
„A Természet Operaháza” Tisza-tavi Fesztivál 

 Házirend 

 

Kedves Résztvevő! 

A Tisza-tavi Fesztivál Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szervező) által 
szervezett, „A Természet Operaháza” Tisza-tavi Fesztivál (továbbiakban: Fesztivál) jelen 
házirendje, a Fesztiválra vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. 
A Szervező és a Fesztiválra belépő személyek (továbbiakban: Résztvevők) közötti 
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket az Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák.  
 
A Rendezvény helyszíne: Tisza-tó (az alábbi helységek érintésével: 

• Tiszafüred 
• Poroszló 
• Sarud 
• Dinnyéshát 
• Kisköre 
• Abádszalók 
• Tiszaörvény 
• Tiszaderzs 
• Tiszaszőlős) 

 
A Rendezvény időtartama: 2016.július 15-16-17.  
	

 

I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE  
 
1/. A belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosít a Fesztiválra történő belépésre, ha elfogadja 
a Fesztivál Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) és jelen Házirendjét (amely egyben 
az ÁSZF melléklete) és tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik. 
  
2/. A Fesztiválra belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.  
Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Szervező belépéskor karszalagra cseréli. A 
karszalagot az érvényesség ideje alatt a Résztvevő köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők 
ki- és belépéskor, illetve a Fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. Az érvénytelen 
karszalaggal rendelkezők kötelesek elhagyni a Fesztivál területét. Amennyiben ennek Önként 
nem tesznek eleget a Szervezőnek jogában áll, hogy eltávolíttatásukhoz igénybe vegye a 
polgárőrök segítségét. 



A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít 
érvényesnek, de a Szervező által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is 
viselhető, ahonnét az, sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra.  
A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más 
módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a 
Szervező nem pótolja vagy cseréli. 
A Résztvevő, aki a Fesztivál 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). 
 A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező eljárást indít.  
 
3/. A Szervező a Fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a 
Fesztivál területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Fesztivál 
területére 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.  
 

4/. A Résztvevő nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ 
által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez 
ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Fesztivál területére.  
Ezenkívül, a belépőjegy ára tartalmaz 2x0,5 liter ásványvizet, amelyet a Résztvevők a 
karszalag felragasztásakor kapnak meg. 
 
5/. A Fesztivál területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon 
és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a 
Résztvevők és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon 
vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, 
stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. Házi kedvenceket a Fesztivál 
területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:  

• érvényes oltási igazolvány, egy évnél nem régebbi veszettségoltással;  
• egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip);  
• póráz;  
• nyakörv;  
• szájkosár;  
• biléta a gazda (a Fesztivál ideje alatt is elérhető) telefonszámával.  

 
A fentiek megléte a regisztrációs pontokon ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi 
kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Résztvevő tudomásul veszi, hogy azt 
higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, 



továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Fesztivál 
teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Szervező fenntartja magának a jogot  
ezen feltételek folyamatos ellenőrzésére, és a Fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében a 
rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására. 
 
 
II. Magatartási szabályok a Fesztivál területén 
 
1/. A Résztvevő a Fesztivál területén az általános viselkedési normákat betartva valamint a 
vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően köteles viselkedni.  
 
2/. A Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy 
cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét 
veszélyeztetheti vagy sértheti. 
 
3/. A Résztvevő a Fesztivál egész területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és 
köteles tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől. A Résztvevő az előadások 
területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. 
 
4/. A Fesztivál egész területén tilos tüzet rakni a természeti értékek, és a Résztvevők 
megóvása érdekében.  
 
5/. Az előadások területén a tavakban, folyó vizekben fürdeni csak az arra kijelölt helyeken 
szabad, máshol tilos és életveszélyes.  
 
6/. A Fesztivál területében bármilyen jellegű kárt okozó, a Résztvevőnek felróható magatartás 
vagy mulasztás súlyos szerződésszegésnek minősül. A károkozó ellen a Szervező a 
Fesztiválról történő eltiltáson felül a kár megtérítése érdekében azonnali jogi lépéseket 
kezdeményez. 
 
7/. Kábítószer terjesztése, illetve fogyasztása a fesztivál egész területén tilos, azt a törvény 
bünteti. 
 

II. Magatartási szabályok a Fesztivál területén kívül 

1/. A II. pontjában felsorolt magatartási előírásokon kívül a Résztvevőknek tilos a Fesztivál 
területén kívül továbbá a helyszínre való oda- és visszautazás alatt olyan magatartást 
tanúsítani, amely a természeti értékek és a környezet épségét veszélyeztetheti vagy károsítja. 

 
 
 
 



III. Egyéb Rendelkezések 
 
1/. Tekintettel arra, hogy a Fesztivál célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a 
Résztvevők számára, a Fesztiválon a Szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő 
bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a 
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése 
alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek 
az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást 
tanúsítani, hogy az más Résztvevők szórakozását, a Fesztivál területén való közlekedését, a 
Fesztivál területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy 
Termékek más Résztvevő általi igénybevételét ne zavarja, nehezítse, korlátozza, vagy 
akadályozza illetve ne lehetetlenítse el. A Szervező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett 
demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni. A Szervező kizárólagos megítélése szerint 
jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és 
időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Szervező egy adott demonstrációt 
befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. 
A Fesztivál területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró  
közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Résztvevő 
a Fesztiválon való részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a  
jogszabályi keretek között teljes mértékben együttműködik, veszélyhelyzet esetén 
utasításaikat követi. Amennyiben a Résztvevő ezen személyek eljárásával szemben panaszt 
kíván tenni, úgy keresse a Szervezőt vagy a Rendezőket. 
 
2/. A vendéglátással, a rendezőkkel kapcsolatos vagy egyéb észrevételeivel, panaszaival, 
ötleteivel forduljon a rendezőkhöz vagy írja meg a www.operaofthnature.com weboldalon 
vagy az Opera of the Nature facebook oldalán.   
 
3/. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget 
vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt jogszabályok alapján 
megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A 
Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. 
 
4/. A Fesztivált 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.  
 
5/. A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja. 
 
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk! 
 
 
  


