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1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. RENDEZVÉNY: az Orczy Summer Chill rendezvény (a továbbiakban: OSC) a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem megbízásából az Antenna Hungária Zrt.-vel kötött szerző-
désben foglaltak alapján, a Moonlight Event Kft. lebonyolításában megvalósuló, 44 es-
tén át megszervezésre kerülő filmes és zenei programsorozat. A rendezvény dátumai 
(építési és bontási időszakkal együtt):

• június 8. 07:00 óra és 23:00 óra között – építési nap
• június 9-12. 19:00 óra és 23:00 óra között
• június 16-19. 19:00 óra és 23:00 óra között
• június 23-26. 19:00 óra és 23:00 óra között
• június 30.-július 3. 19:00 óra és 23:00 óra között
• július 7-10. 19:00 óra és 23:00 óra között
• július 14-17. 19:00 óra és 23:00 óra között
• július 21-24. 19:00 óra és 23:00 óra között
• július 28-31. 19:00 óra és 23:00 óra között
• augusztus 4-7. 19:00 óra és 23:00 óra között
• augusztus 11-14. 19:00 óra és 23:00 óra között
• augusztus 25-28. 19:00 óra és 23:00 óra között
• augusztus 29. 07:00 és 23:00 óra között – bontási nap

1.2. RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: Orczy-park (cím: 1089 Budapest, Orczy út 1.) 
(a továbbiakban: a Park) területe, mely a jelen Házirend hatálya alá tartozó valamennyi 
személy által egyértelműen felismerhető terület.

1.3. MEGRENDELŐ: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1.4. VÁLLALKOZÓ: a Rendezvény generál kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátá-
sáért felelős személy.

1.5. MEGRENDELŐ ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ SZEMÉLYEK: mindazon szemé-
lyek, akik – résztvevői minőségüktől függetlenül – a Rendezvényen a Megrendelővel 
fennálló hallgatói-, közalkalmazotti-, munka-, megbízási-, vagy egyéb jogviszonyukból 
– ilyen jogviszony hiányában a Megrendelő meghívottjaként vesznek részt.

1.6. VÁLLALKOZÓ ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ SZEMÉLYEK: mindazon szemé-
lyek, akik a Rendezvényen a Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyuk alapján vagy 
ilyen konkrét jogviszony nélkül a Vállalkozó meghívottjaként vesznek részt (ide tartoz-
nak különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó teljesítésében közreműködő alvállal-
kozók).

1.7. RÉSZTVEVŐK: a Rendezvény helyszínén a Megrendelő, valamint a Vállalkozó 
érdekkörében tartózkodó személyek.

1.8. NEM NORMAKÖVETŐ MAGATARTÁS: minden olyan magatartás, viselkedés, 
amely rendbontásba, agresszióba, szabálysértésbe, bűncselekménybe, kivonódásba, 
közönyösségbe, egyéb deviáns viselkedésbe, valamint a jelen Házirendben foglalt elő-
írások be nem tartásába torkollik, valamint minden olyan megnyilvánulás, közlés, cse-
lekedet, amely mások egészségét, életét, testi épségét, vagy személyiségi jogait sért-
heti, illetve veszélyeztetheti. Ilyennek minősül továbbá minden olyan magatartás is, 
amely a Rendezvény napi programtervének akadályozásához vezet.

1.9. ELZÁRT TERÜLETEK: a büfék, a színpadok mögötti/melletti rész (backstage), 
egyéb technikával felszerelt területek, raktárak.

1.10. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: a Vállalkozó által a Megrendelővel fennálló szerző-
déses jogviszonyban vállalt generál kivitelezési feladatok részeként működtetett biz-
tonsági szolgálat, melynek feladata többek között a Rendezvény zavartalanságának 
biztosítása, valamint a jelen Házirendben foglaltak betartatása.

2. A HÁZIREND HATÁLYA

2.1. A jelen Házirend hatálya kiterjed valamennyi, a Megrendelő, valamint a Vállalkozó 
érdekkörébe tartozó, a Rendezvény helyszínén bármilyen minőségben tartózkodó sze-
mélyre az 1.1 pontban rögzített időtartamra, de legalább az adott személy Rendezvény 
helyszínén tartózkodásának időtartamára.

2.2. A Résztvevők a Rendezvény helyszínére történő oda, és az onnan történő eluta-
záskor is kötelesek tartózkodni minden, a jelen Házirend szerint nem normakövető 
magatartástól, viselkedéstől, cselekedettől és megnyilvánulástól, amely a Résztvevők 
a Rendezvény helyszínére jutását, illetve az onnan történő távozását bármely módon 
megakadályozza, illetve veszélyeztetheti.

3. BELÉPÉS AZ ORCZY SUMMER CHILL-RE

3.1. AZ OSC IDŐTARTAMA ÉS A PARK HASZNÁLT TERÜLETEI
Az alábbi időszakokban a Park bizonyos építési és rendezvényes területeinek látogatása 
korlátozott:

a) Építési és bontási időszak: 2022. június 8. 07:00 órától – június 9. 01:00 óráig,  
valamint 2022. augusztus 29. 07:00 órától – augusztus 29. 23:00 óráig
A Parkban az építési területek nem kerülnek elzárásra, a területekre azonban kizárólag 
a hivatalos dolgozók, építési feladatokban résztvevő munkatársak léphetnek be. Az OSC 
területe a Park használatának általános szabályai szerint vehetők igénybe.

b) Orczy Summer Chill időtartama:
2022. június 9. és augusztus 28. között, az I.1.-es bekezdésben megjelölt dátumokon 44 
estén át (minden héten csütörtök, péntek, szombat és vasárnap) kerül megszervezésre.

A Parkban az OSC rendezvényterülete nem körbezárt, az esemény szabadon látogatha-
tó a jelen Házirend betartása mellett. A Park többi része a Park használatának általános 
szabályai szerint vehetők igénybe.

Köszönjük türelmüket a Park szokásos használati rendjének megváltozása miatt!
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4. AZ ORCZY SUMME CHILL HÁZIRENDJE

4.1. Kérjük Látogatóinkat, fokozottan figyeljenek egymásra a biztonságos és jó hangu-
latú szórakozás érdekében!

4.2. Nem látogathatja a rendezvényt, aki bódító szer befolyása alatt áll. Az ilyen személy  
a rendezvény területéről bármikor eltávolítható, ez esetben a rendezvényre már nem 
térhet vissza.

4.3. A 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött személyeket szeszes itallal a Vállal-
kozónak, továbbá a Park területén található vendéglátó egységeknek kiszolgálnia tilos.

4.4. A rendezvény területére tilos behozni:
• bármilyen kábítószert,
• tűzveszélyes és mérgező anyagot;
• pirotechnikai, lézeres eszközt;
• üvegtárgyat, fegyvert, ütő-, szúró-, vagy vágóeszközt;
• kerékpárt, gördeszkát, rollert, görkorcsolyát, vagy egyéb hasonló közlekedéssegítő 

eszközt;
• élő állatot (kivétel jogszabályban meghatározott segítő kutyák, vakvezető kutyák és 

rendőrségi kutyák);
• olyan tárgyat, amely a szabadtéri rendezvény megtartását, továbbá mások szemé-

lyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, az előadókat vagy az OSC lebonyolításában 
részt vevő személyeket, más látogatók szórakozását megzavarhatja, erőszakos cse-
lekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a szabadtéri 
rendezvényre való bevitelét a Szervező megtiltotta.

A tiltott tárgyakat a biztonsági szolgálat elveszi, és annak megőrzéséről nem köteles 
gondoskodni.

4.5. Dohányzás kizárólag a kijelölt helyeken lehetséges.

4.6. Tilos a rendezvény területén tüzet rakni, nyílt lángot, pirotechnikai és lézeres esz-
közt használni.

4.7. Minden résztvevő köteles fokozott figyelmet fordítani a Park környezetének, élővi-
lágának, épületeinek és az OSC berendezési tárgyainak, eszközeinek megóvására. Szán-
dékos károkozás esetén a károkozást elkövető személy az OSC-ről kizárható és kártérí-
tésre kötelezhető.

4.8. Hulladék kizárólag a rendezvény területén található szemétgyűjtőkben helyezhető 
el. Szemetelés esetén az érintett személy az OSC-ről kizárható. Az OSC területén kizá-
rólag az OSC során képződött hulladék helyezhető el.

4.9. Kérjük a látogatókat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a Park környékén lakók 
nyugalmának megóvására.

4.10. Minden program kizárólag saját felelősségre látogatható, az OSC eszközei is csak 
saját felelősségre használhatók. Az OSC területén elhelyezett személyes értéktárgyak-
ra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen fele-
lősséget nem vállalnak! Az OSC eseményre kihelyezett berendezési tárgyak, reprezen-
tációs tárgyak használata saját felelősségre történik, ezeket gyermekek csak a szülő 
felelősségére vehetik igénybe!

4.11. Az OSC területén csak a Szervezők írásbeli engedélyével lehet bármilyen kereske-
delmi tevékenységet folytatni.

4.12. Az OSC kerekesszékkel is látogatható. Amennyiben fogyatékkal élő személy láto-
gatja az OSC-t, a bejutásban segítséget nyújt az OSC személyzete.

4.13. A látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezők szerződött partnerei dokumen-
táció céljából az OSC-ről képi-, hang- és videófelvétel rögzíthetnek, a látogatók az OSC 
területére való belépéssel beleegyeznek azon képek és felvételek akár nyilvános fel-
használásába, amelyen szerepelnek. A felvételek készítésével, felhasználásával kapcso-
latban semmilyen követeléssel nem lehet fellépni!

4.14. A szerzői jogi előírások értelmében az OSC-n vetített filmekről, koncertjeiről sem 
részben, sem egészben nem szabad sem képi, sem hangfelvételt készíteni, sem inter-
netes felületen megosztani, tárolni, élőben közvetíteni.

4.15. Az a személy, aki a jelen Házirendet nem tartja be, illetve viselkedésével vagy 
egyéb más módon (pl. tisztátalan ruházatával) az OSC látogatóit, vagy annak személy-
zetét zavarja, a rendezvény biztonsági szolgálata által az OSC-ről eltávolítható; az eltá-
volított személy semmilyen követeléssel nem léphet fel.

4.16. Amennyiben valaki balesetet, sérülést, rosszullétet, tűz- és robbanásveszélyt, 
rendbontást, a házirend megsértését, vagy bármilyen egyéb, az OSC közönségére ve-
szélyt jelentő helyzetet tapasztal, köteles haladéktalanul értesíteni az OSC biztonsá-
gi szolgálatát, vagy megkülönböztető jelzést (badge-t) viselő szervező munkatársát. 
A vészhelyzet elhárításához szükség esetén a hatóság értesítését az OSC személyzete 
végzi. Az OSC programidőszakában az OSC területén egészségügyi biztosítás működik. 
Vészhelyzet esetén a látogatók kötelesek az OSC biztonsági személyzetével együtt-
működni, és az utasításaik szerint eljárni. Az OSC kiürítési terve a Park területén kifüg-
gesztve és ide kattintva is megtalálható.

4.17. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a látogató, több károkozó ese-
tén a károkozásban résztvevő látogatók, egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kár-
térítési felelősség nem érinti a látogató szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.

4.18. A Tópart körül a résztvevők fokozott fegyelme szükséges. A tóba ugrani, tartóz-
kodni tilos, azon személy, aki a tó környékén bármilyen fegyelmetlenséget követ el  
a rendezvény biztonsági szolgálata által az OSC-ről eltávolítható; az eltávolított sze-
mély semmilyen követeléssel nem léphet fel. A Park területén található tóba bemenni, 
abba bármit bedobni szigorúan tilos.

4.19. A Szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

4.20. Az Orczy Summer Chill kedvezőtlen időjárás esetén, szükséges esetén lemondás-
ra kerülhet. Extrém időjárás vagy egyéb vis maior helyzet (járvány, katasztrófa stb.) ese-
tén az eseményt a szervezők lemondhatják, ezen esetekben az érdeklődők semmilyen 
kártérítést nem követelhetnek.

Mindenkinek tartalmas és felhőtlen szórakozást kívánunk!

        
        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

https://orczysummerchill.hu/wp-content/uploads/2022/06/OSC_2022_kiuritesi-terv_A3.pdf


5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Kérjük kedves Vendégeinket, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel vagy kerék-
párral közelítsék meg a helyszínt. Parkolásra a környező utcákban van lehetőség.

Megközelítés tömegközlekedéssel: M30 metrópótló, 2M, 24, 28, 37-es villamosok, 
281-es busz. Éjszakai járatok: 914, 914A, 950, 950A.

A rendezvény Szervezője: Antenna Hungária Zrt. és Moonlight Event Kft.
Biztonsági szolgálat: Valton-Sec. Kft.

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy egyéb észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel  
a Piknik Pont munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatók le,  
az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

ORCZYSUMMERCHILL.HU


