HÁZIREND
A KÖZÖSSÉGÜNK ÁLTAL SZERVEZETT 2019.07.05-I BUDAPEST PRIDE RENDEZVÉNYHEZ
Jelen Házirend a rendezvényen mindenki számára kötelező.
A rendezvényre való belépésnél el kell fogadni a jelen Házirendben foglaltakat.
A Házirend el nem fogadása esetén a rendezvényen való részvétel nem lehetséges.
1. A RENDEZVÉNYRE VALÓ BELÉPÉS
1.1 A rendezvény zártkörű esemény.
1.2 A rendezvényen való részvétel, az arra való belépés regisztrációhoz kötött. A
regisztrálni a https://www.facebook.com/events/311592762890751/ link alatt lehet.
A szervezők a 2019.07.04 éjfélig beérkező regisztrációkat fogadják el.
1.3 A szervezők fenntartják a jogot, hogy a regisztráltak regisztrációs kérelmét a
rendezvény kezdetéig bármikor visszautasítsák függetlenül attól, hogy a
regisztrációról a rendszer automatikus elfogadó üzenetet küldött.
1.4 A szervezők fenntartják a jogot, hogy érvényes regisztráció esetén is
megtagadják a rendezvényre való belépést attól a személytől, aki:
▪ nem tudja vagy nem akarja azonosítani azt a Facebook felhasználói profilt
és/vagy e-mail címet, amiről a regisztráció történt;
▪ nem a saját tényleges személyeként regisztrált;
▪ a szervezők megítélése szerint nem felel meg a rendezvény jellegének (pl.
öltözködés, megjelenés, viselkedés stb.);
▪ a szervezők tudomása szerint korábban hasonló rendezvényt megzavart;
▪ a rendezvényre bármilyen molinót, transzparenst vagy egyéb
figyelemfelkeltő eszközt kíván behozni;
▪ önként nem engedi az ellenőrzést az 1.6 pont szerint;
▪ a beléptetésnél nem fogadja el jelen Házirendet.
1.5 A rendezvényre tilos behozni az alábbiakat:
▪ fegyver, robbanószer vagy a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek minősülő tárgy;
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▪ rendezvény megzavarására alkalmas bármilyen eszköz (pl. transzparens,
hangkibocsátó eszköz stb.);
▪ pirotechnikai eszköz;
▪ fokozottan tűzveszélyes anyag;
▪ alkohol, kábítószer és a hatályos jogszabályok alapján tiltott pszichotróp és
pszichoaktív anyag;
▪ bármilyen olyan eszköz, amely a szervezők megítélése szerint az emberi
egészségre veszélyes és/vagy sérülés okozására, az élet kioltására alkalmas.
1.6 A szervezők fenntartják a jogot, hogy saját megítélésük szerint bármely
személytől kérhetik, hogy önkéntesen tegye lehetővé csomagjának és ruházatának
ellenőrzését.
1.7 A szervezők a program lebonyolításának érdekében a jelenlévő rendőröktől
intézkedést kérhetnek, amennyiben bárki a bejáratnál vagy annak környezetében
olyan viselkedést tanúsít, ami a program megzavarására irányul és/vagy a Btk. 217.
§-ba („Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése”) foglalt cselekményt
hajt végre.
2. PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI
2.1 A programon résztvevőnek be kell tartania a jelen Házirendet, a szervezők
utasításait és kéréseit, valamint a rendezvény lebonyolításának szabályait.
2.2 A program szervezői bármikor szabadon dönthetnek úgy, hogy kizárnak egy
résztvevőt a programon való részvételből, amennyiben a rendezvény zavartalan
lebonyolítása, vagy a többi résztvevő biztonságérzete ezt megkívánja.
A program szervezői például – de nem kizárólag – az alábbi esetekben zárhatnak ki
egy résztvevőt a program helyszínéről. A program szervezői akár rendőri
segítséggel is kizárhatják azt a személyt, aki:
▪ a Btk. 216. §-ba („Közösség tagja elleni erőszak”) foglalt cselekményt hajt
végre;
▪ a rendezvény helyszínén az ingatlanban vagy annak berendezési tárgyaiban
kárt okoz, vagy beszennyezi azt;
▪ a rendezvény szellemiségével ellentétes, a rendezvény többi részvevőjében
esetleg félelmet keltő megnyilvánulásokat tesz (pl. homofóbia, transzfóbia,
rasszizmus stb.);
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▪ bárkivel szemben fenyegetőzik vagy erőszakos magatartást tanúsít;
▪ az LMBTQ társadalom felfogásával ellentétes üzeneteket közvetítő jelképeket
vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton stb.;
▪ a Baloldali LMBTQ Közösség értékrendjével ellentétes szellemiségben szólal
meg;
▪ nem tartja tiszteletben a rendezvény emberi jogi fókuszát;
▪ a többi résztvevőt védett tulajdonsága (pl. szexuális orientáció, nemi
identitás, nemi önkifejezés, etnikai hovatartozás stb.) miatt sértő vagy
megalázó megjegyzésekkel illet;
▪ a rendezvény célcsoportjával, az LMBTQ közösséggel szemben előítéletesen
viselkedik;
▪ akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, nem tartja tiszteletben az
esemény kereteit;
▪ nem tartja be a jelentkezés útján való felszólalás módját vagy
megakadályozza a program más részvevőjét a szabály szerinti
felszólalásában.
2.3 A rendezvény helyszínén történő minden jogellenes cselekmény rendőri
intézkedést von maga után, és azt elkövető személynek számolnia kell az ezzel járó
polgári- vagy büntetőjogi következményekkel.
2.4 Jelen Házirend mindig összhangban alkalmazandó a program helyszínének
Házirendjével (pl. zajkorlátozás, résztvevők számára és életkorára vonatkozó
korlátozások stb.).
2.5 A rendezvényen való résztvevőnek be kell tartania a rendezvényen helyszínének
tűz- és biztonságvédelmi előírásait.
3. A RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA
3.1 A jelenlévő felelős programszervező a rendezvény kezdetén egyértelművé teszi,
hogy ő a felelős a rendezvényért.
3.2 A rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre.
3.3 A programokon a kezdéskor megjelentekkel való egyeztetés értelmében a
programszervezőnek jogában áll felvételeket készíteni és azokat a felvételeket a
Budapest Pride adatvédelmi szabályzata szerint megőrizni.
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3.4 A program 17:30-tól 20:30-ig tart. A program lezárása után a helységet
programszervezők felszólítására minden résztvevőnek el kell hagynia.
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4.1 A Házirend itt nem taglalt részleteiben a hatályos jogszabályok kiemelten a
Ptk. és a Btk. ide vonatkozó rendelkezési az irányadók.
4.2 Jelen Házirend tartalma a Baloldali LMBTQ Közösség felelősségébe tartozik.
Annak szövegét bármikor, külön értesítés nélkül módosíthatjuk.

2019.06.30
Baloldali LMBTQ Közösség
Gáspár Zoltán
elnök
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