
A rendezvény az Aquincum Baráti Kör szervezésében, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt., a Budapesti Történeti Múzeum és az Óbudai Kulturális Központ támogatásával valósul meg.

Támogató: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

HÁZIREND
Rendezvény: AmfiFeszt • Időpont: 2022. szeptember 10-11. • Szervező: Aquincum Baráti Kör • Helyszín: 1036 Budapest, Pacsirtamező 2-14. Vi-

ador – Szőlő – Nagyszombat – Pacsirtamező utca által határolt területen belül a Katonavárosi amfiteátrum (műemlék) és északnyugati, illetve 
délnyugati fűvel borított előtere, a Viador utca  úttest – Szőlő utca járda és úttest a Zápor utcáig (továbbiakban: Rendezvény területe)

Kérjük tisztelt Látogatóinkat, hogy kulturális örökségünk és a Rendezvény területén tartózkodók biztonsága érdekében tartsák tiszteletben az aláb-
biakat:

1. A Rendezvény területén található római kori falmaradványokra, csatornákba és kiálló, magas – akár modern – tereptárgyakra fel-, illetve 
lemászni, felállni, onnan ugrálni balesetveszélyes és tilos! A lezárt területekre bemenni balesetveszélyes és tilos!

2. A Rendezvény területén található, közlekedésre és tartózkodásra kijelölt római kori épületmaradványok szegélyére állni, azt 50 cm-nél kisebb 
távolságra megközelíteni balesetveszélyes és tilos!

3. A Rendezvény területén történő bárminemű lopás, károkozás vagy egyéb szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése büntetőjogi felelős-
ségre vonással és a rendezvényről való azonnali kizárással jár.

4. A testi épséget veszélyeztető programhelyszíneket és tevékenységeket (pl. hagyományőrző vagy kézműves bemutató) fokozott óvatossággal kö-
zelítsék meg és tartsanak biztonságos távolságot!

5. Kulturális örökségünk és a Rendezvény területén tartózkodók testi épségének megőrzése érdekében kérjük, tartsák be a Rendezvény közremű-
ködőinek iránymutatását, valamint a Szervezők utasításait.  A Biztonsági szolgálat tagjainak a Házirend pontjait megszegőkkel szemben figye-
lem felhívási, figyelmeztetési és intézkedési joga és kötelezettsége van.

6. A Rendezvényen és a különböző programelemeken mindenki saját felelősségére vesz részt. A Szervezők mindent megtesznek a Rendezvény 
biztonságos lebonyolítása érdekében, de az esetlegesen bekövetkező – különösen szabályszegő, illetve felelőtlen magatartásból adódó – sze-
mélyi és tárgyi sérülésekért, valamint károkért semmilyen felelősséget nem vállalnak. Kérjük fokozottan ügyeljenek az Önök társaságában 
vagy felügyelete alatt érkező 18 év alatti személyek biztonságára.

7. A Katonavárosi amfiteátrum területére belépni csak a kijelölt bejáratokon lehet. A nem rendeltetésszerű bejáraton keresztüli belépés (vagy a 
terület elhagyása) balesetveszélyes és szigorúan tilos! A Rendezvény területét csak a kijelölt helyeken keresztül szabad megközelíteni. A nem 
rendeltetésszerű helyen keresztüli belépés (vagy a terület elhagyása) balesetveszélyes és szigorúan tilos!

8. A Rendezvény területére engedély nélkül gépjárművel behajtani szigorúan tilos! A Rendezvény területére kerékpárral,  rollerrel behajtani szi-
gorúan tilos!

9. Látogatóink a Katonavárosi amfiteátrum bejáratainál díjmentesen napi karszalagot kapnak, melyet a Rendezvény ideje alatt viselniük kell és 
azt felhívásra a Szervezők megbízottjainak kötelesek felmutatni ellenőrzés céljából. A napi karszalag viselése az adott napon többszöri belé-
pésre is jogosít, de a karszalag nem átruházható. 

10. Kérjük, hogy a látogatás során keletkező hulladékot a számos helyen megtalálható tárolóba helyezzék el. Kérjük, hogy a mosdókat (telepített) 
rendeltetésnek megfelelően használják. Nem rendeltetésszerű helyek mosdóként való használata, különösen, de nem kizárólag a Katonavárosi 
amfiteátrum területén, szigorúan tilos!

11. A Rendezvény területén dohányozni csak a kijelölt hely(ek)en szabad. 
12. A Rendezvényt fogyatékossággal élő személyt segítő kutyával (méretétől függetlenül), valamint kis- és közepes méretű (40-55 cm marmagas-

ságnál és/vagy 12-34 kg-nál kisebb) kutyával lehet látogatni. Egy látogató maximum 3 kutyával léphet be a Rendezvény területére. Kutya csak 
pórázzal felvezetve vagy hordozóban hozható be, veszélyes ebnek minősülő kutya semmilyen körülmények között nem hozható be. A látogató 
köteles kutyáját láb mellett, rövid pórázon vezetni. Csak olyan látogató hozhat kutyát a Rendezvény területére, aki a kutya irányítására, keze-
lésére és féken tartására maradéktalanul képes és alkalmas. A Rendezvény területére csak egészséges, jól szocializált, megfelelő idegrendsze-
rű, tiszta, szobatiszta kutya hozható be, oly módon, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, félelmet ne keltsen és látogatók 
nyugalmát ne zavarja. Kizárólag 3 hónapnál nem régebben féregtelenített, korának megfelelő oltásokkal rendelkező, chip azonosítóval ellátott 
kutya tartózkodhat a Rendezvény területén. Kérésre a fentiek meglétét a kutya vezetőjének igazolnia kell. A kutyát vezető látogató felelős a ku-
tya minden cselekedetéért, a kutya által okozott minden kárért és következményért (így a büntetőjogi, polgári jogi és szabálysértési vonatkozá-
sokért és különösen mindennemű kártérítés és kártalanítás teljesítéséért). A kutyaürülék feltakarítása és a kijelölt helyen történő elhelyezése a 
kutyát vezető látogató kötelessége.

13. A kulturális örökség fogalmával össze nem egyeztethető viseletben a Rendezvény területére belépni, valamint szintén a műemléki környezet-
hez nem méltó, kirívó, az általános társadalmi normáknak nem megfelelő magatartást tanúsítani és tevékenységet folytatni tilos. A szabálysér-
tést és/vagy bűncselekményt elkövetőkkel szemben minden esetben eljárás indul.

14. A Rendezvényen a Szervezők megbízásából kép- és hangfelvétel készül dokumentációs és reklám céllal, amelyen bármely személy szerepel-
het. A kép- és hangfelvételen megjelenők nem élhetnek követeléssel a Szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával 
szemben.




