
Házirend 
 
Bevezető: a Hyundai Holding Hungary Kft. és szerződött partnerei (Szervezők) által 
szervezett Zöldhétvége a Hyundai-nál elektromos autós tesztvezetés (Rendezvény) 
jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási 
szabályokat tartalmazza. A szervezők és a rendezvényre belépő személyek 
(Látogató vagy Belépő) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a 
szervezők Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák. A Házirend 
szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között nem mentesít a 
megsértéséért járó következmények alól! 
 
A Zöldhétvége a Hyundai-nál elektromos autós tesztvezetés rendezvényre 
(továbbiakban: Rendezvény) történő belépés az esemény Házirendjének tudomásul 
vételét és elfogadását jelenti.  
 
A rendezvény helyszínei:  
A Hyundai Holding Hungary Kft. elektromos modelleket forgalmazó kereskedések 
telephelyei. 
https://hyundai.hu/hyundai-halozat/markakereskedesek 
 
Nyitvatartás  
2020. október 2-3. 
Péntek: 8:30 – 18:30; Szombat: 9:00 – 17:00 

A rendezvényen a Hyundai tesztvezetésre elsősorban előzetes online regisztráció 
alapján lehet jelentkezni.  
Az online felület itt érhető el: https://hyundai.hu/ev-tesztnap 
 
A szervezők fenntartják a jogot a belépők szúrópróbaszerű átvizsgálásra, mely során 
ellenőrizhetik, hogy a Rendezvényen résztvevők betartják-e a Házirend szabályait. A 
Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében szervezők fenntartják a jogot arra, 
hogy a Rendezvény területére belépőket ellenőrzik, a bevihető tárgyakat, eszközöket 
korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai 
eszközt, üvegtárgyat, 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. 
 
A szervezők fenntartják a jogot indokolt esetben a belépés megtagadására. 
 
A rendezvényre szeszes italt bevinni TILOS!  
 
A rendezvényen csak józan állapotban lehet részt venni. A kulturálatlan magatartást 
tanúsító személyeket a biztonsági szolgálat a rendezvény helyszínéről eltávolítja.  
 
A rendezvényre veszélyes tárgyakat és pirotechnikai eszközöket bevinni TILOS. (A 
biztonsági szolgálat kérheti a ruházat és a csomag átvizsgálását.).  

http://sziget.hu/content/_common/attachments/aszf/aszf.pdf
https://hyundai.hu/hyundai-halozat/markakereskedesek
https://hyundai.hu/ev-tesztnap


 
A rendezvényre a veszélyesnek ítélt tárgyak bevitelét a biztonsági szolgálat 
megakadályozhatja. (2005. évi CXXXIII. törvény alapján) 
 
A rendezvény területén bármiféle járművel (autó, motor, kerékpár, roller, gördeszka, 
stb…) behajtani és ezekkel ott közlekedni szigorúan TILOS! Kivételt képeznek ezek 
alól a Hyundai tesztautók. 
 
A rendezvényre 14 éven aluli látogatók csak felnőtt korú kísérővel együtt léphetnek 
be. Súlyosan fogyatékos vagy vak emberek a rendezvényre csak kísérővel mehetnek 
be! A kísérő nem hagyhatja magára a vak vagy a fogyatékos embertársát. A kísérő 
köteles a felelősségvállalási nyilatkozatot aláírni a beléptetésnél. 
 
A rendezvényen lévő ingyenes programokon csak előzetes helyszíni regisztrációt 
követően lehet részt venni.  
 
Tilos a Szervezők által nem engedélyezett reklámok terjesztése a 
rendezvényhelyszín teljes területén, beleértve a parkolókat is. 
 
A parkolásnál kérjük a parkolást irányító biztonságiőrök utasításait pontosan követni. 
 
A parkolókban hagyott járművekre és a járművekben hagyott értékekre a szervezők 
nem vállalnak felelősséget.  
 
A Rendezvény helyszínére kilátogató résztvevők a Rendezvényre való belépéssel 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Rendezvényről történő híradás, beszámoló során az 
esetlegesen róluk készült mozgóképek és fotók nyilvánosságra kerüljenek, azokat a 
szervezők, lebonyolítók és a média képviselői térítésmentesen felhasználják, 
hasznosítsák. A Rendezvényen készült mozgó- és állóképek a Rendezvényről 
történő híradás, beszámoló során megjelenhetnek a médiában, a szervezők és a 
kiállítók honlapján, a közösségi média felületeken, a Rendezvény tájékoztatóin és 
hirdetésein, valamint a Rendezvényt bemutató egyéb felületeken korlátlan ideig. 
 
A kihelyezett installáció és dekoráció megrongálása vagy eltávolítása rendőrségi 
feljelentést von maga után. A rongálással okozott kárt az elkövető köteles 
megtéríteni. 
 
A résztvevők a Rendezvény területén az általános normákat betartva kötelesek 
viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az általános szerződési feltételeknek és a 
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 látogatók a szervezők és a biztonsági személyzet utasításait feltétel nélkül 
kötelesek követni. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után. A 
szervezők által jogszerűen kizárt személyek (pl. akik megszegik a házirendet, más 
látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak, stb.) semmilyen 
kárpótlásra nem jogosultak. 



 
A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, 
és köteles tartózkodni azok megkárosításától.  
 
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt 
készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő 
Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön 
szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. 
Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel 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. A Szervezők valamint a Szervezővel 
engedélyben részesülő személyek 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 jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy 
ezt kizárólag személyes célokra használt  telekommunikációs eszközbe (például 
mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális 
fotófelszereléssel végezheti, továbbá 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 felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat 
megszegik. 
 
A Rendezvény területén tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy 
reklámtevékenység folytatása. 
 
A Rendezvényt a Szervezők rossz idő esetén is megtarthatják.  
 
A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény 
miatt, vagy a COVID19 vírus okozta veszélyhelyzet kapcsán a Szervezőket a 
hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására. 
 
A rendezvény helyszínén a vírushelyzettel összefüggő biztonsági előírásokat a 
szervezők megteszik, a helyszínen kihelyezett kézfertőtlenítők használatát javasolják 
a résztvevőknek. A tesztelésre szánt autók kormánykerekét, váltógombját, 
vezetőülését a szervezők minden tesztvezetés előtt körültekintően fertőtlenítő hatású 
szerrel átitatott kendővel áttörlik.  A résztvevőket kifejezetten kérik, hogy a 
programon csak lázmentes, egészséges állapotban jelenjenek meg, és tartsák be a 
hatósági biztonsági előírásokat. Szájmaszk viselése kötelező! 
 
 
Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk! 


