
„FITBALANCE ARÉNA 2020”  
HÁZIREND 

KEDVES LÁTOGATÓNK! 

A DIGITAL MINDS Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1093 Budapest, Bakáts utca 8. 4/28.; cégjegyzékszám: 01-09-293213; adószám: 25410918-2-43; a 
továbbiakban: Szervező) által szervezett „FITBALANCE ARÉNA 2020” elnevezésű 
rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó belépési 
és magatartási szabályokat tartalmazza.  

A Rendezvény helyszíne: Papp László Budapest Sportaréna. (1143 Budapest, Stefánia út 2.) 
A Rendezvény időtartama: 2020. október 03-04. (szombat-vasárnap), mindegyik nap 09:00 
órától 17:30 óráig. 

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területét a Rendezvény mindegyik napján 
legkésőbb 17:30 óráig köteles elhagyni.  

A Látogató a Rendezvényre történő belépésével, így a Rendezvényen való belépési részvételi 
szándékának kinyilvánításával tudomásul veszi, hogy a Rendezvényre való belépés egyben 
nyilatkozattételnek minősül arra, hogy jelen házirend tartalmát megismerte, megértette és azt 
teljes egészében magára vonatkozóan elfogadja. 

Látogatóink elfogadják, hogy a Rendezvény helyszínéül szolgáló Papp László Budapest 
Sportaréna teljes területe magánterület (beleértve a parkolóházat, valamint az épület előtti szabad 
területet (ún. deck) is.  

A Rendezvény területére való belépés ingyenes, azonban az előzetes online felületen történő 
regisztrációhoz kötött, a Rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A Látogató 
tudomásul veszi, hogy a Rendezvény a koronavírus-járványra tekintettel egyidőben limitált 
létszámban látogatható (maximum 500 fő), ezért Látogatóinkat érkezési sorrendben engedjük be. 
18. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be a 
Rendezvény területére, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A 
kiskorúak belépésének feltétele a regisztrációnál lévő szülői felelősségvállalási nyilatkozat 
kitöltése. 

Kerekesszékes látogatóink részére a Rendezvény akadálymentesen látogatható. A kísérő 
biztosítása 
a kerekes székes látogató kötelező feladata. 

A Szervező 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, robbanékony, mérgező 
vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, lőfegyvert, 8 cm-nél hosszabb vágóélű 
kést, pillangókést, rúgóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cm-nél hosszabb fémláncot, 
dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 
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mindekori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, 
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. 
Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka stb.) abban az esetben lehet 
behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható. Tilos bevinni a Rendezvény belső 
területére olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése elzárja a menekülési útvonalat (pl. babakocsi, 
roller stb.). 

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 
léptethetők be és csak a gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő 
feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (a) érvényes oltási igazolvány 1 évnél nem 
régebbi veszettségoltással, (b) egyedi azonosító, (c) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda 
(Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával. Amennyiben háziállata a közfelfogástól 
eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.  

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó 
jogi előírásoknak és jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan 
megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, 
egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.  

A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemét elhelyezésére a szemétgyűjtőket használják, ne 
szemeteljenek. 

A Rendezvény belső területén tilos a dohányzás, a Rendezvény külső területén dohányozni csak 
az erre kijelölt helyen szabad, tüzet gyújtani, vagy ezzel járó tevékenységet folytatni, valamint 
kábítószernek minősülő anyagot fogyasztani szigorúan tilos.  

Egyészségügyi okokból a Rendezvény alatt ruhatár és értékmegőrző szolgáltatást a Szervező nem 
biztosít. 

A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle 
gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása, ide nem értve a Rendezvényen 
kiállítóként résztvevő személyeket vagy gazdálkodó szervezeteket. Ennek megszegése feljogosítja 
a Szervezőt, hogy a Látogatót kizárja a Rendezvényről. 

A Rendezvény helyszínén lévő színpadra csak a fellépők vagy a Szervező utasítására vagy 
engedélyével lehet fellépni. 

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a 
Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő 
bármilyen demonstráció tilos. A Szervező jogosult az ilyen demonstrációt indokolás nélkül 
befejeztetni, az résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. 

Azt a Látogatót, aki magatartásával sérti a Rendezvény jellegének megfelelő etikai szabályokat, a 
közízlést vagy a biztonsági előírásokat, Szervező jogosult haladéktalanul eltávolítani a Rendezvény 
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területéről. Amennyiben a Látogató életet, testi épséget vagy a vagyontárgyak biztonságát sértő, 
veszélyeztető magatartást tanúsít, Szervező jogosult a Rendezvény programját vagy akár a 
Rendezvény egészét felfüggeszteni, különösen súlyos esetekben beszüntetni, amely 
tevékenységért Szervező semminemű kártérítési felelősség nem terheli. 

A Rendezvény területén elhagyott értéktárgyakért, a Szervezőnek fel nem róható balesetekért, a 
Látogató értéktárgyaiban keletkező károkért a Szervező felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy a 
talált tárgyakat a biztonsági személyzetnél leadni, az elveszett tárgyakat ugyanezen helyen lehet 
keresni vagy az elveszett tárgyak után érdeklődni munkanapokon 10:00 – 16:00 óra között lehet a 
FitBalance hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/fitbalance.magyarorszag/).  
A Szervező a talált tárgyakat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.  

A Látogató, aki a Rendezvény területére belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, 
hogy a Rendezvényen való részvétele során róla kép-, és hang- és/vagy videofelvétel készüljön. A 
Látogató a Rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár 
teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező vagy annak jogos felhasználója által 
történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés 
nélkül.  

A Látogató a Rendezvényen való tartózkodása alatt kizárólag magáncélból jogosult kép-, hang-, 
és/vagy videófelvételt készíteni. A Rendezvény alatt a Rendezvényt zavaró eszköz használata nem 
megengedett. 

A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel bíró közreműködői 
(a továbbiakban: Biztonsági személyzet) biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok 
érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a 
biztonsági személyzettel a jogszabályi keretek között messzemenőkig együttműködik, 
veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.  

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18. éven aluliak vagy ittas személyek szeszes itallal 
nem szolgálhatók ki. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok 
fogyasztása a Rendezvény területén szigorúan tilos. Az ittas vagy bódult állapotban lévő 
vendégektől a biztonsági személyzet a Rendezvényen való részvételt megtagadhatja, amennyiben 
úgy ítéli meg, hogy állapotával a többi Látogatót zavarja, vagy testi épségüket veszélyezteti. A 
Rendezvény területéről a nem megfelelő magaviseletet tanúsító Látogatókat a biztonsági 
személyzet távozásra szólíthatja fel vagy súlyos esetekben eltávolíthatja. 
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Rendezvény alatt működő kereskedelmi és vendéglátó 
egységeinkben kizárólag készpénzmentes (bank és hitelkártyával történő) fizetésre van mód.  

A Látogatónak követnie kell a Szervezők, illetve a biztonsági személyzet utasításait, ha azok egyes 
helyszínek kiürítésére, illetve bizonyos területek kiürítésére, illetve bizonyos területek szabadon 
hagyására szólítják fel őket. Amennyiben a Látogató veszélyhelyzetet vagy balesetet észlel, arról a 
biztonsági személyzetet azonnal köteles értesíteni.  

A program és a helyszínváltoztatás jogát a Szervező fenntartja. 

 3

https://www.facebook.com/fitbalance.magyarorszag/


A Rendezvény területén a parkolás a Szervező által nem biztosított. A Papp László Budapest 
Sportaréna azonban parkolóházzal rendelkezik, melyben a parkolás díjazás ellenében vehető 
igénybe. A parkolóházat mozgásában akadályozott személy ingyen használhatja mozgássérült 
igazolvány bemutatása ellenében. A parkolóházat mindenki saját felelősségére veheti igénybe 

Jelen házirendben foglalt szabályok megsértése a Rendezvényről való határozott időre szóló vagy 
végleges kitiltást, indokolt esetben rendőrségi feljelentést vonhat maga után. 

A Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, ötleteket a FitBalance hivatalos 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/fitbalance.magyarorszag/) tegyék meg.  
Jelen házirend betartása - a külön előírt alapvető egészségügyi szabályaink betartása mellett - 
közös érdekünk, ehhez kérjük a Tisztelt Látogató segítségét.  

Együttműködését előre is köszönjük, és egyben kívánunk jó szórakozást a Rendezvényen. 

A FITBALANCE SZERVEZŐK
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