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Házirend – 31. Vörösvári Napok  

  

Jelen Házirend a Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár által 

szervezett 31. Vörösvári Napok elnevezésű programsorozat belépési és magatartási 

szabályait tartalmazza.   

  

2021. 08. 12-15. között kerül megrendezésre 

Pilisvörösvári lakosoknak a rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, amit 

lakcímkártyájukkal igazolhatnak.  

 

Az esti koncertek csak karszalaggal látogathatóak. Belépéskor kerülnek ellenőrzésre 

az okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya), ami után sorszámozott 

karszalaggal lehet belépni a rendezvényre.   

 

Pilisvörösváriak a Zséda koncertre (Gimnázium udvarán) a helyszínen 

vehetik át az ingyenes karszalagot. A területre 1000 fő fér be, ezért ajánlott az 

előzetes regisztráció.  

https://mhpv.hu/online-jegyvasarlas 

Follow the Flow koncertre (Kacsa-tó, rendezvénysátor) való gyorsabb bejutás 

érdekében pedig a karszalag előzetesen átvehető a Művészetek Házában 

személyesen: 

augusztus 08. 08.00-19.00, 

augusztus 09. 08:00-19:00, 

augusztus 10. 15.00-19.00 óra között.  

A karszalag átvételéhez a személyi igazolvány és a lakcímkártya bemutatása 

szükséges, de előzetes regisztrációra nincs szükség. 

 
A vörösvári lakcímkártyával nem rendelkezőknek a péntek esti Zséda koncertre 

(Gimnázium udvara) és a szombat esti koncertekre (Vasovszki Live, Follow The 

Flow, Kacsa-tó) a belépőjegy ára 3500 Ft.  

A pénteki Zséda koncertre előzetesen a https://mhpv.hu/online-jegyvasarlas oldalon 

lehet belépőjegyet vásárolni, illetve a koncert előtt a helyszínen is korlátozott 

számban vásárolható.  

A szombati koncertre előzetes jegyvásárlásra a https://mhpv.hu/online-jegyvasarlas 

oldalon van lehetőség. A belépő ára 3500.-Ft. A karszalagok átvételére a helyszínen 

https://mhpv.hu/online-jegyvasarlas
https://mhpv.hu/online-jegyvasarlas
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lesz lehetőség a visszaigazoló e-mailben kapott, QR-kóddal ellátott jegy felmutatása 

után.   

 

A Kacsa-tónál lévő rendezvényterület befogadóképessége 3200 fő.  

Szabad kapacitás erejéig a vörösváriak a helyszínen is átvehetik az ingyenes 

karszalagot, az egyéb településről érkezők pedig a helyszínen is megvásárolhatják 

belépőjegyüket. 

Nem Vörösvári lakosoknak a koncertek belépőjegy birtokában látogathatóak. A 

belépő ára 3500.-Ft. Belépő 14 éves kor felett kötelező!  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:  

1./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot 

arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét korlátozza. Az előbbiekre 

is figyelemmel különösen tilos a Rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, 

pirotechnikai eszközt, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) 

Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat 

bevinni.  

2./ A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos. 

Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait 

teljeskörűen betartani a Rendezvényen.   

3./ A helyszínen a bejárat közelében információs pontot találnak, ahol a programok 

mellett tájékozódhatnak a rendezvényterület teljes felépítéséről (mellékhelységek, 

ívóvíz, kézfertőtlenítő pont, egészségügyi sátor) A Rendezvénnyel kapcsolatos 

bármilyen észrevétellel és panasszal a Rendezvény területén működő információs 

pont munkatársaihoz lehet fordulni.  

 4./ A rendezvényen folyamatos orvosi és mentőügyelet működik, amely a vonatkozó 

törvényi szabályozásnak megfelelően orvosi és elsősegély nyújtási szolgáltatást 

biztosít a Rendezvényre.  

5./ A rendezvény befogadóképessége: 3200 fő. (Az össz.létszámba a fellépők, 

megvalósítók is beletartoznak)  

 6./ A program változtatás jogát fenntartjuk.  
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MAGATARTÁSI SZABÁLYOK  

1./ A Látogató a Rendezvény területén a hatályos jogszabályokat és a házirend 

szabályait köteles betartani. A Látogató tartózkodni köteles minden olyan 

magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy 

személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon.  

2./ A Látogató a Rendezvény helyszínéül szolgáló természeti terület – ideértve a 

kempingezésre kijelölt övezeteket is – használata során köteles törekedni arra, hogy 

a környezetet ne károsítsa, így különösen köteles a hulladékot a Szervező által 

elhelyezett hulladékgyűjtőkben, konténerekben elhelyezni és egészségügyi 

szükségleteinek elvégzésére az erre kijelölt illemhelyeket használni.    

3./ A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden 

olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, 

eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a 

hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve 

az ehhez tartozó eszközök rongálása. A Látogató az általa okozott károkért helyt állni 

köteles.  

4./ A Rendezvény területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben 

tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal, dohányáruval 

kiszolgálni tilos.  

5./ Kábítószernek minősülő anyagok birtoklása, árusítása és fogyasztása a 

Rendezvény területén is tilos.  

 

Pilisvörösvár, 2022.07.27.  


