BUDAPEST BRAND
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1052 Budapest, Városház utca 9-11.
E-mail: vasar@budapestbrand.hu

Látogatói Házirend
A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szervező)
által 2021. évben megrendezésre kerülő Adventi- és Karácsonyi Vásár (a továbbiakban: Vásár)
jelen Házirendje főként a Vásárra vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat
tartalmazza a Vásárra belépő személyek (továbbiakban: Látogatók) vonatkozásában.
A Vásár időtartama:
A Vásár helyszíne:
A Vásár megnevezése:

2021. november 19. – 2021. december 31.
Budapest, V. kerület, Vörösmarty tér
Adventi- és Karácsonyi Vásár

Szervező adatai:
Szervező vállalkozás:
Cím:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Kapcsolat:

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
28748511241
01 10 140962
vasar@budapestbrand.hu

Bevezető rendelkezések
1) A Házirend meghatározza a Látogatókra vonatkozó általánosan követendő szabályokat és
viselkedési normákat, amelyeknek a figyelembevételével lehet a Vásáron részt venni. A
Látogató a Vásárra való belépéssel a Házirend szabályait tudomásul veszi és azokat magára
nézve kötelezőnek ismeri el. A Vásár területe a Szervező által lehatárolt, vagy külön
meghatározott és jelölt területeteket jelenti.
2) A Látogatók a Vásárra belépve tudomásul veszik, és elfogadják a társadalmi együttélés
általánosan elfogadott viselkedési szabályait, a hatályos jogszabályokat, illetve jelen
Házirendnek megfelelően viselkednek. A Vásáron a közterületre vonatkozó szabályok és
viselkedési normák az elvárhatók.
3) A Vásár 2021. november 19. (péntek) és 2021. december 31. (péntek) között kerül
megrendezésre. A Vásár hétköznapokon (hétfő - csütörtök) 10:00 és 21:00, hétvégi napokon
(péntek - vasárnap) 10:00 és 22:00, december 24-én 10:00 és 15:00, december 25-én és 26-án
10:00 és 18:00, december 31-én 12:00 és 01:00 óra között látogatható. A zárást követően a
Látogatók kötelesek elhagyni a Vásár területét.
4) A Szervező tájékoztatja a Látogatókat, valamint a Vásáron résztvevőket, hogy a Vásár minden
helyszíne ingyenesen látogatható, ezáltal a Látogatók és a Szervező nem kerülnek egymással
jogviszonyba, így egy esetleges káresemény következtében a Szervezőt nem terheli
felelősség.
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5) A Vásárt minden Látogató saját felelősségre látogatja.
6) A Vásár Budapest közterületein kerül megrendezésre, így kérjük a Látogatók felelősségteljes
részvételét, ezáltal a Vörösmarty tér állagának megóvását, a rendezvényt szervezők és a
lebonyolításban segédkezők (kiskereskedők, vendéglátósok és szolgáltatást nyújtók, valamint
a biztonsági szolgálat alkalmazottjai és a takarításban segédkezők) munkájának tiszteletben
tartását. Egy esetlegesen felmerülő vészhelyzet esetén a Látogatók elősegítik a Szervező és
munkatársaik munkáját és intézkedéseik során együttműködnek.

Általános rendelkezések
1) A Vásár ingyenesen és bárki számára látogatható a mindenkor hatályos járványügyi
intézkedések betartása mellett.
2) A Vásár területén a 18. életévüket be nem töltött Látogatókat alkoholos itallal tilos kiszolgálni.
3) Szigorúan tilos behozni a Vásár területére a következőket:
-

-

-

a törvény által tiltott kábító és bódító szereket, valamint pszichoaktív anyagot. Azok
használata, fogyasztása és birtoklása büntetőjogi felelősségre vonás következményével
járnak.
alkoholos italokat.
a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Látogatók nem tarthatnak maguknál
úgynevezett közbiztonságot különösen veszélyeztető tárgyakat (lőfegyvert, kést,
gázsprayt, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot, csúzlit, stb.), mások testi épségét
veszélyeztető közbiztonságra veszélyes ütő-, szúró- és vágóeszközöket, pirotechnikai
eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó
tárgyat vagy eszközt.
drónt abban az esetben lehet a Vásár területére behozni, ott működtetni, vagy a Vásár
területére távolról bereptetni, ha a Látogató rendelkezik a Szervezők előzetes, írásos
engedélyével, valamint teljesítette az ehhez szükséges előzetes követelményeket,
beszerezte a kapcsolódó engedélyeket.

Tilos továbbá a Vásár területére kereskedelmi mennyiségben élelmiszer vagy
dohánytermék bevitele. Kereskedelmi mennyiségnek számít az élelmiszerek
vonatkozásában a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiséget
meghaladó mennyiség, dohánytermék esetében pedig 1 karton (10 doboz) cigaretta, a 10
dobozos szivarkát és 10 szál szivart meghaladó mennyiség.
4) A Látogatók tudomásul veszik, hogy azt a személyt, aki a Vásáron résztvevők testi épségét a
megjelölt eszközökkel vagy saját magatartásával veszélyezteti, a biztonsági személyzet
azonnali úton eltávolítja a Vásár területéről. A biztonsági szolgálat jogosult ellenőrizni
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minden olyan Látogatót, aki a területre érkezik és fennáll a gyanúja a harmadik pontban
felsorolt szerek, eszközök birtoklásának gyanúja.
5) A biztonsági szolgálat a szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megszegő Látogatót a
Vásár helyszínéről eltávolíthatja.
6) A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a
vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségnek megőrzésére, az esetleges balesetek
elkerülésére. Tartózkodnak mások személyiségi jogait sértő viselkedéstől, valamint
tartózkodnak miden olyan magatartástól, ami a Vásár épített vagy természeti környezetét
károsítja.
7) A Szervező nem vállal felelősséget a kiskereskedők, vendéglátósok, illetve szolgáltatók által
biztosított termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Minden megvásárolt terméket és
szolgáltatást a Látogató saját felelősségére vehet igénybe, vásárolhat meg és fogyaszthat.

8) A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a
közreműködők, árusok, vendéglátósok, és egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy
egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.
9) Kérjük Látogatóink fokozottan figyeljenek a kiskereskedők értéktárgyaira, kiállított és
árusított termékeire. A Vásár lebonyolításában résztvevő kiskereskedők, vendéglátósok és
szolgáltatást nyújtók eszközeinek, kiállított értékeinek megrongálása, büntetőjogi felelősségre
vonást von maga után.
10) A Szervezők nem tudnak felelősséget vállalni a Vásár területén elvesztett értéktárgyakért, így
kérjük Látogatóink fokozottan figyeljenek táskáikra és értéktárgyaikra. Lehetőség szerint
értéktárgyaikat ne hátsó zsebükbe, illetve könnyen elérhető helyre helyezzék el.
11) A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a
Vásáron hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan, név nélküli
felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal,
nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen
hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvétel készítés és felhasználás kapcsán a
Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

12) A Látogató jogosult a Vásáron hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag
személyes célokra használhatja. A tevékenységet 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.
3

BUDAPEST BRAND
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1052 Budapest, Városház utca 9-11.
E-mail: vasar@budapestbrand.hu

13) Tilos a Vásár területére kerékpárt, rollert, egyéb közlekedési eszközt behozni.
14) A Vásár ideje alatt, a Vásár egész területén szigorúan tilos bármiféle gazdasági, politikai,
reklám- és marketingtevékenység folytatása, kivéve, ha ahhoz a Szervező előzetesen írásban
hozzájárult.

15) A Látogató tudomásul veszi, hogy a Vásárra csak kistermetű kutyát (vagy bármilyen
élőállatot, kivéve segítő kutyákat) kizárólag szájkosárban és pórázzal hozhat, az érvényes
jogszabályi keretek között. A Vásáron résztvevők más vendégek nyugalma érdekében más
házi, vagy egzotikus házi kedvenc behozatala tilos. A Vásáron kutyával részt vevő Látogató
köteles a kutya után eltakarítani és fokozottan ügyelni a köztér és gyep rendezettségének és
tisztaságának megóvására. Az említett feltételek ellenőrzésre kerülhetnek a Vásár bejáratánál,
ezeknek a hiányában a kutya nem hozható be a Vásár területére. A Szervező fenntartja
magának a jogot a házi kedvencek folyamatos ellenőrzésére, valamint arra, hogy a Vásár
biztonságos megrendezése érdekében az említett követelményeknek nem megfelelő állatot a
Vásár területéről kitiltsa.
16) A Látogatók tudomásul veszik, és eleget tesznek a dohányzásról szóló jogszabályoknak és
csak a kijelölt helyeken fogyasztják mindennemű dohánytermékeiket, melyeket kizárólag a
kijelölt helyen dobnak el. Köszönjük, hogy vigyáznak a tisztaságra!
17) A Vásár ideje alatt a Vásár területe mellett, külön mobil toalett található és térítésmentesen
igénybe vehető a Vásár látogatóinak.
18) A Vásár ideje alatt egészségügyi elsősegély szolgálat és mentőszolgálat áll rendelkezésre a
Látogatók egészség-, és balesetvédelme és biztonsága érdekében.
19) A Látogatók a Vásáron való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal
és a Szervezőkkel, a jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek,
veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.
20) A Vásár főszabály szerint készpénzmentes rendezvény, (kivételt képez a 23. pontban foglalt
eset) a Vásár hivatalos fizetőeszköze a FestiPay kártya. A Vásár területén belül a vendéglátó
egységeknél érintés nélküli bankkártyával van lehetőség fizetni (pl. MasterCard PayPass és
VISA PayWave bankkártya, mobiltelefonos fizetés). A vásárláskor a bankkártyát a
kiállítóknál elhelyezett POS terminálhoz kell érinteni és a vásárlás összege levonásra kerül
közvetlenül a bankszámláról.
21) Abban az esetben, ha a Látogató nem rendelkezik érintés nélküli fizetésre alkalmas eszközzel,
úgy lehetősége van a Vásár területén felállított FestiPay egységeknél az ehhez szükséges
kártyát 500,- forint letéti díjért kiváltani. A kártyát a Vásár területén bármelyik FestiPay
feltöltő ponton lehetőség van feltölteni a Látogató által meghatározott összeggel, azzal a
kikötéssel, hogy az első és minimum feltöltés összege 2000 Ft, a maximum feltöltés összeg
100.000 Ft. Amennyiben a Látogatónak nincs szándéka tovább használni a FestiPay kártyát,
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úgy a kártyán fennmaradó összeget, valamint az 500,- forint letéti díjat a kártya
visszaváltásakor visszakapja.
22) A Vásár területén lévő vendéglátó egységeknél az érintés nélküli fizetési módok mellett
lehetősége van a Látogatónak a SZÉP Kártyával való fizetésre.
23) A kiállító- kézműves egységeknél az érintés nélküli fizetés mellett lehetőség van a készpénzes
fizetésre is.
24) A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét, hogy szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket
használják, ügyelve arra, hogy a hulladék megfelelően a hulladékgyűjtőbe kerüljön.
25) A Vásár szellemiségével össze nem függő bármilyen demonstráció és politikai
megnyilvánulás tilos, kivéve abban az esetben, ha azt a Szervező előzetes bejelentés alapján,
írásban engedélyezte. A Szervező által engedélyezett demonstrációban résztvevőknek be kell
tartaniuk a házirendbe foglalt rendelkezéseket.
26) A Vásár területén biztonsági kamera rendszer, kép- és hangrögzítés történik. A Látogatók a
rendezvényre való belépéssel elfogadják, hogy Szervező biztonsági okokból a felvételt a
törvényi feltételek betartása mellett, törvényi lehetősége idejéig tárolja, szükség esetén azt a
hatóságoknak átadja. A Vásár részletes kamera szabályzata Szervezőnél elérhető.

Koronavírusra vonatkozó rendelkezések
1) Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy vehet részt
a rendezvényen. Amennyiben valaki betegség tüneteit mutatja, a biztonsági szolgálat
megtagadhatja a beléptetését. Szervező fenntartja a jogot a Vásár bejáratainál testhőmérséklet
ellenőrzésére.
2) A Vásárra a 18. életévüket betöltött személyek, védettséget igazoló dokumentum
felmutatásával léphetnek be, melyet a beléptető kapuknál a biztonsági szolgálat ellenőriz.
Ennek hiányában a Szervezők a Vásárra való belépést megtagadják a mindenkor hatályos
járványügyi intézkedések értelmében. A beléptetés során a biztonsági szolgálat jogosult a
védettségi igazolvány hitelességének ellenőrzése érdekében a belépő személy
személyazonosságának ellenőrzésére, melyhez az ezt igazoló fényképes dokumentum
felmutatását kérhetik.
3) A koronavírus elleni védettséget a Vásáron résztvevő Látogató az EESZT mobiltelefonos
applikáció használatával vagy védettségi igazolvány felmutatásával igazolhatja.
4) Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy a negatív PCR vagy antigén teszt nem igazolja a vírus
elleni védettséget, így a Vásár beléptető kapujánál való igazoláskor nincs módunk azt
elfogadni.
5

BUDAPEST BRAND
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1052 Budapest, Városház utca 9-11.
E-mail: vasar@budapestbrand.hu

5) A külföldi állampolgár Látogatók érvényes uniós digitális Covid – igazolvány birtokában,
valamint azok a külföldi Látogatók, akik olyan védettségi igazolvánnyal rendelkeznek,
amelyre vonatkozólag Magyarország elfogadási megállapodást kötött (ezen országok listája
itt megtalálható) a magyar védettségi igazolványnak megfelelő kedvezményeket vehetnek
igénybe. Uniós digitális Covid – igazolványt kérésre a tagállamok kiállíthatnak az Európai
Unióba beutazni kívánó nem uniós állampolgárok számára, abban az esetben, ha a kérelmező
bemutatja az oltásra vonatkozó hiteles bizonyítékot. A védettség igazolásán felül szükséges a
személyazonosság igazolására alkalmas fényképes dokumentum bemutatása is.

6) A Szervező a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően jogosult korlátozni a Vásár
területén egy időben tartózkodó Látogatók létszámát. A létszám elérésének pillanatában,
megtagadhatja a további Látogatók belépését mindaddig, ameddig a területen tartózkodók
létszámának csökkenésével, lehetőség nem nyílik további Látogatók beengedésére.

7) Szervező nyomatékosan felhívja a Vásárra látogatók figyelmét, hogy lehetőség szerint:
-

igyekezzenek betartani, a 1,5 méteres távolságot egymás között, illetve kerüljék a
csoportosulásokat. Jelen intézkedés nem vonatkozik az egy háztartásban élőkre.
Kerüljék a gyakran érintett felületeket, illetve a kiállított és árusításra bemutatott
termékek érintését.
Fordítsanak fokozott figyelmet a gyakori kézmosásra, és a Vásár különböző pontjain
kihelyezett kézfertőtlenítők használatára.
Kerüljék az arc érintését és tartsák be a köhögési etikettet.
Használjanak készpénzmentes fizetési módot.

8) Mivel a Vásár szabadtéren kerül megrendezésre, az arcmaszk használata nem kötelező,
azonban erősen ajánlott. Az erre irányuló jogszabályi rendelkezések megváltozása esetén az
adott rendelkezések lesznek a kötelezően alkalmazandó szabályok, illetve a pandémia
alakulása okán, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a rendezvényen a fenti jogszabályi
rendelkezések megváltozása nélkül is, a Látogatók egészségének megőrzése érdekében
maszkhasználatot, vagy más korlátozó intézkedést írjon elő a Látogatók számára.
9) A járványügyi intézkedésekre a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
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Záró rendelkezések
1) A Látogató tudomásul veszi, hogy azt a személyt, aki a jelen házirend pontjainak nem tesz
eleget vagy viselkedésével veszélyezteti a Vásár biztonságát és minőségét, a Szervező és az
általa megbízott személy jogosult a Vásár területéről azonnali hatállyal eltávolítani.

2) A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fenntartja jogát az
időpont, nyitva tartás, helyszín- és programváltozással kapcsolatban.
3) A Házirend a Vásár időtartama alatt érvényes. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező
a Házirendet jogosult egyoldalúan módosítani.
4) Jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és
a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Köszönjük Látogatóinknak a felelősségteljes részvételt a 2021. évi Budapesti
Adventi- és Karácsonyi Vásáron. A Szervezők nevében kívánunk Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.

Budapest, 2021. november 15.
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