapok.hu
www.facebook.com/egyeteminapok
www.instagram.com/egyeteminapok

