
FEZEN FESZTIVÁL 
 

HÁZIREND 
 

2022. 
 
A Házirend a FEZEN fesztiválra vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat 
tartalmazza.  
 
A Fehérvári Fesztivál Kft. és Fezen Művészeti és Jószolgálati Alapítvány (Szervező) és a 
Rendezvényre belépő személyek (Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és 
kötelezettségeket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák. 
 

A Rendezvény helyszíne: Székesfehérvár, Új Váralja sor 

A Rendezvény időtartama: 2022. július 26.- július 31. 

Nyitvatartási idő: 

július 26. kedd - 15:00 - 04:00 (részlegesen, Fezen Klub) 

július 27. szerda - 15:00 - 06:00  

július 28. csütörtök - 15:00 - 06:00  

július 29. péntek - 15:00 - 12:00 (részlegesen 06.00-12.00 Fezen Klub) 

július 30. szombat - 15:00 - 12:00 (részlegesen 06.00-12.00 Paraba Sátor, Fezen Klub) 

 
I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE 
1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett 
lehet. 
 
2./ A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a 
rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a 
Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. 
A karszalag másra át nem ruházható. A sérült – átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb 
átmérőjű, bármely más módon manipulált – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, 
elveszett karszalag nem pótolható, nem cserélhető. A jegyhamisítók és a hamisításban 
közreműködők ellen a Szervező eljárást indít. A Szervező jogosult azon személy belépését 
megtagadni, aki olyan állapotban van, amely a Rendezvény kulturált lebonyolítását, illetve a 
Látogatók, valamint a vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti.  
 
3./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, 
hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos 
a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, 
robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá 
lőfegyvert, kést, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 



175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes 
tárgyakat bevinni.  
 
4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az NNK által 
elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez 
észszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére. A Látogató nem 
jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a 
Rendezvény területére. 
 
5./ A 8. (nyolcadik) életévüket be nem töltött gyermekek a rendezvényt ingyenesen 

látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra is kötelező. A gyermekkarszalagra a 

kísérőnek kötelessége ráírni a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét. A 

gyermekkarszalagokat belépés során lehet igényelni.  

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes 
kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel 
tartózkodhatnak ott. 8 és 14 év közötti gyermekek számára lehetőség van kedvezményes 
gyermekjegy váltására. 
 
6./ Az alábbi szervezetek érvényes, arcképes igazolványával rendelkező fogyatékkal élők 
kísérővel ingyenesen látogathatják a Rendezvényt. A kísérők belépése nem ingyenes. A 
kísérő a Rendezvényen tartózkodás ideje alatt felelősséggel tartozik a kísért személyért. A 
visszaélések kiszűrése miatt kérjük fogyatékkal élő vendégeinket, hogy fogyatékosságukat az 
erről szóló igazolványukkal igazolják. Csak az alábbi szervezetek érvényes arcképes 
igazolványát fogadjuk el: Értelmi Fogyatékossággal Élők Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
(ÉFOÉSZ), Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE), 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), Autisták Országos 
Szövetsége (AOSZ). 
 
7./ A Rendezvény területére a Szervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. 
Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen 
betartani a Rendezvényen.  
 
8./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető 
kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően állat nem léptethető be. 
 
9./ A Szervező fenntartja a beléptetés jogát. 
 
II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK  
1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a 
vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles 
tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások 
személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A 
Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles 
tartózkodni azok megkárosításától.  
 



2./ A Rendezvény területén többzónás kamerarendszer üzemel. A Látogató tudomásul veszi, 
hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők és a sajtómunkatársak 
(a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók. Ennek 
megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, 
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag 
kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy 
a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Szervező a Látogató relációjában korlátozás nélkül 
jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, közzétételére, nyilvánosságra 
hozatalára.  
 
3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervezők 
előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy 
reklámtevékenység folytatása. 
 
4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket 
szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján 
kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény 
bünteti. 
 
5./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása 
a Látogatók számára, a Rendezvényen az eseménnyel össze nem függő bármilyen 
demonstráció tilos.  
 
6./ A Rendezvényen extrém hang- és fényhatás érheti a közönséget, ezért az erre érzékeny 
látogatók a színpadtól megfelelő távolságra helyezkedjenek el. 
 
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
1./ A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget 
vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján 
megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. 
 
2./ A Rendezvényen a Szervező ruhatárat üzemeltet, ennek 
megfelelően kizárólag az itt elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, legfeljebb 15.000,-Ft 
összeghatárig. A Szervező értéktárgyak és készpénz őrzését nem vállalja. A kijelölt 
parkolókban a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az 
azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt. 
 
3./ A Rendezvényt a Szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak 
adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok 
kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására. 
 
4./ A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A Szervező az előadók hibáiból vagy 
baleseteiből fakadó változásokért nem vállal felelősséget. 
 
5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal 
vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre 
vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a 



megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Rendezvény további látogatására nem 
jogosult, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést nem támaszthat. 
 
6./ A talált tárgyak a ruhatárban adhatók le, és az elveszett tárgyak után szintén itt lehet 
érdeklődni. 
 
7./ A belépőjegy megvásárlásával minden Látogató elfogadja a Rendezvény házirendjét és 
tudomásul veszi, hogy a rendezvényen ezt kötelező betartani. Ellenkező esetben tudomásul 
veszi, hogy a Szervező kártérítés nélkül eltávolíthatja a rendezvény helyszínéről.  
 
Vigyázzatok magatokra és egymásra!  Jó szórakozást kívánunk! 
 
Fehérvári Fesztivál Kft. és Fezen Művészeti és Jószolgálati Alapítvány Szervezők 


