
Mobilitás tudnivalók



Önkéntesek szerepe a szurkolói mobilitásban

Interaktív szereplői a tájékoztatási és tájékozódási 
rendszernek

Szurkolói élmény része

Információk célba juttatása

Kiemelten fontos szerep!



Önkéntesek feladata a mobilitásban

A VW Mobility Makers önkéntesek a 
bajnokság teljes időtartama alatt 

jelen vannak

Általános mobilitási információk 
nyújtása

(pl. Fan Zone elérhetősége, reptéri eljutás, 
közlekedési jegyhez jutás)



Általános mobilitási információk

Alapvető mobilitási ajánlások: UEFA honlapja 
(https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/event-guide/budapest/)

Fő helyszínek: 
Budapesti mérkőzések: Puskás Aréna
UEFA hivatalos Fan Zone: a Városligeti 
Műjégpályán, a Hősök terénél

A szurkolóknak is ajánlható UEFA applikáció
Valós idejű push információk!

BKK honlapja (BKK.hu) és a BKK FUTÁR 
applikáció

BKK Mobiljegy!
M3-as metrópótlás a városban!

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/event-guide/budapest/
https://bkk.hu/


Karszalag a belépéshez

A Puskás Arénába való bejutás feltétele a 
karszalag megléte

Mérkőzéseket megelőző napon ajánlott 
átvenni (korábban nem lehet)

A mérkőzésnapon pedig hatalmas 
zsúfoltságra lehet számítani, és akár a 
meccset is lekésheti, aki az utolsó órákra 
hagyja. 

Átvételi pontok:
a Papp László Aréna bejárata előtt, 

a Groupama Arénában, illetve 

az 56-osok terén, a Városliget mellett vannak. 

Ajánlott átvétel:

Mérkőzéseket megelőző napon!



Önkéntesek helyszínei mérkőzésnapokon

Alapvető 
együttműködés a VW 
Mobility Makers és az 

UEFA önkéntesek között



Önkéntesek a mérkőzésnapokon

A Puskás Ferenc Stadion környékén UEFA önkéntes 
csoportvezető koordinál 

rádió segítségével, az irányítóközponttal közvetlen 
kapcsolatban

A Keleti környékén ill. az infopontokon a koordinátorok
adnak tájékoztatást

Fontos, hogy tisztában legyetek az éppen aktuális 
információkkal (pl. esetleg éppen valami miatt nem jár 
a metró…)

Érdeklődjetek a koordinátoroknál proaktívan!

Eltérő helyszín -> eltérő a továbbítandó fő információ
DE: minden helyszínen van egy alapvető közlekedési, 
tájékoztatási információ

Alapvető 
együttműködés a VW 
Mobility Makers és az 

UEFA önkéntesek között



Önkéntesek a mérkőzésnapokon

Eltérő információt kell nyújtani a mérkőzés 
megelőzően és követően:

Mérkőzés előtt: a stadion megközelítése és annak 
részletei vannak a fókuszban;

Mérkőzést követően pedig a megállóhelyek, 
állomások, a szurkolói autóbusz-parkolók, 
taxiállomások vagy éppen a Fan Zone megtalálása

Eltérő helyszínen a 
mérkőzést követően



Alapvető információk I.

Meccsnapokon a Puskás Aréna környéki 
járatok sűrűn fognak közlekedni 

Puskás Ferenc stadion és Keleti 
pályaudvar állomásokon kell leszállni, 

a járatokon kötelező a maszkviselés,

autóval a környékre sem érdemes 
menni!

Kerékpárral érkezők a Hősök tere Fan 
Zoneban hagyhatják a kerékpárt, itt 
kerékpártároló került kialakításra. 



Alapvető információk II.

A Puskás Aréna közvetlen környezete csak 
gyalogosan elérhető terület lesz
Az Aréna megközelítése:

M2-es és M4-es metrók, valamint az 1-es 
villamos,

gyaloglás is opció!

A járatok közlekedése este is a mérkőzésekhez 
van igazítva

mindenki el fog tudni utazni vele, türelmet lehet 
„tanácsolni”

Mindenkit minden kapun beengednek
ha valaki már egy kapu közelében jár, ne keresse 
már az esetleg tőle távol eső saját kapuját

A kapukhoz az eljutást számos kihelyezett 
jelzés/tábla segíti
Belépés csak a jegy és a karszalag együttesével

karszalag átvételi pontok vonatkozásában 
mindig az aktuális információ ismerete!

a Papp László dekk
nem akadálymentes!



Alapvető információk III.

Aki a metróban vagy a Keleti 
pályaudvaron, a vasútállomás 

területén végez munkát, kiemelten 
legyen figyelmes, 

a vasút veszélyes üzem.



Ha további kérdés merülne fel…

Fans/ Guests Mobility Maker

Hívd segítségül a Volkswagen EURO 2020 Térképet az UEFA EURO 2020 
applikációban!



Köszönöm a figyelmet!


