Budaörsi repülőnap házirend
2022. augusztus 21.

1. Belépés
A Budaörsi repülőnap látogatása díjmentes.
A rendezvény 09:00-19:00-ig tart nyitva.
A rendezvényterületre való belépéssel a Látogató elfogadja a jelen Házirendet és elfogadja,
hogy annak betartásáról az Aeroglobe Kft. munkatársai, megbízottjai és alvállalkozói
(továbbiakban: Szervezők) rendelkeznek. A Látogató a rendezvény területén kizárólag
gyalogosan közlekedhet.

2. Kiállított tárgyak használata
A Budaörsi repülőnap területén lehetőség nyílik a Látogatók számára egyes Sporteszközök
kipróbálására. A Sporteszközöket mindenki saját felelősségére, az egyes installációk egyedi
szabályozásait betartva, a helyszínen lévő Szervező tanácsait és javaslatait figyelembe véve
használhatja. Azon helyszíneken, ahol külön biztonsági szabályozás van meghatározva (pl.
extrémsport helyszínek), Látogató köteles az ott kiírt biztonsági feltételeknek eleget tenni.
(pl. bukósisak viselése, magasság korlátozás)
3. Tiltott tárgyak, eszközök, tevékenységek
A Budaörsi repülőnap területére alkoholt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, kábítószert,
pirotechnikai eszközt, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó
tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű 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 TILOS.
TOVÁBBÁ az EU 2015/1998 végrehajtási rendelete alapján az alkalmazandó biztonsági
előírások sérelme nélkül az utasok nem vihetik a szigorított védelmi területre és a légijármű
fedélzetére a következő tárgyakat: lőfegyverek és lövedék kilövésére használt egyéb
eszközök – a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, valamint az
ezekhez megtévesztésig hasonlító eszközök, így különösen: minden típusú lőfegyver, például
a pisztoly, a revolver, a puska, a sörétes puska, a valódi fegyverrel összetéveszthető játék
fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció, a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos
irányzékokat, sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a
sörétes
fegyver,
a
légpuska
és
a
gázfegyver (BB pisztoly), a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly, az íj, a számszeríj és a nyíl, a
szigonypuska, a parittya és a hajítógép;
kábító eszközök – a kifejezetten elkábításra vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen:
a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver, az
elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot, az állatok bénítására vagy leölésére
szolgáló eszközök, a másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi

anyagok, gázok és spray-k, például az önvédelmi spray, a bors- vagy a paprikaspray, a
könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;
hegyes végű vagy éles szélű tárgyak – a súlyos sérülés okozására alkalmas hegyes végű és
éles szélű tárgyak, így különösen: a darabolásra szolgáló eszközök, például a fejsze, a balta és
a bárd, a jégcsákány és a jégvágó, a borotvapenge, a sniccer, a 6 cm-nél hosszabb pengéjű
kés, a forgástengelyétől mérve 6 cm-nél hosszabb pengéjű olló, a hegyes végű és az éles
szélű harcművészeti eszközök, a kard és a szablya;
kéziszerszámok – a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának
veszélyeztetésére alkalmas szerszámok, így különösen: a feszítővas, a fúrógép és a fúrófej,
beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fúrógépet is, a fegyverként használható, 6
cm-nél hosszabb pengéjű vagy tollú szerszámok, például a csavarhúzó és a véső, a fűrész,
beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fűrészt is, a forrasztólámpa, a csapszeg- és
a szegbelövő;
tompa eszközök – az ütés útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, így különösen: a
baseball- és a softballütő, a merev és a rugalmas ütők, például a furkósbot, az ólmosbot és a
gumibot, a harcművészeti eszközök;
robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök – a súlyos sérülés okozására vagy a
légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és
gyújtóeszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító anyagok és eszközök, így
különösen: a lőszer, a gyutacs, a detonátor és a gyújtókészülék, robbanóeszközök utánzata
és imitációja, az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök, a tűzijáték és más
pirotechnikai eszközök, a füstképző doboz és a füstképző kapszula, a dinamit, a puskapor és
a plasztik robbanóanyag
Ezen tárgyak elkobozhatók a bejáratnál, illetve a rendezvény teljes területén. A
rendezvényterületen elkobzott tárgyak után sem tulajdoni, sem kötelmi igénnyel nem élhet
a Látogató a Szervezőkkel szemben. Az elkobzásnak ellenálló Látogató eltávolítható a
rendezvényterületről. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére
nem léphet be.
A Budaörsi repülőnap területére - személyenként - maximum 1,5 liter ásványvíz, vagy üdítő,
kereskedelmi mennyiséget meg nem haladó élelmiszer vihető be. A bejáratnál, a Szervezők a
fenti mennyiséget meghaladó vagy tiltott tárgyakat elkobozhatják, a behozni kívánt tárgyak
ellenőrzésére a Látogatót felszólíthatják.
Rendezvény területén drón-t reptetni hatóságilag TILOS, amennyiben a Látogató mégis
megkísérli drón reptetését a területen, a Szervezők felszólítják a tevékenység befejezésére
és a tevékenység kapcsán kiszabható hatósági bírság megfizetéséért teljes személyi és
anyagi illetve kártérítési felelősséget kötelező vállalnia, melyről azonnali jegyzőkönyv készül
a helyszínen. Amennyiben a Rendezvény területén kívülről kezdi el a Látogató a drón
reptetését, úgy szintén teljes személyi és anyagi, illetve kártérítési felelősséggel tartozik a
tevékenység végzése miatti, hatóság által kiszabható bírság mértékéig.
A rendezvényterületre való belépéssel Látogató elfogadja, hogy az Aeroglobe Kft. és
szerződött partnerei kizárólagos marketing-tevékenységet látnak el a rendezvény ideje alatt,
annak teljes területén. Az a Látogató, aki a marketing tevékenységet megzavarja, konkurens
hirdetők számára lát el tevékenységet vagy kárt okoz a hirdetési anyagokban, azonnali

hatállyal eltávolítható a Rendezvényről, illetve teljes kártérítési felelősséggel tartozik,
valamint a nála található hirdetési anyag, ellentételezés nélkül elkobozható a Szervezők által.
4. Tiltott tevékenységek
A Budaörsi repülőnap területén található vendéglátóipari egységekben 18 éven aluliakat és
ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A vendéglátó egységek dolgozói, illetve a
Szervezők jogosultak meggyőződni a vásárló életkoráról. A Budaörsi repülőnap területén
kábítószer fogyasztása TILOS és büntetőeljárás kezdeményezését vonja maga után. Az a
személy, akiről kétséget kizáróan megállapítható az ittasság vagy a kábítószerrel való
visszaélés, eltávolítható a Rendezvény területéről. A természetkárosítás tilos, kártérítési
felelősséget, és feljelentést von maga után.
A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül, járművel – ideértve a kerékpárt, és
valamennyi elektromos meghajtású 2,3 vagy 4 kerekű eszközt - behajtani tilos. A behajtási
engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani,
illetve a Szervező által meghatározott időkorlát után elhagyni a Rendezvény területét.
A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy
mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni
kárt okozzon. Tilos továbbá a másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan
közösségellenes magatartás, különös tekintettel a politikai, vallási vagy etnikai
hovatartozással kapcsolatos gyülekezés vagy ilyen tevékenységhez kapcsolódó
transzparensek, molinók behozatalára.
A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a „body surf”, a „mosh pit”,
valamint a „wall of death”. A rendelkezést megsértő Látogatót a szervezők eltávolítják a
Rendezvény területéről.
A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan
magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök,
műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a
színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök
rongálása. A Látogató az általa okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik.
A Rendezvény területén a Látogató és a repülés biztonsága érdekében tilos a kordonnal,
kordonszalaggal elkerített területre lépni. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők
kivezetik a Rendezvény területéről.
5. Média és audiovizuális eszközök
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a
Szervezők és a Szervezői engedéllyel rendelkező Szerződéses partnerek, Közreműködők,
sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók,
illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényre való
belépéssel 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. Szervezők és a Szervezői engedéllyel rendelkező Szerződéses partnerek 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
külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a programokat rögzítik, a
rögzített felvételt többszörözik és képhordozón terjesztik, sugározzák vagy más módon a
közönséghez közvetítik, ismételten sugározzák vagy más módon a közönséghez közvetítik,
ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy
bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg
választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt
vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben. A Látogató 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. A Szervezők
kifejezetten kizárják a felelősségüket arra az esetre, amennyiben más Látogatók az
előzőekben írtakat megszegik.
6. Felelősségvállalás
A rendezvényen, annak ideje alatt - beleértve a felépítés és bontás napjait is – mindenki a
saját felelősségére tartózkodik. Szervező a személyekben és anyagi javakban esett károkért
felelősséggel nem tartozik. Szervező nem biztosít őrzést a kijelölt parkolókban ezért az ott
elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező
felelőssége kizárt.
7. Segítségnyújtás, felelősségvállalás
A Szervezőkkel, vendéglátással, egyéb programokkal kapcsolatos észrevételeket, panaszokat
az Info Pont munkatársai fogadják.
A Rendezvény területén, a megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel rendelkező
közreműködők biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok betartását. A Látogató a
Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a
jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén
utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt
kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az Info Pontban
teheti meg.
A talált tárgyakat a Látogató az Info Pont munkatársainak köteles leadni, Látogató ugyanott
veheti át – jogosultságát igazolva - elveszett tárgyait.
8. Állatok a rendezvényen
A Rendezvény területére, annak nyitvatartási ideje alatt kizárólag az általános közfelfogás
szerinti háziállatok (pl. kutya, macska, vadászgörény, és egyes rágcsálófajták) léptethetők be,
Látogató (gazdájuk) melletti benntartózkodással az alábbi egyéb feltételek együttes megléte
esetén:
- érvényes oltási igazolvány
- 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással
- egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip)
- póráz
- nyakörv
- szájkosár
- biléta a Látogató (gazda) telefonszámával.

A Látogató (gazda) tudomásul veszi, hogy a háziállatot higiénikus, megfelelő körülményeket
biztosító módon köteles tartani. A Szervezők fenntartják a jogot az adott állat
beengedésének megtagadására.
A segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala
esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a
fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját
tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott.
A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a
kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről
kitiltható.
9. Egyéb
A Rendezvényen a Szervező nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt.
A talált tárgyak a térképen feltüntetett Info Pont munkatársainak adhatóak le, az elveszett
tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.
A Rendezvény rossz idő esetén is megtartásra kerül.
A műsorváltoztatás jogát a Szervezők fenntartják.

Jó szórakozást kívánunk!
A Szervezők

