
Müpa Hangjáték 
használati szabályzata 

 
 

1. A Müpa Hangjáték elnevezésű installáció üzemeltetője a Müpa Budapest 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Müpa), az installáció minden eleme a Müpa 
tulajdonát képezi. 
 

2. Az installációt az aktivitás ideje alatt, 2016. december 4. és 2016. december 
23. között, hétköznap és szombaton 18.00 órától az esti előadás utolsó 
szünetének végéig, vasárnap 10:00 – 13:00 óra között valamint 18:00 órától 
az esti előadás utolsó szünetének végéig vehetik igénybe az érdeklődők. 
 

3. Alkohol vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt álló látogatóktól az 
üzemeltetést végző személyzet a használatot megtagadja. Az installációhoz 
tartozó területen a nem megfelelő (mások testi épségét, vagyonát 
veszélyeztető, másokat egyébként sértő vagy megbotránkoztató) magatartást 
tanúsító látogatókat a biztonsági személyzet kikísérheti. 
 

4. Az installációt a felhasználók kizárólag saját felelősségükre használhatják. A 
szervezők teljes mértékben és kifejezetten kizárják a felelősségüket az olyan 
sérülésekért, illetve károkért, amelyek a felhasználóknak a jelen 
Szabályzatban foglaltakkal, illetve az installációt üzemeltető személyzet 
instrukcióival ellentétes vagy azoknak nem megfelelő magatartásából 
erednek. A felhasználók által szándékos okozott károk miatt felmerülő 
költségeket a szervezők a károkozó felé minden esetben átháríthatják, a 
károkozó felhasználók az okozott kárért teljes felelősséggel tartoznak. 
 

5. Az installáció használatának további feltétele az előírt biztonsági előírások 
betartása (sebesség, kapaszkodók használata stb.), melyekről az üzemeltető 
személyzet a használat megkezdése előtt szóban tájékoztatja a felhasználót. 

 
6. Az installációt üzemeltető személyzet lassíthatja és/vagy megállíthatja a 

hajtókereket, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a felhasználó nem 
biztonságosan használja azt, vagy a rendelkezésre álló időt túllépte. A lassítás 
vagy fékezés folyamatáról az üzemeltető személyzet hangosan, és érhetően 
tájékoztatja a felhasználót. 
 

7. Az installáció használata a Felelősségvállalási Nyilatkozat elfogadásával, azaz 
aláírásával lehetséges. A nyilatkozatot az installációt üzemeltető személyzet 
biztosítja a felhasználónak. 

 
8. Az installációt egy időben kizárólag 1 felhasználó veheti igénybe. 

 
9. Az installációt a 16. éven aluli látogató kizárólag abban az esetben 

használhatja, ha súlya eléri a 35 kg-ot és 18. éven felüli hozzátartozója 
aláírásával elfogadja a Felelősségvállalási Nyilatkozatot. 

 
10. Az installációt kizárólag 35 kg feletti látogató veheti igénybe, tekintettel az 

installáció fizikai paramétereire. 



 
11. Egy felhasználó az installáció kipróbálásakor a kiválasztott dallamot 2 

alkalommal játszhatja le.  
 

12. Egy felhasználó többször is használhatja az installációt, azonban az 
üzemeltető személyzet az érdeklődők számának függvényében korlátozhatja 
az ismételt részvétel számát. 
 

13. A felhasználó az installáció használatával, illetve az installáció látogatói 
terében történő tartózkodással kifejezetten elfogadja, hogy az installáció 
területén és közvetlen környezetében fotó, illetve kép- és hangfelvétel 
készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet, de a 
felvétel felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet 
sem a Müpával, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a 
felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben. 

 
14. Az installációról és annak üzemeléséről harmadik személy által készített álló- 

és mozgófelvételekért és az ezekkel összefüggő bármiféle igénnyel 
kapcsolatosan a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja. 

 
15. A szervezők fenntartják a jogot, hogy az aktivitás ideje alatt a Müpa Hangjáték 

üzemelési idejét megváltoztathassák. 


