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25. Budapest Pride Felvonulás 2020

Fogalom meghatározás
Szivárvány Misszió Alapítvány

továbbiakban: Budapest Pride

Járművet indító For-profit és Non-Profit
szervezet, magánszemély, akik/amik
járművet delegálnak a felvonulásra

továbbiakban: Járműindító Szerveződés

A szabályzat célja
A dokumentum célja, hogy összefoglalja azokat a szabályokat, melyek a gépjármű
indítás feltételeit és a meneten járművel való részvételt szabályozza. A szabályzat
betartása minden Járműindító Szerveződés részére kötelező, attól eltérni nem
lehet.

A szabályzat hatálya, érvényesítése, kártérítés
A szabályzat a publikálástól visszavonásig érvényes.
A Budapest Pride fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot bármikor
megváltoztassa.
A szabályzat betartása minden Járműindító Szerveződés részére kötelező, attól
eltérni nem lehet. Amennyiben a Budapest Pride szervezői azt tapasztalják, hogy
bármely Járműindító szerveződés eltér a szabályzattól, attól a szerveződéstől
megtagadhatják a felvonuláson való részvételét.
A részvétel megtagadásából keletkező anyagi és nem anyagi károkért a Budapest
Pride semmilyen felelősséget nem vállal, és egyben a Budapest Pride ezekért a
károkért anyagi kártérítésre nem kötelezhető.

A szabályzat pontjai
1. Útvonal
Minden Járműindító Szerveződésnek kötelező a Budapest Pride által kijelölt
útvonalat követni a felvonulás előtt, közben és után. Az útvonaltól eltérni csak a
Budapest Pride engedélye és/vagy Rendőrségi jelzés alapján lehet. Amennyiben a
felvonulás alatt az útvonal bármely okból változik, az Járműindító Szerveződés
köteles a járművét a megváltozott útvonalra terelni, és azt követni, kötelesek a
járműkoordinátor utasításai szerint eljárni.
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2. Technikai problémák
Amennyiben a felvonulás előtt technikai probléma merülne fel a járművel és/vagy
a hangosítással, a performansszal kapcsolatban a Járműindító Szerveződés
köteles informálni a Budapest Pride-ot a fesztival2020@budapestpride.hu címen
a hiba okáról, a javítási lehetőségekről és azok hosszáról. Amennyiben a helyzet
értékelése után a Budapest Pride úgy dönt, hogy a technikai problémák
javítása/megoldása nem támogatja a felvonulás biztonságát és/vagy
folyamatosságát, úgy a járművet a menet területéről el kell távolítani, az a
meneten nem vehet részt, nem folytathatja a felvonulást.
A felvonulás alatt fellépő technikai probléma esetén a Járműindító Szerveződés
köteles a Budapest Pride által számára kijelölt járműkoordinátort értesíteni a
problémáról.

3. A járműhöz tartozó személyzet biztosítása
Minden teherautót indító Járműindító Szerveződés köteles a gyülekezés
indításától a menet befejezéséig biztosítani minimum 5 felelős személyt a jármű
mellé, akinek kötelessége a menetet a jármű mellett végigkísérni és a Budapest
Pride kéréseit és utasításait végrehajtani.
A (legalább) 5 fős kísérő személyzet feladata:
● egy a járművet körülvevő biztonsági szalag tartása (4 fő),
● a jármű előtt haladva figyelni a résztvevők biztonságára (1 fő).
A Járműindító Szerveződés köteles a járműve köré biztonsági szalagot biztosítani.
Ennek paraméterei:
● a jármű körül, oldalainak hosszánál nem rövidebb, 1 méter távolságban
tartva megfelelő hosszúságú,
● jól látható színű,
● minimum 8 cm széles.
A járműindító szerveződés köteles a felvonulás napját 15 nappal megelőzően
jelezni írásban a fesztival2020@budapestpride.hu címen a Budapest Pride-nak
amennyiben a felvonuláson saját személy és/vagy vagyonvédelmi céget alkalmaz;
köteles a felvonuláson résztvevő személy és/vagy vagyonvédelmi cég
alkalmazottjainak neveit, személyazonosító igazolványuk és engedélyeik
másolatát elektronikus formában átadni.
A járműindító szerveződés vállalja, hogy a személy és/vagy vagyonvédelmi cég
alkalmazottai a felvonuláson nem hordanak megfélemlítő (pl.: fekete, katonai,
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terep, stb.) ruházatot, öltözködésük illeszkedik a felvonulás megjelenéséhez. A
személy és/vagy vagyonvédelmi cég alkalmazottainak a felvonuláson kötelezően
láthatósági mellényt kell viselni.
A Járműindító Szerveződés köteles a járművet vezető sofőr adatait illetve a
járművel kapcsolatos dokumentumokat (sofőr neve, telefonszáma, vezetői
engedélyének száma, személyi igazolvány száma) elküldeni a Budapest Pride
részére.
A Járműindító Szerveződés köteles a sofőr mellett helyet biztosítani egy a
Budapest Pride által kijelölt járműkoordinátor számára.
Amennyiben a 3. pontban szereplő elvárásokat a Járműindító Szerveződés nem
teljesíti, úgy a meneten sem nem részben, sem egészben nem vehet részt,
járműve nem indulhat el.

4. Jármű paraméterek
Minden induló járműnek a következő paraméterekkel kell rendelkeznie.
Tömeg
A jármű összsúlya (max)

7,5 tonna

Rakfelület méretek:
Hossz

6,5m

Szélesség

2,5m

Belmagasság

2,5m

A jármű nem lehet összességében 7,5 tonnánál nehezebb (teherautó) 2,5 m-nél
magasabb, semelyik oldalán nem lóghat le semmi, balesetvédelmi okokból.
Amennyiben olyan gépjárművet indít a szerveződés, melyről lelógnak a
hangosítást biztosító berendezések és/vagy díszítő elemek, akkor az a jármű nem
vehet részt a felvonuláson.

5. Járművel kapcsolatos dokumentumok, behajtási engedélyek
Minden felvonuló és technikai járműnek rendelkeznie kell behajtási engedéllyel,
melyet a Járműindító Szerveződésének magának kell intéznie és határidőre
annak másolatát eljuttatni a Budapest Pride részére. Ennek hiányában a
szerveződés járműve nem vehet részt a felvonuláson. Ezek mellett a Járműindító
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szerveződésnek el kell küldenie a Budapest Pride részére az induló jármű
rendszámát, forgalmi engedély számát is.

6. Díszítés és hangosítás
Az indulási helyszínen a szerveződések sem díszítései, sem hangtechnikai
eszközök fel/le szerelését nem kezdeményezhetik. A járműveknek a felvonulás
indulópontjára teljesen feldíszítve és hangtechnikailag kifogástalan állapotban
kell megérkeznie.
A felvonulás alatt a teherautó rakterén csak a zenét szolgáltató személyzet
tartózkodhat baleset megelőzési szempontok miatt. Amennyiben az autó
visszatér a forgalomba, senki nem tartózkodhat a teherautó rakterén.
Olyan jármű, amelynek mérete lehetővé teszi a hangosítást és
zeneszolgáltatást, azok biztosítása nélkül, n
 em vehet részt a felvonuláson.

a

A járművön és/vagy annak valamely függelékén kötelező megjeleníteni a
Járműindító Szerveződés hivatalos logóját; amennyiben ilyennel nem rendelkezik,
a Járműindító Szerveződés pontos megnevezését.
Minden, járművön feltüntetett logó megjelenítése egyeztetéshez kötött.

7. Kommunikáció és végrehajtás
A Járműindító Szerveződésnek kötelessége folyamatosan kapcsolatot tartani a
Budapest Pride által kijelölt járműkoordinátorral a felvonulás ideje alatt, valamint
az általa megfogalmazott kéréseket és utasításokat végrehajtani, és magára
kötelező érvényűnek tekinteni.

8. Kötelezettségek
Az Járműindító Szerveződés köteles a felvonulás házirendjét betartani és annak
betartását kötelezni a vele egy szerveződésben érkezőkkel és felvonulókkal.
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