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RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT
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Fiatal Vállalkozók Hete
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törvényes képviselő: Blaskovics Dávid
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(továbbiakban együttesen: SZERVEZŐ)
Időpont:

2019. november 20-21.

Helyszín:

Budapest, Bálna (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.)
I.

BEVEZETŐ

1.

Köszönjük, hogy meglátogatja rendezvényünket, amelyhez ezúton is kellemes
időtöltést kívánunk! Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérjük
mindenképpen olvassa el a Rendezvény látogatóira vonatkozó szabályzatot!

2.

A FIVOSZ által megrendezett fenti rendezvénysorozaton meghívott előadók tartanak
előadásokat, akik különböző témakörökben szakmai tapasztalatokat és élményeket
osztanak meg a látogatókkal.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön, mint látogató a belépéssel feltétlenül és
visszavonhatatlanul elfogadja a jelen szabályzatot, így az abban foglaltakat a
Rendezvény teljes ideje alatt feltétel nélkül és maradéktalanul köteles betartani. A
www.fiatalvallalkozokhete.hu oldalon történő regisztrációval Ön a jelen szabályzatot
elfogadta, így annak hatálya Önre is kiterjed. A beengedés érkezési sorrendben történik,
a szervező teltház esetén fenntartja a jogot a beleptetés szüneteltetésére,
megtámadására.
3.
II.

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
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4.

A jelen szabályzat célja a Rendezvény színvonalának és a Szervező jóhírnevének
megtartása, továbbá a látogatók, az előadók és a Szervező személyi és vagyoni
biztonságának megőrzése.

5.

A Rendezvényre való belépéssel a szabályzat személyi hatálya a látogatókra feltétel
nélkül kiterjed. A szabályzat területi hatálya a Rendezvény helyszínére és annak
közvetlen környezetére terjed ki.
III.

6.

a) Szervező: a Fiatal
Vállalkozásfejlesztő Kft.
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b) Látogató: Valamennyi olyan személy, aki a Rendezvényre regisztrált, vagy arra
belépett, és nem a Szervező által megbízott vagy vele munkaviszonyban álló személy,
illetve nem előadó.
c) Előadó: Azok a személyek, akiket a Szervező a Rendezvényre egy
előadás/beszámoló/beszélgetés megtartása céljából meghívott, így többek között, de
nem kizárólag a honlapon feltüntetett üzletemberek és közszereplők.
d) Biztonsági személyzet: A Szervező által közvetlenül, vagy a biztonsági szolgálaton
keresztül megbízott személyek, akik a Rendezvény teljes időtartama alatt felelősek a
rend fenntartásáért. Ebbe a létszámba beletartoznak az objektum szervezetszerű
védelmét ellátók (portások, vagyonőrök, járőrök).
e) Kiállító: A fenti honlapon előzetesen standok kiállítására/bérlésére regisztrált
személyek, akikre a jelen szabályzat az egyes pontokban meghatározott kivételekkel
terjed ki. A szabályzatban a Látogatókra vonatkozó, és így megfogalmazott
rendelkezések értelemszerűen a Kiállítókra is vonatkoznak.
IV.

MAGATARTÁSI ÉS EGYÉB SZABÁLYOK

A Szervező alapvető – szervezéssel összefüggő – joga
7.

A látogató tudomásul veszi és feltétel nélkül elfogadja, hogy a Szervező jogosult
feltétel és indoklás nélkül a Rendezvény programját módosítani, az előadásokat és
egyéb programokat visszamondani, ezek sorrendjét megváltoztatni, a látogatók
létszámát meghatározni, továbbá minden ehhez hasonló intézkedést megtenni. Ezzel
kapcsolatban a Szervező semmilyen reklamációt nem fogad el. A látogató a
Rendezvényre való belépéssel kijelenti, hogy az esetleges programváltozásokkal járó
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kellemetlenségeket tudomásul veszi és elfogadja, ezzel kapcsolatban semmilyen
igényt vagy panaszt nem támaszt.
A kép- és hangfelvételekkel kapcsolatos rendelkezések
8.

A látogató tudomásul veszi és elfogadja, egyben feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező jogosult róla a Rendezvény során (annak
helyszínén és időtartama alatt) képfelvételt, valamint mozgóképet és hangfelvételt
rögzíteni. A látogató tudomásul veszi továbbá, hogy a Rendezvényen készült
felvételeket a Szervező jogosult marketing és egyéb célból, bármilyen módon (így
többek között, de nem kizárólag a honlapján, facebookon, instagram-on, vagy egyéb
közösségi médiaoldalakon; papír alapú kiadványokban stb.) és formában (képfelvétel,
hangfelvétel, mozgókép felvétel) ellenérték nélkül, hely, időtartam és példányszám,
illetve alkalom tekintetében korlátlanul felhasználni.

9.

A látogató a 8. pontban említett felvételek elkészítéséért és felhasználásáért
semmilyen jogcímen nem jogosult személyiségi jogi és vagyoni igényt támasztani, az
ezzel összefüggő igényeiről a Rendezvényre való belépéssel, illetve a regisztrációval
feltétel nélkül és végérvényesen lemond.

10.

A látogató számára szigorúan tilos a Rendezvényen képfelvételt, hangfelvételt, vagy
mozgóképfelvételt készíteni. Szigorúan tilos továbbá a látogató által tiltott módon,
vagy a más által – akár jogszerűen, akár jogellenesen – elkészített felvételt
többszörözni, lementeni, harmadik személy részére továbbítani, vagy a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tenni. Mindezek joga kizárólag a Szervezőt, illetve az általa
megbízott közreműködőket illeti meg. A Szervező igényt tarthat arra, hogy a fenti
tilalom ellenére elkészített felvételeket a látogatók töröljék.

11.

A látogató tudomásul veszi, hogy a 10. pontban említett tilalom megszegése esetén a
Szervező jogosult őt távozásra felszólítani. Tudomásul veszi továbbá, hogy a
felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén a Szervező jogosult a látogatót Biztonsági
személyzet igénybevételével azonnali hatállyal eltávolítani a Rendezvényről. A
látogató a jelen pontban foglalt intézkedésekkel összefüggésben nem jogosult
semmilyen jogcímen személyiségi jogi, vagy vagyoni igényt támasztani a Szervezővel
szemben.

A látogatók megjelenése és állapota
12.

A Rendezvény színvonalának megtartása érdekében a Szervező jogosult a látogatók
megjelenését (pl. ruházat, frizura, ápoltság és tisztaság) és állapotát (pl. alkoholos
vagy kábítószeres befolyásoltság) a belépéskor és a Rendezvény ideje alatt is
ellenőrizni. Amennyiben a látogató megjelenése vagy állapota a Rendezvény
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színvonalával összeegyeztethetetlen, úgy a Szervező jogosult a beengedést
megtagadni, illetve a látogatót távozásra felszólítani. Amennyiben a látogató a
felszólításnak nem tesz eleget, úgy a Szervező jogosult őt a Biztonsági személyzet
igénybevételével azonnali hatállyal eltávolítani a Rendezvényről. A látogató a jelen
pontban foglalt intézkedésekkel összefüggésben nem jogosult semmilyen jogcímen
személyiségi jogi, illetve vagyoni igényt támasztani a Szervezővel szemben.
13.

Szigorúan tilos a Rendezvényen szeszes italt vagy kábítószert fogyasztani. A látogató
tudomásul veszi, hogy ennek megsértése esetén a Szervező jogosult őt távozásra
felszólítani. Tudomásul veszi továbbá, hogy a felszólítás figyelmen kívül hagyása
esetén a Szervező jogosult a Biztonsági személyzet igénybevételével azonnali
hatállyal eltávolítani a látogatót a Rendezvényről. A látogató a jelen pontban foglalt
intézkedésekkel összefüggésben nem jogosult semmilyen jogcímen személyiségi jogi,
vagy vagyoni igényt támasztani a Szervezővel szemben.

14.

A látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező feljelentést tesz/tehet a Rendezvényen
elkövetett bűncselekményekért.

Tiltott tárgyak és anyagok
15.

Különösen tilos a Rendezvény területére pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat,
robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt,
továbbá lőfegyvert, vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot,
viperát, gumibotot, boxert, elektromos sokkolót, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit,
illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor
hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben –
meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

16.

A fentieken túl szigorúan tilos a Rendezvény területére szeszes italt, kábítószert,
kábítószer-prekurzort, pszichotróp anyagot, teljesítményfokozó vagy egyéb hasonló
tudatmódosító szert behozni, birtokolni, átadni, terjeszteni.

17.

Tilos a Rendezvény területére ételt vagy italt behozni.

18.

A látogató elfogadja, hogy a tiltott tárgyakat a Szervező, illetve a Biztonsági
személyzet tagjai elkobozhatják, illetve – amennyiben a tiltott tárgy birtoklása
bűncselekményt valósít meg – azokat átadhatják a rendőrség vagy egyéb rendvédelmi
szervek részére.

19.

A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra,
hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét a fentieken túl – a szabályzat
módosítása nélkül – tovább korlátozza.
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Egyéb tiltott tevékenységek
20.

A látogató a Rendezvény helyszínén és annak közvetlen közelében nem végezhet
semmilyen jellegű és célú marketing vagy reklám tevékenységet, így többek között
tilos a szórólap, roll-up molinó, zászló és egyéb hasonló kiadmány elhelyezése,
terjesztése vagy árusítása. A jelen pontban foglaltak alól kivételt képeznek a
Kiállítóként regisztrált személyek, e körben rájuk a külön szabályzatban vagy
felhívásban közölt szabályok az irányadók.

21.

Tilos továbbá bármilyen toborzó jellegű figyelemfelhívás vagy nyilvános üzleti
ajánlattétel a többi látogató irányában. A jelen pontban foglaltak alól kivételt képeznek
a Kiállítóként regisztrált személyek, e körben rájuk a külön szabályzatban vagy
felhívásban közölt szabályok az irányadók.

22.

Szigorúan tilos bármilyen politikai, gyűlöletkeltő, diszkriminatív, pornográf, vagy
egyébként szexuális tartalmú reklámeszköz, szórólap, prospektus vagy ehhez hasonló
marketinganyag kiállítása, illetve terjesztése mind a látogatók, mint a Kiállítók
számára.

Egyéb viselkedési szabályok
23.

A látogatók az Előadókat sem az előadásokat megelőzően, közben, vagy azt követően
nem zaklathatják. Tilos az Előadót félbeszakítani, vagy egyébként megzavarni.

24.

A gördülékeny előadásmód érdekében az Előadóknak a szereplésük közben kérdéseket
csak a Szervező vagy az Előadó által megjelölt időpontokban lehet feltenni.

25.

A látogatók kötelesek a kulturált viselkedéssel kapcsolatos, széles körben elterjedt
magatartási normákat betartani; így többek között, de nem kizárólag szigorúan tilos
-

26.

a kirívó hangoskodás, kiabálás, vagy veszekedés;
az erőteljes káromkodás, továbbá
bármilyen szeméremsértő magatartás tanúsítása.

A Rendezvény helyszínén a látogatók számára nyitva álló mellékhelyiséget kulturált
módon kell igénybe venni.
V.

27.

VAGYONI ÉS SZEMÉLYBIZTONSÁGI FELELŐSSÉG

A látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen teljes egészében a saját
felelősségére vesz részt, ennek megfelelően maga köteles vigyázni a birtokában és
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használatában lévő ingóságok állagára és biztonságára. Látogatók tudomásul veszik,
hogy a Szervezőt nem terheli kártérítési vagy egyéb (pl. őrzési) felelősség a látogató
által a Rendezvény területére behozott és bárhol elhelyezett ingóságokért,
vagyontárgyakért. A látogató a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen nem
támaszthat igényt az ingóságaiban bekövetkező sérülés, rongálódás, bármilyen jellegű
állagromlás, vagy lopás, illetve eltűnés esetén.
28.

A látogató tudomásul veszi és feltétel nélkül elfogadja, hogy a Szervezőt nem terheli
kártérítési felelősség a látogatót a Rendezvénnyel összefüggésben ért bármilyen
következménykárért, elmaradt vagyoni előnyért, illetve felmerülő költségért.

29.

A látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező nem felel a tőle független harmadik
személyek, vagy a látogatók magatartásáért, illetve viselkedéséért. A látogató
feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a harmadik személyek és a látogatók
magatartásával összefüggésben a Szervezővel szemben semmilyen személyiségi jogi
vagy vagyoni igényt nem támaszt, illetve hatóság előtti eljárást nem kezdeményez.

30.

A fenti szabályok alól egyedüli kivételt jelent, ha a kár vagy sérelem a Szervező
szándékos magatartásának az eredménye.
VI.

31.

TŰZ- ÉS BALESETVÉDELEM

A látogató köteles a tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályokat, valamint az ilyen
tárgyú szóbeli és írásbeli utasításokat maradéktalanul betartani. Köteles továbbá a
Szervező és a Biztonsági személyzet utasításainak eleget tenni. A látogató tudomásul
veszi, hogy a tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok és utasítások, valamint a
Biztonsági személyzet utasításainak a megszegése esetén a Szervező azonnali hatállyal
eltávolítja a Rendezvény helyszínéről. Tudomásul veszi továbbá, hogy ilyen esetben
semmilyen jogcímen nem jogosult személyiségi jogi vagy vagyoni igényt támasztani a
Szervezővel szemben.
VII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

32.

A Rendezvény nem tartozik a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti engedélyköteles rendezvények körébe.

33.

A látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező és a Rendezvény jóhírnevét köteles
megőrizni, a Rendezvénnyel és a Szervezővel kapcsolatos véleményét kulturált
formában és a valóságnak megfelelően fejezheti ki a nyilvánosság előtt.

Kellemes időtöltést kívánunk!
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Üdvözlettel:
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

