
MVM ZENERGIA 2022 

HÁZIREND – Erkel Színház, online közvetítéssel 

 

KEDVES LÁTOGATÓ! 

 

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 

207-209., adószám: 10760798-2-44, Szervező) által szervezett „MVM ZENERGIA 2022” 

(Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási 

szabályokat, egyéb rendelkezéseket tartalmazza. A Rendezvény lebonyolítója a Lounge Event 

Kft. (1022 Budapest, Tövis utca 10.), biztonsági szolgáltatója a Mentor West Hungary Zrt. 

(1034 Budapest, Bécsi út 163.) 

 

A Rendezvény helyszíne: Erkel Színház (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.) 

A Rendezvény időtartama: 2022. augusztus 27. szombat 18:30 és 24:00 óra között 

Online közvetítés: www.mvmzenergia.hu  

 

I. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN 

 

1./ A Rendezvényre a belépés belépőjeggyel vagy akkreditáció útján lehetséges. Tizennegyedik 

életévét még nem betöltött személy csak nagykorú kísérővel tartózkodhat a Rendezvény 

területén. 

 

2./ A Rendezvény ültetett, minden látogató az előre megvásárolt jegyén szereplő sorba és székre 

szükséges, hogy üljön. Ez alól kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak számára kialakított 

területek, továbbá a szervezői területek, amelyekre csak előzetes akkreditációval lehetséges a 

beléptetés. 

 

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 alkoholt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, 

mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 

centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 

50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra 

különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 

28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat  

bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni tilos. A korlátozás alá eső tárgyakkal a látogató 

a Rendezvény területére nem léphet be. A Szervező jogosult a fentiek betartását a Rendezvény 

teljes területén szúrópróba-szerűen (csomag- és ruházatátvizsgálással) ellenőrizni, amelynek a 

látogató köteles alávetni magát. A tilalmat megsértő vagy a vizsgálatnak magát alá nem vető 

látogatót a Szervező jogosult a Rendezvény területéről eltávolítani. 

 

4./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető 

kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül egyéb háziállat nem hozható be.  

http://www.mvmzenergia.hu/


 

5./ A Rendezvény befejeztével a látogatók a helyszínt a Szervező által biztosított útvonalakon, 

bármely irányban elhagyhatják. 

 

 

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 

 

1./ A látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a 

vonatkozó jogi előírásoknak 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 Szervező kéri a 

látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére. 

 

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről képmás és hangfelvételt készíthet a 

Szervező, valamint az arra a Szervezőtől engedélyben részesülő sajtómunkatársak és más 

harmadik felek, valamint más látogatók. Ennek megfelelően a vonatkozó adatkezelési 

tájékoztató szerint kezeljük a résztvevők személyes adatait. Az előzőek szerinti 

megjelenítéseken annak készítője a látogató tekintetében térben, időben és felhasználási 

módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, 

valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a látogató relációjában korlátozás 

nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, 

közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és 

forgalmazására, anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást 

kellene nyújtaniuk. 

A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek által, a meghívott 

vendégek kivételével, kizárólag tömegfotók és tömegfelvételek készülnek és kerülnek 

felhasználásra az ülőjegyet vásárló nézőkről. Az elkészült tömegfotók és tömegfelvételek 

ábrázolási módja tehát nem egyéni, egyedi, az egyén nem azonosítható és felismerhető, és a 

felvétel összhatásában örökíti meg az eseményt, így nem minősül személyes adatnak. 

A látogató jogosult a Rendezvényen képmás és hangfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt 

kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, 

táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel 

végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték 

fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, 

az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat 

nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más látogatók az 

előzőekben írtakat megszegik.  

 

3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező 

előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy 

reklámtevékenység folytatása. 

 

4./ 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 bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától 

függetlenül – tilos. 

 

6./ A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró 

közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A látogató a 

Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a 

jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat 

követi. Amennyiben a látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy 

azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a biztonsági szolgálatot ellátó Mentor 

West Hungary Zrt. következő e-mailes elérhetőségén teheti meg: info@mentorwesthungary. hu 

 

 

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 a bevitt értéktárgyakért, ingóságokért való felelősségét kizárja .  

 

3./ A Rendezvény nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény annak megtartását lehetetlenné 

teszi. A Rendezvény félbeszakadhat, amennyiben vis maior esemény vagy hatósági kötelezés 

miatt a megkezdett Rendezvényt be kell zárni. Ilyen esetben a látogatók a Szervező instrukciói 

alapján kötelesek elhagyni a Rendezvény helyszínét.  

 

4./ A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja. 

 

5./ A Szervező felhívja a részt venni kívánók figyelmét arra, hogy a várható nagyobb létszámú 

érdeklődő miatt az odavezető, illetve a Rendezvényt követően az elvezető útvonalak és a 

tömegközlekedés zsúfolt lesz. A Szervező javasolja, hogy a látogatók a helyszínen fokozottan 

figyeljenek a maguk és a többi látogató biztonságára, valamint értékeikre. 

 

6./ A Rendezvényre limitált számban és elővételben 3000 Ft-os, támogatói ülőjegyek 

vásárolhatók. A helyszíni megvalósítás mellett az eseményt idén online is közvetíti a Szervező. 

Az élő közvetítés megtekintéséhez korlátlan számban és elővételben 1500 Ft-os, támogatói, 

online jegy vásárolható, augusztus 27-én 17:30-ig. Az online közvetítés az esemény 

időpontjában lesz megtekinthető az mvmzenergia.hu oldalon, amihez az online jegyen található 

kód (10 számjegy, 5 betű) beírásával lehet csatlakozni. 

 

7./ Amennyiben a Rendezvény napján bármely veszélyhelyzet vagy jogszabályi rendelkezés 

miatt nem tartható meg a Rendezvény közönség személyes jelenlétével, úgy kizárólag online 

közvetítés formájában kerül lebonyolításra, amelyhez az előre megvásárolt ülőjegyen vagy 

mailto:info@mentorwesthungary.hu


online jegyen szereplő kód segítségével lehet majd csatlakozni az mvmzenergia.hu weboldalon, 

a rendezvény időpontjában. Az ülőjegyeket ebben az esetben visszaválthatja, online jegyek 

visszaváltására nincsen lehetőség. Ebben az esetben a Szervező tájékoztatja a közönséget, amint 

erről döntés születik. 

 

8./ Sem az ülőjegyek, sem az online jegyek visszaváltására nincsen lehetőség. Az ülőjegyek 

esetében kivételt képez ez alól a 7. sz. pontban leírt és rögzített eset. 

 

9./ A Rendezvény csak az érvényes járványügyi rendelkezések betartásával látogatható. A 

Rendezvény megtartásának feltételeit és lehetőségét a mindenkori járványügyi rendelkezések 

bármikor módosíthatják. Az aktuális feltételekről az mvmzenergia.hu oldalon lehet és 

szükséges tájékozódni. 

 

10./ A jegyvásárláshoz, ill. részvételhez kapcsolódó adatkezelésről az mvmzenergia.hu oldalon, 

az Adatkezelési tájékoztatók gombra kattintva tájékozódhat. Jegyvásárlásával és részvételével 

hozzájárul a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez. 

 

11./ További információk, jegyvásárlás, jótékonysági szavazás és online közvetítés az 

mvmzenergia.hu oldalon. 

 

Jó szórakozást kíván a Szervező! 

 

http://mvmzenergia.hu/


MVM ZENERGIA 2022 

HÁZIREND – Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely 

 

KEDVES LÁTOGATÓ! 

 

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 

207-209., adószám: 10760798-2-44, Szervező) által szervezett „MVM ZENERGIA 2022” 

(Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási 

szabályokat, egyéb rendelkezéseket tartalmazza. A Rendezvény lebonyolítója a Lounge Event 

Kft. (1022 Budapest, Tövis utca 10). 

 

Rendezvény időpontja: 2022.08.27. 17.30-22.00 

Rendezvény helyszíne(i): 

    Debrecen – Dósa Nádor tér 

    Miskolc – Erzsébet tér 

    Pécs – Széchenyi tér 

    Szeged – Aradi vértanúk tere 

    Szombathely – Belső Uránia udvar 

 

I. RÉSZVÉTEL SZABÁLYOK A RENDEZVÉNY LÁTOGATÓI RÉSZÉRE 

 

A rendezvény területére történő belépéssel és az ott-tartózkodással a látogatók elfogadják a 
részvételi szabályokat, és tudomásul veszik, hogy azok betartását a rendezők ellenőrzik. 
A rendezvény területe nem közterület a rendezvény időszakában, ezért a Szervező, annak 
ellenére, hogy nem kerül körbekerítésre és ingyenesen bárki számára szabadon látogatható, a 

közrend és közbiztonság érdekében meghatározhatja a belépés-, bent tartózkodás feltételeit. 
 

Általános rendelkezések 

 
A rendezvény területén tartózkodás során, kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat: 

 
- A rendezvény területét a szabályok betartásával korlátozás nélkül, díjmentesen bárki 

látogathatja. 
 

- A 14. életévüket be nem töltött kiskorú résztvevők csak felnőtt kíséretében vehetnek 
részt a rendezvényen. 

 
- A rendezvény területén zajló aktivitások és színpadi programok a nyugalom 

megzavarására alkalmas kép- és hanghatásokat tartalmazhatnak. 
 

- A rendezvényterületen kereskedelmi és promóciós tevékenységet kizárólag a Szervező 
előzetes, írásos engedélyével lehet végezni. 

 
- A rendezvényen részt vevő, 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholos italt 

nem fogyaszthatnak.  
 



- Az alkoholos vagy bódult állapotban résztvevők kiszolgálását a személyzet 
megtagadhatja. 

 
- A rendezvényterületre gépjárművel behajtani kizárólag a rendezők által előzetesen 

engedélyezett járműveknek szabad. 
 

- A rendezvényterületen való áthaladásnál is érvényben vannak a KRESZ szabályai. 
 

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően tilos zárt közösségi térben (sátor, étkező stb.) 
dohányozni! Nyílt térben gyermekeink és egymás egészségére figyelemmel kérünk 
mindenkit, hogy az erre kijelölt területen dohányozzanak! 
 

- A rendezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben 
okozott károkért, amennyiben azok a látogatók, résztvevők felelőtlen magatartásából 
és/vagy a részvételi szabályok megszegéséből erednek. 
 

- Az MVM ZENERGIA 2022 nyilvános tömegrendezvény, melyen hang-, kép- és 
videófelvétel készül. A rendezvényen tartózkodással egyidejűleg minden látogató 
elfogadja, hogy róla felvétel készülhet, mellyel kapcsolatosan a továbbiakban 
semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel, 

sem annak jogos felhasználóival szemben. A Szervező által azonban kizárólag 
tömegfotók és tömegfelvételek készülnek és kerülnek felhasználásra a Rendezvényre 
látogatókról. Az elkészült tömegfotók és tömegfelvételek ábrázolási módja tehát nem 
egyéni, egyedi, az egyén nem azonosítható és felismerhető, és a felvétel összhatásában 

örökíti meg az eseményt, így nem minősül személyes adatnak. 
 

- A látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt 
kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például 

mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális 
fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem 
értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból 
ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük 

nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten 
kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben írtakat megszegik. 

 
 

A rendezvény területére nem behozható tárgyak  

 
1. Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 
A rendezvényekre nem hozhatók be a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, a 

közbiztonságra különösen veszélyes eszközök (elvételre kerülnek, eljárást vonnak maguk 
után): 

 az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t 
meghaladja, 

 dobócsillag, rugóskés, 

 szúró- vagy vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő 
készülék (íj, számszeríj, franciakés, szigonypuska, parittya, csúzli), 

 jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (pl. 
ólmosbot, bokszer), 

 lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, 



 másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok, 
sprayk, (pl. gázspray, paprikaspray), 

 olyan eszköz, mely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt 
megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat), 

 olyan eszköz, mely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot 
előidézésére alkalmas (sokkoló), 

 zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök. 
 

2. Tiltott eszközök, tárgyak 
 sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, 
 gázfegyver, 
 jelzőpisztoly, rajtpisztoly, 

 hegyes végű vagy éles szélű tárgyak (pl.: jégvágó, fejsze, balta, sniccer), 
 kéziszerszámok (pl. feszítővas, fúrógép, véső, csavarhúzó, kalapács), 
 sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő), 
 robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, 

 kábítószer, vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek. 
 

3. Egyéb eszközök, tárgyak 
 gázpalack, gázégő, gázmelegítő, 

 üveg, 
 1 m-t meghaladó merev rúd, cső (pl. zászlórúd), 
 gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, 
 drón 

 A rendezvény területén csak jól szocializált és pórázon tartott kutyával lehet 
tartózkodni. 

 

Tiltott tevékenységek a rendezvényen 

 tűzgyújtás, 
 minden olyan egyéni és csoportos tevékenység, mely mások szórakozását vagy testi 

épségét zavarja vagy veszélyezteti, 
 sátrazás, 

 természetkárosító tevékenység végzése, 
 graffitizés vagy egyéb rongálás, 
 rendezvény látogatása szeszes ital vagy kábítószer, és egyéb bódító szer hatása alatt, 
 a Szervező engedélye nélkül motorkerékpárral és gépjárművel történő belépés, 

 a rendezvény területén mások testi épségét veszélyeztető közlekedési magatartás.  
 
A fenti tevékenységek hatósági eljárást, valamint a rendezvény területéről történő kitiltást 
vonnak maguk után, valamint károkozás esetén kártérítési kötelezettséggel járnak. 

 
Észrevételeikkel, panaszaikkal az információs pontoknál lévő segítőkhöz és a szervezőkhöz 
fordulhatnak. Kérjük, a talált tárgyakat az információs pultnál adják le, elveszett tárgyaikat 
ugyanitt keressék. 
 

Kérjük, fokozottan vigyázzanak a természeti értékekre, és ne szemeteljenek! 
 

A Rendezvény nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény annak megtartását lehetetlenné 

teszi. A Rendezvény félbeszakadhat, amennyiben vis maior esemény vagy hatósági kötelezés 



miatt a megkezdett Rendezvényt be kell zárni. Ilyen esetben a látogatók a Szervező instrukciói 

alapján kötelesek elhagyni a Rendezvény helyszínét.  

 

A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja. 

 

A kitelepült online közvetítés időjárás szempontjából csak szélsőséges időjárási viszonyok 

végett marad el, amennyiben a széllökések nem haladják meg a 40 km/h-t és az eső csak 

szemerkél, úgy az esemény megtartásra kerül. Ebben az esetben a nézők fedett nézőtérről 

tekinthetik meg az élő közvetítést, óriáskivetítőn, a budapesti Erkel Színházból.  

A kitelepült közvetítés esetleges elmaradásáról az mvmzenergia.hu oldalon vagy az esemény 

Facebook oldalán tud majd a vendég tájékozódni.  

 

A Rendezvény csak az érvényes járványügyi rendelkezések betartásával látogatható. A 

Rendezvény megtartásának feltételeit és lehetőségét a mindenkori járványügyi rendelkezések 

bármikor módosíthatják. Az aktuális feltételekről az mvmzenergia.hu oldalon lehet és 

szükséges tájékozódni. 

 

További információk az mvmzenergia.hu oldalon. 

 

Jó szórakozást kíván a Szervező! 

http://mvmzenergia.hu/

