
H Á Z I R E N D 

az Autósmozi látogatóinak  

Szolgáltató adatai Név: UP Kommunikációs és Média Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.  

Adószám: 23994638-2-13  

Cégjegyzékszám: 13-09-157910 (a továbbiakban: Szolgáltató)  

I. Általános szabályok  

I/1. A mozi megrendezésére szolgáló területére való belépéssel és gépkocsival történő 

behajtásával, továbbá a mozijegy megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja a 

jelen Házirendben foglaltakat.  

I/2. Jelen Házirend legalább egy példánya a mozi megrendezésére szolgáló területén bárki által 

látható helyen kifüggesztésre kerül. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Házirend 

módosítására.  

I/3. A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései 

irányadóak.  

I/4. A magyar törvényi jogszabályok a Magyarországra kerülő filmeket korhatár besorolás alá 

kötelezik. A mozi ajánlja, de nem kötelezheti a programban feltüntetett korhatárjelölések szem 

előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.  

I/5. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a 

gyermekek időbeni tájékoztatásáért a mozi Házirendjéről és annak betartásáért. I/6. 

Belépőjegyet gépjárművenként kell megváltani.  

I/7. A mozi megrendezésére szolgáló területre kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel, 

legkorábban az előadás megkezdése előtt 60 perccel lehet bemenni, amennyiben máshogy a 

Szolgáltató személyzete nem rendelkezik.  

I/8. A Vásárlók könyve, továbbá a jogorvoslati szervek elérhetőségit is tartalmazó dokumentumok 

a Szolgáltató munkatársainál találhatóak.  

II. Szerzői jogok  

II/1. A vetítés ideje alatt a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő.  

II/2. Fotó készítése a mozi személyzetéről, a Szolgáltató alkalmazottairól írásbeli hozzájárulásuk 

nélkül szigorúan tilos.  

II/3. A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő 

látogatókat a Szolgáltató és munkavállalói a mozi megrendezésére szolgáló területről eltávolítja. 

III. Moziműsor  

III/1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem általa közzétett pontatlan, téves információk 

által okozott kellemetlenségekért.  

III/2 A feltüntetett kezdési időpont nem minden esetben a vetítés kezdési időpontját jelenti, mert 

a Szolgáltató a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít.  



III/3. A Szolgáltató a műsorváltoztatás jogát fenntartja.  

III/4. A műsorváltozásról a Szolgáltató legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki 

tájékoztatást.  

IV. Jegyvásárlás  

IV/1. A vetítésre történő jegy vásárlására online, a www.tixa.hu oldalon van lehetőség.  

IV/2. A vetítésre jegyek a férőhelyek számától függően, korlátozott számban kaphatóak. A mozi 

megrendezésére szolgáló területen fellelhető férőhelyek számának telítettsége esetén a 

Szolgáltató további jegyek eladását jogosult megtagadni.  

IV/3. A Szolgáltató a hivatalos Facebook oldalán teszi közzé az egyes előadásokkal kapcsolatos 

fontosabb információkat, így az előadás esetleges elmaradását, műsorváltozást. Látogató vállalja, 

hogy a Szolgáltató facebook oldalát folyamatosan figyelemmel kíséri.  

IV/4 A Szolgáltató a műsorváltozás, egyéb okok (pl. időjárási viszonyok) esetén a már megvásárolt 

jegyek felhasználási időpontját későbbi (akár aznap, akár egyéb időpontra) átteheti.  

V. Elmaradt, félbeszakadt előadás  

V/1. Amennyiben a vetítés félbe szakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, bombariadó, 

különböző természeti csapások, vis maior, stb.) a Szolgáltató igyekszik tájékoztatni látogatóit a 

lehetőségeikről.  

V/2. Ha a Szolgáltató más tájékoztatást nem ad, az elmaradt előadásra vonatkozó jegy árát 

visszafizeti. A visszafizetésre a jegyárusító standnál, a helyszínen kerül sor, legkésőbb az elmaradt 

előadást követő 3 napon belül. 

V/3. Amennyiben a vetítés késéssel kezdődik, vagy elmarad vagy egyéb technikai hibákból adódó 

csúszások keletkeznek a látogatók egyéb költségeik megtérítését Szolgáltatótól nem 

követelhetik.  

VI. A mozi megrendezésére szolgáló terület  

VI/1. A mozi megrendezésére szolgáló terület a vetítés ideje alatt lezárásra kerül.  

VI/2. A Szolgáltató, vagy a terület tulajdonosának tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes 

jeggyel nem rendelkező személyek ellen a mozi rendőrségi feljelentést tesz.  

VI/3. A vetítés közben a gépjárművek beindítása indokolt esetben engedélyezett, azonban a 

mozilátogató ezen tevékenységgel a vetítésen résztvevő egyéb személyeket indokolatlanul nem 

zavarhatja.  

VII. Vendégek védelme  

VII/1. A mozi megrendezésére szolgáló területére a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi 

látogató szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos. A Szolgáltató fenntartja 

magának a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe. 

VII/2. A mozi megrendezésére szolgáló egész területén tilos a dohányzás (cigaretta, elektromos 

cigaretta, pipa) és a nyílt láng használata továbbá alkohol tartalmú italok fogyasztása A mozi 

megrendezésére szolgáló területre tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.  

VII/3. A Szolgáltató a látogatók szórakozását zavaró, vagy egyébként erőszakos/veszélyes 

magatartást tanúsító személyeket a mozi megrendezésére szolgáló területről kiutasíthatja.  

http://www.tixa.hu/


VIII. A mozi felelősségének kizárása  

VIII/1. A mozi megrendezésére szolgáló területre bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, 

elhagyott értékekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.  

VIII/2. A Szolgáltató a mozi megrendezésére szolgáló területen lévő gépjárművekben keletkezett 

károkért, valamint a gépjárművekkel okozott károkért felelősséget nem vállal.  

VIII/3. A mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a 

Szolgáltató felelősséget nem vállal.  

VIII/4. A mozi megrendezésére szolgáló területen kívül eső területekért és azok tisztaságáért a 

Szolgáltató felelősséget nem vállal.  

VIII/5. A jelen Házirendben szabályozott kérdések a mozi megrendezésére szolgáló terület 

házirendjével együttesen értelmezendőek, az abban foglalt rendelkezések jelen esetben is 

irányadónak tekintendőek.  

 

2021. szeptember 14.  

UP Kommunikációs és Média Kft. Szolgáltató 


