
 

 

TE!RÉZVÁROSI FESZTIVÁL HÁZIREND 
 
Nyitvatartás: 
2021. augusztus 27-én 17.00─23.00 óráig, 
2021. augusztus 28-án 10.00─23.00 óráig  
2021. augusztus 29-án 10.00─18.00 óráig 
Kapunyitás: fél órával a meghirdetett programok előtt 
Az ettől esetlegesen eltérő nyitási időpontokat a weboldalunkon (http://www.eotvos10.hu) feltüntetjük. 
A nyitvatartási idő az időjárás és a program függvényében változhat. 
 
A TE!rézvárosi FEsztivált mindenki csak saját felelősségére látogathatja. 
 
A program változtatásának jogát fenntartjuk!  
A koncertek, egyéb rendezvények rossz idő esetén is megtartásra kerülnek. 
 
A honlapon és egyéb programkommunikációs felületen feltüntetett időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek, a programok időtartama a 
meghirdetetthez képest változhat. 
 
I. Belépés  
 
I.1. A TE!Terézvárosi Fesztivál területére INGYENES. 
 
I.2. A fesztivál területére belépni, onnan eltávozni csak a rendezők által őrzött bejáratokon keresztül lehet. A Szervező a 2005. évi CXXXIII. tv.-ben 
írottak szerint személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A belépés előtt, illetve a fesztivál egész területén a szervezők, 
illetve a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a vendégek ruházatát, illetve csomagjait a 2005. évi CXXXIII. tv. 26. § alapján. Tiltott tárgyak behozatalát 
vagy a belépést a biztonsági szolgálat megtagadhatja. 
 
I.3. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/B. § 7. bekezdés értelmében a zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény 
helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését 
megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja. 
 
I.4. Az idézett rendelet értelmében a beléptetéskor először a védettséget igazoló igazolást bemutatását kérjük a Fesztivál  területére belépőktől, 
vagy a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikáció használatával, vagy a 
védettségi igazolvány felmutatásával. A Házirend ezen pontja az aktuális kormányrendeleti változásokat követve változhat. 
 
I.5. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A §-ban, a koronavírus elleni védettség igazolásáról kimondja, hogy a koronavírus elleni védettség 
igazolása során az érintett a védettségi igazolványon vagy applikációban feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány 
bemutatására külön is felhívható, ezért kérjük, hogy a fesztivál területére belépni kívánó személyek e dokumentumot is készítsék elő az ellenőrző 
ponthoz érkezés előtt.A Házirend ezen pontja az aktuális kormányrendeleti változásokat követve változhat. 
 
I.6. Továbbá a biztonsági szolgálat jogosult meghatározott személyek eltávolítására vagy a belépés megakadályozására. A fesztivál területére 
történő belépésben megakadályozható az a személy, aki: 
 
-a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá; 
-ruházata nem megfelelő, szennyezett, vagy nem megfelelő az általános higiéniai állapota; 
-személyazonosságát személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő dokumentummal igazolni nem tudja, korábban a fesztivál területéről 
eltávolításra került 
 
I.7. A fesztivál vendégterébe kerékpárt behozni tilos. Kerékpárral érkező vendégeink kerékpárjaikat az Andrássy úton elhelyezett biciklitárolóban 
hagyhatják. A biciklitároló nem őrzött, használata ingyenes. Az ott tárolt biciklikért a fesztiválszervező felelősséget nem vállal. 
I.8. A fesztivál területére a látogatók kutyákat nem hozhatnak be.  
 
II. Magatartási szabályok 
 
II.1. A Látogató a Fesztivál területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. 
 
II.2. A Fesztivál területéről eltávolítható az, aki: 
 

- Más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni jogait; 
- Vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti; 
- Garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít; más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív 

magatartásával a közösségen belül egyébként békétlenséget szít; 
- Tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről, 
- Nem a bejáraton keresztül jutott a fesztivál területére vagy onnan korábban eltávolították; 
- Egyéb tiltott eszközöket, jelképeket próbál behozni 
- A szervezők vagy a Biztonsági Szolgálat döntése alapján aki tevékenységével jogszabályt sért vagy az általános viselkedési szabályok 

betartását nem teszi meg. 
 
II.3. 18 év alatti személyek szeszes italt nem vásárolhatnak. A pultoknál való kiszolgálás során a vendégek életkoruknak hitelt érdemlő okmánnyal 
történő igazolására szólíthatók fel. 
 
II.4. A Fesztivál egész területén hang- és videofelvétel készítése TILOS, ide értve különösen a rendezvényen fellépők előadásának szerzői jogot 
sértő, bármely rögzítését. 
 
II.5. A Fesztivál területére való belépéssel a vendég tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, 
valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak.  



 

 

Ennek megfelelően a vendég a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak 
rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a 
beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében térben, időben, és felhasználási 
módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő 
személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények 
népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, 
anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A vendég külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező a 
rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjesztheti sugározhatja vagy más 
módon a közönséghez közvetítheti. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a 
Szervezővel  szemben. 
 
III. Egyéb rendelkezések 
 
III.1. Fesztivál területén több, a Szervezőtől független harmadik személy nyújt szolgáltatást (pl. étel-, italszolgáltatás, színházjegy értékesítés, 
kézműves termék értékesítés, stb). Ezen szolgáltatások tekintetében a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
III.2. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy elhagyott csomagot lát, kérjük, haladéktalanul jelezze a biztonsági személyzetnek vagy bármely 
munkatársunknak! Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira! 
 
III.3. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A fesztivál területén őrizetlenül hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott 
értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező 
károkért! 
 
III.4. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi 
vészkijáraton keresztül! 
 
A Fesztivál vendégeinek biztonságáért az Biztonsági Szolgálat felel. 
 
A házirendet vendégeink  a Fesztiválra való belépéssel elfogadják. 
 
SZERVEZŐ: 
Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 
Székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 10. 
Telefon: 0670/364-4090 
 
A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI: 
Parter Event Kft. 
Székhely: 1033 Budapest, Csikós utca 8. 
E-mail: parter@parter.hu 
 
Az esetleges panaszokat kivizsgáljuk, ha jelzik számunkra a titkarsag@eotvos10.hu címen. 
 
KÖSZÖNETTEL: 
Szervezők 
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