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3/2019. (III.19.) számú Rektori és Kancellári Utasítás 
a Liszt Ferenc tér 8. szám alatti Koncert- és Rendezvényközpont házirendjéről  

 
 

A Szervezeti és Működési Rend 65. § (6) bekezdése alapján fennálló jogkörünkben eljárva 
az alábbi utasítást adjuk ki. 

 
 

1. § 
Az utasítás célja 

 
Jelen utasítás célja, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 
Liszt Ferenc tér 8. szám alatti Koncert- és Rendezvényközpontjának házirendjét 
meghatározza. 
 

 
2. §  

Az utasítás hatálya 
 
Jelen utasítás hatálya kiterjed a Liszt Ferenc tér 8. szám alatti Koncert- és 
Rendezvényközpont valamennyi látogatójára, illetve oda belépő személyre. 
 
 
 

3. § 
Záró rendelkezések 

(1) Jelen Rektori és Kancellári Utasítás 2019. április 1. napján lép hatályba. Ezzel egy 

időben, minden e tárgyban kiadott korábbi utasítás és szabályozás hatályát veszti. 

(2) Jelen utasítást elérhetővé kell tenni a látogatók részére a Liszt Ferenc tér 8. szám 

alatti épület Jegypénztárában, illetve az Egyetem honlapján, valamint ki kell hirdetni 

és hozzáférhetővé tenni az Egyetemen szokásos módon. 

 

 

Budapest, 2019. március 19.     

 

 

 

     Dr. Vigh Andrea s.k  Szentgyörgyvölgyi László Zoltán 
s.k 

 rektor  kancellár 
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1. A Zeneakadémia épülete a rendezvények napján, a rendezvények előtt egy órával nyit, 
illetve az esti rendezvények esetében 18 órától a rendezvények végéig tart nyitva a 
nagyközönség számára. Ettől eltérő, rendkívüli nyitva tartásunkról a 
www.zeneakademia.hu honlapunkon tájékozódhat. Az épület látogatása csak kijelölt 
időpontokban, vezetett túra keretében lehetséges. Részletes információ ezzel 
kapcsolatban szintén a honlapon található.  

2. A rendezvényeket mindenki érvényes belépőjeggyel látogathatja. A belépőjegy nélkül 
látogatható rendezvények esetében a terem befogadóképességének mértékéig, 
érkezési sorrendben van lehetőség a helyek elfoglalására. 

3. Kerekesszékes vendégeink a Zeneakadémiát a Király utcai bejárat felől közelíthetik 
meg akadálymentesen, és a Nagyteremben, illetve a Solti teremben a számukra 
fenntartott helyeket foglalhatják el. A fenntartott helyekre szóló jegyekről a 
Zeneakadémia honlapján, illetve a Jegypénztárban kaphatnak bővebb információt.   
Segítőkutyával is látogathatók a rendezvények, de ezt előre jelezni kell már a 
jegyvásárlásnál, hogy munkatársaink a legmegfelelőbb ülőhelyet tudják Önnek ajánlani. 

4. A ruhatár díjazás ellenében vehető igénybe, használata nem kötelező, de ajánlott. A 
ruhatár a rendezvények kezdése előtt egy órával nyit, és a befejezést követően – 
szükség szerint – még egy órán át tart nyitva. 

5. A rendezvény- és hangversenytermekbe tilos bevinni ételt és italt, illetve olyan méretű 
tárgyat, táskát, csomagot, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, 
vagy bármely mértékben szűkíti a menekülési, közlekedési útvonalakat. Az ilyen 
tárgyak a ruhatárban díjazás ellenében helyezhetők el. A ruhatárban elhelyezett 
tárgyakért az általános polgári jogi szabályok szerint vállalunk felelősséget. 

6. Tilos az épületbe kerékpárt, vagy egyéb közlekedési eszközt (pl.: roller, gördeszka, 
segway) behozni. Összehajtható, kézben hordozható közlekedési eszközt a ruhatárban 
kell elhelyezni. Állatot (segítőkutya kivételével), fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, 
illetve egyéb, az életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot a 
Zeneakadémia területére behozni tilos. 

7. A Zeneakadémia fenntartja a meghirdetett rendezvények időpont-, helyszín- és 
szereplőváltoztatásának, valamint kivételes esetben lemondásának a jogát.  A 
rendezvény előtt kérjük, tájékozódjon honlapunkon! 

8. Késés esetén a megváltott helyek csak akkor foglalhatók el a szünet előtt, ha a 
rendezvény műsora azt lehetővé teszi, máskülönben erre csak a rendezvény szünetében 
van lehetőség. 

9. A Zeneakadémia fenntartja a nézők átültetésének jogát, amennyiben azt a rendezvény 
lebonyolítása megkívánja. Ilyen esetben a Zeneakadémia az  érintett nézőknek 
ugyanolyan vagy magasabb árkategóriájú helyet biztosít. Erről a hostessek 
tájékoztatják az érintetteket a rendezvény megkezdése előtt, és segítenek az átültetés 
lebonyolításában. 

10. Rendezvényeink alatt mobiltelefon és más, a rendezvény megzavarására alkalmas 
eszköz használata nem megengedett. Hostesseink, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági 
szolgálat munkatársai távozásra szólíthatják fel azokat a vendégeket, akik kifejezett 
kérésre sem hagynak fel a fenti eszközök rendezvény alatti használatával.  

11. A rendezvényeket nem szabad hangoskodással, beszélgetéssel, vagy bármely más 

módon megzavarni. Hostesseink, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat 

munkatársai távozásra szólíthatják fel azokat a vendégeket, akik kérésre sem hagynak 

fel a rendezvény zavarásával, végső esetben a vendéget kivezethetik a teremből. 

12. A rendezvényekről hang- és videófelvétel készítése bármilyen eszközzel tilos. 
Fényképfelvétel mobiltelefonnal vagy amatőr fényképezővel csak a rendezvény 
megkezdése előtt, vagy taps alatt készíthető. Vaku használata tilos! Professzionális 
(ideértve bármilyen tükörreflexest) fényképezőgéppel felvételt a rendezvényeken 
készíteni tilos. Aki a rendezvény alatt készít felvételeket, videón rögzíti a műsort, 
vakut használ, azt munkatársaink felszólíthatják a tevékenység befejezésére, végső 

http://www.zeneakademia.hu/
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esetben a rendezvényterem és a Zeneakadémia elhagyására, vagy kivezethetik a 
teremből. 

13. A Zeneakadémia előcsarnokában, illetve közönségforgalmi területein lehet felvételeket 
készíteni saját felhasználásra. Bármilyen professzionális célú fotózás engedélyhez 
kötött, amelynek hiányában a fotós vagy a videós stáb kivezethető a termekből vagy az 
épületből.  

14. Tájékoztatjuk, hogy a jegy megvásárlásával, valamint a rendezvényen való 
részvételével Ön elfogadja, hogy a programokon, rendezvényeken kép- és hangfelvétel 
készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön, illetve gyermeke is 
feltűnhet. A Zeneakadémia (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön 
hozzájárul, hogy a Zeneakadémia a felvételt a kulturális tevékenységével 
összefüggésben felhasználja, összhangban a Zeneakadémia Adatvédelmi, Adatkezelési 
és Adatbiztonsági Szabályzatának 24. § (1) bekezdésével, miszerint a Zeneakadémia 
rendezvényein kép- és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyen a közönség feltűnhet. A 
felvétel készítésének lehetőségéről a rendezvényen résztvevők a részvételre jogosító 
jegy hátoldalán, illetve elektronikus jegyen is kapnak tájékoztatást. Ezt követően a 
rendezvényen való megjelenés a felvétel készítéséhez, rendeltetésszerű 
felhasználásához való hozzájárulásként értelmezhető. 

15. A fentieknek megfelelően a látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és 
képfelvételt készíthet a Zeneakadémia, viszont a felhasználás során (honlap, facebook 
oldal) kizárólag az érintett kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a 
látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető.   

16. Az ún. tömegfelvétel elkészítése és felhasználása esetén a látogató semmilyen 
követeléssel nem élhet a Zeneakadémiával, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, 
illetve annak jogos felhasználójával szemben. Tömegfelvétel az, ahol a közönség egyes 
tagjai nem azonosíthatóak, amikor az eseményről, rendezvényről készült felvételek 
ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a 
nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket, azaz az érintettet a tömeg részeként 
ábrázolják. 

17. További adatvédelmi tájékoztatás, valamint az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei a 
honlapunkon megtalálhatóak: https://zeneakademia.hu/adatvedelem.  

18. A rendezvények látogatásával a látogató tudomásul veszi, hogy a Zeneakadémia fenti 
célból készített professzionális hang- és képfelvételei elkészítése érdekében technikai 
eszközöket használ. 

19. Láthatóan alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a 
rendezvényeket még érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Hostesseink, 
közönségforgalmi ügyeletesünk és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen 
látogatókat az épületből való távozásra felszólítani, hiábavaló felszólítás esetén a 
rendezvényt zavaró személyt (személyeket) a helyszínről kivezetni, szükség esetén 
hatósági intézkedést kezdeményezni. 

20. 6 év alatti gyermekekkel a koncertek látogatása nem javasolt. Ha a teremben ülő 

gyermek hangoskodással, vagy más módon zavarja a koncert vendégeit vagy a fellépő 

művészeket, akkor a hostess szolgálat munkatársai  felszólíthatják őt, és kísérőjét a 

terem elhagyására. 

21. A hatályos jogszabályi előírások alapján a Zeneakadémia épületében és bejáratának 
5m-es körzetében dohányozni tilos! 

22. A Zeneakadémia épülete kiemelt jelentőségű, a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény hatálya alá eső műemlék, amelynek teljes építészeti, 
belsőépítészeti kialakítása, társművészeti alkotásai, felületkezelései (ideértve 
különösen a termek díszítőfestését, falburkolatait, kárpitjait) fokozott védelem alatt 
állnak. Előbbieknek megfelelően a látogató köteles a Zeneakadémia helyiségeit 
rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, valamint óvni 
és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, 
berendezéseket és magát az épületet. 
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23. A Zeneakadémia az elhagyott értéktárgyakért nem vállal felelősséget. A talált tárgyak 
a Király utcai 2-es portán kerülnek leadásra. A talált tárgyakat a Zeneakadémia 14 
napon túl nem őrzi meg, azokat 14 napot követően megsemmisíti. 

24. Rendkívüli esemény (pl.: tűz, bombariadó) esetén a látogató köteles pontosan 
betartani a Zeneakadémia dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési 
tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Zeneakadémia dolgozóinak 
intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. 

25. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi 
épségének, vagyonának, valamint a Zeneakadémia épületének, berendezéseinek és 
eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. 
 
 

Hatósági eljárás is indítható az ellen a látogató ellen, aki a jelen házirendet megsérti, és a 
személyzet figyelmeztetése ellenére sem hagy fel tevékenységével. A házirend 
megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegőért 
felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is 
jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegőért felelős személy viseli a 
jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók. 
 
 
 
 

 


