
UEFA EURO 2020 SZURKOLÓI ZÓNA 

HÁZIREND 
 

Az Antenna Hungária Zrt. által (Rendező) szervezett UEFA EURO 2020 SZURKOLÓI ZÓNA 
(Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási 
szabályokat tartalmazza. 
 
A Rendezvény területére belépő (Látogató) saját magára kötelező érvényűnek tekinti 
 
A Rendezvény helyszíne: Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó 

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 
A Rendezvény időtartama: 2021. június 11. - július 11. 
A Rendezvény nyitvatartása: Meccsnapokon: 11:00 - 23:00 óra között 

Pihenő napokon: 11:00 - 22:00 óra között 
 
BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE 
 
1. A Rendezvényre való belépés mindenki számára ingyenes. 

2. Mivel a rendezvény természeti környezetben kerül megrendezésre, területe - a 
rendezvényhelyszínek - akadálymentesítése nem, vagy csak részben megoldott, így a 
területre mozgásában korlátozott/mozgássérült csak saját felelősségére és kísérővel 
léphet be. 

3. Rendezvény területére való belépéshez kötelező a testhőmérséklet mérése. 

Az egészségügyi hatóságok által megállapított határérték feletti testhőmérsékletet (ez jelenleg 
37,8 fok) esetén a felállított izolációs sátorba irányítjuk az adott személyt. 

4. Szurkolói Zóna területére való belépésre vonatkozó szabályok. 

4.1. Magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok:  

• 18 év alatt: 

• védettségi igazolással, VAGY 

• 1 felnőtt korú, védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérővel léphet be. 

• 18 év felett: 

• védettségi igazolással, VAGY 

• adott napon az arra a napra érvényes (2021.06.15. vagy 2021. 06.19. vagy 
2021.06.23. vagy 2021. 06.27.) Puskás Arénába szóló karszalaggal léphet be. 

4.2. Külföldi állampolgárokra vonatkozó szabályok:  

• belépés előtt 72 órán belül elvégzett PCR teszt negatív eredmény (ennek magyar 
vagy angol nyelvű) igazolásával, VAGY 

• COVID-19 betegségen 6 hónapon belül átesett (ennek magyar vagy angol nyelvű) 
igazolásával, VAGY 

• viszonosság elve alapján Magyarországon elismert védettségi igazolással, VAGY 



• adott napon az arra a napra érvényes (2021.06.15. vagy 2021. 06.19. vagy 
2021.06.23. vagy 2021. 06.27.) Puskás Arénába szóló karszalaggal léphet be. 

 

5. A Rendezvény területének elhagyása esetén az ismételt belépés előtt ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint az első belépés alkalmával. 

6. A Rendezvény területére személyenként 1 db maximum A4-es méretnél (29,7x21 cm) nem 
nagyobb kézitáskával/hátizsákkal lehet belépni. 

7. A biztonságos lebonyolítás érdekében a Rendezvény területére különösen tilos kábítószert, 
pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony-, mérgező vagy gyúlékony anyagot 
tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, bármilyen szóró- és vágóeszközt, gázsprayt, 
50 centiméternél hosszabb fémláncot, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – 
meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. 

8. Drónt a Rendezvény területére bevinni nem lehet. 

9. A Rendezvény területére ételt és italt tilos bevinni. 

10. A Rendezvény területére nyitvatartási időben járművel behajtani tilos. 

11. A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és 
rendőrségi kutyákon túlmenően állatot nem lehet behozni. 

 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 
 
1. 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. 

1.1. Más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes 
környezetet veszélyezteti - belépése megtagadható, eltávolítható 

1.2. Garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít - belépése 
megtagadható, eltávolítható. 

1.3. Más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen 
belül egyébként békétlenséget szít - belépése megtagadható, eltávolítható. 

1.4. Illegális bejutás kísérlete esetén a személy belépése megtagadható. 

2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a 

Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, 

sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, 

illetve egyéb harmadik személyek. 

Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul 

arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag 

kifejezett beleegyezésével nevesíthető. 

3. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. 



4. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és 

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

Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek korlátozás nélkül jogosultak a 

megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), 

többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz 

közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon 

ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. 

5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényt, illetve programokat rögzíti, a 

rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a 

közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti. 

6. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést 

támasztani a Rendezővel szemben. 

7. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve - tilos bármiféle 

gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. 

8. A vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat szeszes itallal tilos kiszolgálni. 

9. Látogatók számára, a Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő 

bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos! 

10. A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői 

biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. 

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. A Rendező 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 Rendezvényt a Rendező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény nem kerül megtartásra, 

ha vis maior esemény miatt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására. 

3. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, a 

térképen feltüntetett pontokon megtalálható információs pontokon lévő munkatársakhoz lehet 

fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet 

érdeklődni. 

4. Dohányzás kizárólag az arra kijelölt területen lehetséges. 

5. A Rendezvény készpénzmentes, a Látogatók a fogyasztásaikat UEFA EURO 2020TM kártyával és a 

megadott bankok által kibocsájtott érintéses bankkártyával tudják kiegyenlíteni. Az UEFA EURO 

2020TM kártyát kijelölt feltöltőpontokon van lehetőségük átvenni. A kártya egyenlege a 

rendezvény helyszínén, a rendezvény nyitvatartási ideje alatt, a megjelölt ponton váltható vissza. 

A Rendező a változtatás jogát fenntartja. 

Budapest, 2021. június 11. 


