
 

JEGYHASZNÁLATI FELTÉTELEK 
1. A 2023-as Budapesti Atlétikai Világbajnokság („Rendezvény”) jegyeinek („Jegyek”) 

megvásárlására, felhasználására és a Rendezvény helyszíneire való belépésre az alábbi 
Feltételek („Feltételek”) és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. 
(a Rendezvény helyi szervezőbizottsága, LOC) és a helyszín tulajdonosa („Helyszín 
tulajdonosa”) által kiadott egyéb szabályok („Szabályok”) vonatkoznak. A jelen Feltételeket 
illetően a „Hatóságok”-ra való hivatkozás a Budapest 2023 Nonprofit Zrt.-t és a Helyszín 
tulajdonosát jelenti; bármely olyan személy, aki jegyet vásárol vagy használ 
(„Jegytulajdonos”), úgy tekintendő, hogy ezáltal az adott személy a fentiekben hivatkozott 
Feltételeket és Szabályokat elfogadta, beleértve azoknak a Hatóságok által időről időre 
kiadott, frissített vagy felülvizsgált változatait. 

2. A versenyprogramra szóló jegy egy személy számára biztosít belépési jogot a jegyen 
feltüntetett versenyprogramra, a jegyen szereplő helyre, sorba és szekcióba. Az ún. 
Csomagjegy egy személy számára biztosít belépési jogot a csomag részét képező valamennyi 
versenyprogramra, a csomagjegyen szereplő helyre, sorba és szekcióba. A Hatóságok 
fenntartják a jogot az ilyen belépési jogok visszavonására. Az egyéb rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségeken túlmenően a Hatóságoknak jogukban áll – bármilyen 
visszatérítés nélkül – a Jegyeket törölni, bármely helyszínre a belépést megtagadni, vagy egy 
adott személyt bármely helyszínről eltávolítani, amennyiben az adott személy a hivatkozott 
Feltételeket vagy Szabályokat megsérti. Az eltávolításra vonatkozó jog magában foglalja – 
de nem kizárólagosan – bármely olyan személy eltávolítását, aki nem tartja be a 
közegészségügyi, biztonsági, zaklatást vagy diszkriminációt tiltó törvényeket, rendeleteket, 
illetve irányelveket, vagy más módon veszélyezteti a közbiztonságot. Bármely olyan 
tevékenység, amely alkalmas arra, hogy bármely sportoló, csapattag, edző, hivatalos 
személy vagy más személy teljesítményét zavarja vagy őket veszélyeztesse, vagy amely 
bármilyen tulajdonban kárt okoz vagy annak kockázatával jár, azonnali eltávolítást von maga 
után a belépő árának visszatérítése nélkül. 

3. Minden negyedik életévét betöltött, illetve idősebb személynek belépőjeggyel kell 
rendelkeznie a Rendezvényre való belépéshez. A négy év alatti gyermekek kizárólag 
kísérővel tartózkodhatnak a helyszínen, és az ilyen kisgyermekeknek biztonságos módon egy 
jeggyel rendelkező felnőtt ölében kell ülniük, egyéb esetben részükre jegyet kell váltani, ha 
maguk is elfoglalnak egy ülőhelyet.  

4. A különböző jegyárkategóriák, más néven árszintek (amennyiben ezek a jegyárszintek az 
adott versenyprogramra vonatkozóan értelmezhetők), a helyszíni ülőhelyek jobb és kevésbé 
jó árszintek (árkategóriák) szerint történő besorolása – amely a belépődíjban is tükröződik 
–, valamint a Jegyek belépődíjának meghatározása a Hatóságok kizárólagos belátása szerint 
történik. A Rendezvény hivatalos webshopjában mindig az aktuálisan elérhető ajánlat jelenik 
meg, a vásárlási tranzakció az adott időpontban érvényes ajánlat szerint kezdeményezhető, 
és az nem szolgál a rendelkezésre álló Jegyek és/vagy árkategóriák jövőbeli kínálatára 
vonatkozó következtetések alapjául. A jegynek a webshopban hirdetett és minden egyes 
jegyre nyomtatott névértéke a belépődíjat, a foglalási díjat, valamint a hivatalos 
jegyértékesítő szolgáltató szolgáltatási díját és az alkalmazandó áfát tartalmazza. 

5. Bizonyos jegytípusok a személyeknek kizárólag egy bizonyos csoportját jogosítják fel a 
Rendezvény(ek)en való részvételre (speciális Jegyek fiataloknak, nyugdíjasoknak, 
családoknak stb., a továbbiakban: „Speciális jegytípusok”). A belépés a Speciális jegytípus 



 

Jegytulajdonosa számára megtagadható mindaddig, amíg a Jegytulajdonos a Speciális jegy 
használatára való jogosultságát nem igazolja. 

6. Jegyek kerekesszékesek számára akadálymentesített helyekre minden versenyprogramra 
kizárólag versenyprogramra szóló jegyként kaphatók ingyenesen. Kedvezményes támogató 
jegyet (az adott versenyprogramra elérhető legalacsonyabb áron) kell vásárolni az 
akadálymentesített helyre szóló jegy mellé. Minden ilyen jegy érkezési sorrendben vehető 
igénybe, és előzetes regisztrációhoz kötött. A kerekesszékes vendégnek és kísérőjének a 
helyszínen való tartózkodás során mindig együtt kell maradnia. 

7. Minden jegyet egyedi vonalkóddal látnak el, amelyet a helyszínen digitálisan ellenőriznek. A 
helyszínre való belépés feltétele, hogy ezt a vonalkódot a kapuknál digitálisan ellenőrizzék, 
és érvényesnek minősítsék. Az ellenőrzést követően a vonalkód azonnal érvénytelenné válik. 
Minden további kísérlet – akár újranyomtatás, akár másolat formájában – sikertelen és ezért 
érvénytelen lesz, függetlenül attól, hogy mely jegytípus volt az eredeti. Minden olyan 
vendég esetében, aki érvénytelen vonalkóddal próbál belépni, a helyszínre való belépés 
megtagadható. 

8. A belépés csak a Rendezvény hivatalos jegyértékesítő weboldalán, a hivatalos jegyértékesítő 
szolgáltató weboldalán vagy a hivatalos jegyértékesítő szolgáltató kiskereskedelmi 
hálózatán keresztül vásárolt Jegyek esetében garantált. Bármely harmadik félen, 
másodlagos jegyértékesítő oldalakon, aukciós oldalakon vagy bármilyen nem hivatalos 
viszonteladón keresztül vásárolt Jegyek, valamint a „kézből kézbe” történő értékesítés a 
vásárló saját felelősségére történik. 

9. A helyszínre való belépéskor mind a versenyprogramra szóló jegy, mind a csomagjegy által 
az adott versenyprogramra biztosított belépési jog megszűnik. Ugyanazzal a jeggyel nem 
lehetséges az újbóli bejutás egyik versenyprogramra sem, ha a Jegytulajdonos a belépést 
követően elhagyja a helyszínt. 

10. Minden értékesítés végleges, a Jegyek nem visszatéríthetők, és – kivéve, ha azt a Feltételek 
kifejezetten lehetővé teszik vagy a törvény előírja – a Jegyek nem mondhatók vissza. A 
Jegyek más típusú Jegyekre, ugyanazon a versenyprogramon belül más helyre szóló Jegyekre 
vagy más versenyprogramra szóló Jegyekre nem cserélhetők. 

11. A Rendezvény(ek) sikeres lebonyolítása érdekében a Hatóságok fenntartják maguknak a 
jogot arra, hogy a Jegytulajdonost az adott árkategórián belül vagy egy magasabb 
árkategóriába áthelyezzék. A Rendezvény szervezője nem kötelezhető a más helyre való 
átültetésből eredő vélt vagy valós károk megtérítésére. 

12. Rendkívüli körülményektől eltekintve, valamint a Hatóságok által az ő saját kizárólagos és 
abszolút megítélésük szerint engedélyezett eseteket kivéve, az elveszett, megsemmisült 
vagy ellopott Jegyek nem pótolhatók. 

13. A Jegyek és bizonyos jegytípusok száma személyenként, versenyprogramonként, 
bankkártyánként és/vagy háztartásonként korlátozható. Az esetleges korlátozásokról a 
vásárláskor tájékoztatást adunk, és az azokra vonatkozó változtatás jogát fenntartjuk. 

14. A Rendezvényen részt vevő személyek – sem részben, sem egészben – nem rögzíthetnek, 
nem tölthetnek fel, nem tehetnek közzé és/vagy nem továbbíthatnak semmilyen 



 

hangfelvételt, mozgó- vagy állóképet, leírást vagy eredményt a Rendezvényről, kivéve saját 
magáncélú és nem kereskedelmi célú felhasználás céljából. Szigorúan tilos az interneten, 
rádióban, televízióban vagy bármely más jelenlegi és/vagy jövőbeli médián keresztül a 
Rendezvényről bármilyen hangot, képet, imázst, adatot, leírást, eredményt és/vagy 
statisztikát – részben vagy egészben – bármilyen nyilvános hozzáférési és/vagy kereskedelmi 
céllal terjeszteni, vagy az ilyen tevékenységet folytató bármely más személy(ek)nek 
segédkezni, kivéve, ha azt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség írásban engedélyezte. 

15. Bármely Jegytulajdonos vagy a Rendezvényen részt vevő bármely más személy úgy 
tekintendő, mint aki visszavonhatatlan beleegyezését adta ahhoz, hogy a Hatóságok 
bármelyike, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vagy a Hatóságok bármelyike által 
felhatalmazott harmadik személy a hangját, képét és képmását a Rendezvényhez 
kapcsolódóan felvett vagy rögzített élő vagy felvételről közvetíthető videómegjelenítésben, 
közvetítésben, folyamatos átvitel formájában (streaming), feltöltésben, közzétételben vagy 
egyéb továbbításban, illetve felvételen, fényképeken vagy bármely más, jelenleg vagy a 
jövőben létező médiatechnológiával készült vagy rögzített felvételen, örök időkre (azaz 
örökre), kereskedelmi vagy egyéb célokra, díjmentesen vagy bármilyen ellenszolgáltatás 
nélkül felhasználja.  

16. A Jegyek vásárlói hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az adatvédelmi 
szabályzatnak megfelelően kezeljék. 

17. A Rendezvényre szóló összes jegyet nyomtatható, otthon kinyomtatható, pdf-formátumú 
elektronikus jegyként („E-jegy”) juttatják el a vásárló elektronikus postafiókjába. A 
Rendezvényre fizikai Jegyek kiadására nem kerül sor, kivéve, ha azt a Hatóságok másként 
engedélyezik és közlik. A vásárló Jegyeket saját maga, valamint családtagjai és barátai 
számára vásárolhat, akik a Jegyek elfogadásával elfogadják a jelen Feltételeket. Az erőszak 
és a bűncselekmények elkerülése, valamint a Jegyek túlzott áron történő 
továbbértékesítésének megakadályozása érdekében a Jegyek kizárólag magáncélból 
adhatók át más személy részére, és azok nem kínálhatók fel továbbértékesítésre 
kereskedelmi céllal, különösen, de nem kizárólagosan aukciós portálokon, másodlagos 
jegyértékesítési oldalakon stb. – a Hatóságok előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jegyek 
nem ruházhatók át olyan személyekre, akiket a Rendezvényen való részvételből bármilyen 
oknál fogva kizártak. Ha a jegyet a fent említett elfogadhatatlan célokra használják, a 
Hatóságok jogosultak a jegyhez fűződő belépési jogot letiltani, miáltal a jegy érvénytelenné 
válik.  

18. A Jegyek nem használhatók fel reklámcélokra, értékesítési, kereskedelmi vagy egyéb 
promóciós célokra, függetlenül attól, hogy az kereskedelmi haszonszerzés céljából vagy nem 
ilyen célból történik (beleértve bármilyen versennyel, reklámmal, promócióval, árveréssel 
vagy nyereményjátékkal kapcsolatban, vagy bármilyen vendéglátási vagy utazási csomag 
részeként), kivéve, ha erre a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vagy a Nemzetközi Atlétikai 
Szövetség által felhatalmazott harmadik fél szerződéses engedélyt adott. 

19. A Jegyeket nem lehet olyan módon átruházni, felhasználni vagy más módon elidegeníteni, 
amely miatt valamely észszerűen gondolkodó személy arra a következtetésre jutna, hogy 
bármely személy szponzori megállapodással rendelkezik a rendezvénnyel vagy annak 
bármely részével kapcsolatban, kivéve, ha erre a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vagy a 



 

Nemzetközi Atlétikai Szövetség által felhatalmazott harmadik fél szerződéses engedélyt 
adott. 

20. A jelen Feltételek megsértése mellett eladásra kínált, eladott, átruházott, felhasznált vagy 
elidegenített Jegyek törlésre kerülhetnek, és a jegyet használni kívánó bármely személytől 
megtagadható az adott helyszínre való belépés, vagy ez a személy bármely helyszínről 
visszatérítés vagy kártérítés nélkül eltávolítható, még akkor is, ha a Jegytulajdonos nem 
kapott előzetes értesítést a jelen Feltételekről vagy a Feltételek megsértéséről. Ezen 
túlmenően a Hatóságok a jelen Feltételek megszegésével kapcsolatban rendelkezésre álló 
egyéb jogorvoslati lehetőségeket is igénybe vehetnek. 

21. A Jegytulajdonosoknak szigorúan tilos promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyakat és 
anyagokat használni, viselni, birtokolni vagy maguknál tartani, illetve italokat, 
élelmiszereket, ajándéktárgyakat, ruhákat vagy egyéb promóciós és/vagy kereskedelmi 
tárgyakat bármely helyszínen eladásra kínálni, eladni vagy eladási szándékkal birtokolni, 
kivéve, ha a Nemzetközi Atlétikai Szövetség azt az ilyen tevékenységet megelőzően írásban 
kifejezetten engedélyezte. A Hatóságok minden ilyen tárgyat – a Jegytulajdonos részére 
fizetendő kártérítés nélkül – eltávolíthatnak vagy elkobozhatnak.  

22. A Rendezvény helyszíneire tilos bevinni a Szabályok által szabályozott tárgyakat vagy a 
következő tárgyakat (a továbbiakban: „Tiltott tárgyak”): 

a. Palackok, konzervdobozok, hűtőtáskák, termoszok, alkoholos italok, tárolóedények, 
piknikkosarak, élelmiszerek, babakocsik, bizonyos transzparensek, rudak, fegyverek, 
hadianyagok, lőszerek, esernyők, labdák, frizbik, robbanóanyagok, tűzijátékok, fáklyák 
és füstbombák, drónok, lézeres mutatók vagy bármely más olyan tárgy, amely 
veszélyeztetheti a közbiztonságot, zavarhatja a sportolókat, indokolatlanul zavarhatja a 
többi nézőt vagy a Rendezvény megtekintését vagy zavarhatja a televíziós közvetítést; 

b. Bármilyen típusú promóciós vagy kereskedelmi tárgy, beleértve, de nem kizárólagosan 
a transzparenseket, jelvényeket, táblákat, szimbólumokat és szórólapokat; és 

c. Bármely olyan professzionális berendezés vagy eszköz, amely alkalmas a Rendezvény 
hangjának, mozgó- vagy állóképeinek, leírásának vagy eredményeinek rögzítésére, 
továbbítására vagy más módon történő terjesztésére, kivéve az adott személy által a 
Rendezvényre magáncélra behozott hang- vagy videokészülékeket (pl. Személyes 
mobiltelefonok); 

d. Bármely más olyan anyag, amelyet a Szabályok vagy a biztonsági szolgálat nem 
megfelelőnek, veszélyesnek és/vagy nem engedélyezettnek minősít. 

23. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a belépésre váró személy nem tud érvényes 
jegyet felmutatni, vagy amíg a beléptetési eljárást végző személyzet a fent említett 
Feltételek nem teljesülése miatt megtagadja a belépést. 

24. A biztonság és a Rendezvény fegyelmezett módon történő és zökkenőmentes lebonyolítása 
érdekében a Hatóságok kérésére minden személy köteles együttműködni a 
személyazonosság igazolása, a személyes tárgyak átvizsgálása és a Tiltott tárgyak elkobzása 
tekintetében, továbbá hozzá kell járulnia a biztonsági vizsgálatokhoz, átvizsgálásokhoz – 
akár fémdetektoros, kézi fémdetektoros, táskaellenőrzés formájában, akár más módon. A 



 

közbiztonság fokozása és a helyszínhez való hozzáférés hatékonyabbá tétele érdekében 
egyértelmű táskaszabályzat alkalmazására kerül sor. A Jegytulajdonosok a Szabályokban és 
a táskákra vonatkozó szabályzatokban meghatározott táskát hozhatnak be magukkal a 
Rendezvényre.  

25. A Rendezvényen vagy annak környékén szigorúan tilos a dohányzás, illetve az e-cigaretta 
használata! A dohányzás és az e-cigaretta használata csak az épületen (stadionon) kívüli 
kijelölt dohányzóhelyeken engedélyezett. 

26. A Jegytulajdonosok és az eseményen részt vevő személyek kötelesek betartani a Hatóságok 
által kiadott valamennyi egészségügyi és biztonsági előírást, a járványügyi és megelőzési 
központok iránymutatásait, valamint az állami, önkormányzati és helyi hatóságok 
valamennyi vonatkozó törvényét és irányelvét. Ez magában foglalhatja a fertőző betegségek 
szűrését, a tesztelést, az oltással kapcsolatos intézkedéseket és az egyéb követendő 
biztonsági előírásokat. 

27. A Rendezvény lemondása esetén a Jegytulajdonosok jogosultak a belépődíj teljes árának 
visszatérítésére. A visszatérítés az eredeti fizetési mód szerint és kizárólag a Jegyek eredeti 
vásárlója részére fizethető vissza. A visszatérítés nem tartalmazza a jegyenkénti vagy 
rendelésenkénti szolgáltatási díjat (beleértve, de nem kizárólagosan a foglalási díjat és a 
szolgáltatási díjat), valamint a kezelési és/vagy feldolgozási költségeket. Az ebben a 
szakaszban meghatározott visszatérítések a Jegytulajdonosok egyetlen jogorvoslati 
lehetőségét jelentik a Rendezvény lemondása esetén. Visszatérítésre kizárólag az eredeti 
vásárló jogosult a közvetlenül a hivatalos jegyértékesítőn keresztül vásárolt Jegyek 
esetében, és egyik hatóság sem felelős a másodlagos jegyszolgáltatók által alkalmazott 
visszatérítési gyakorlat tekintetében. 

28. Világjárvány, közegészségügyi vészhelyzet vagy kormányzati szervek által hozott egyéb 
rendelkezés esetén a Hatóságok kötelesek lehetnek korlátozni a Rendezvény kapacitását 
vagy a Rendezvényen résztvevők számát. Ebben az esetben a Hatóságok – saját kizárólagos 
és abszolút belátásuk szerint – döntenek a helyszín kapacitásáról és az ülőhelyek 
kialakításáról, valamint arról, hogy mely Jegyeket szükséges törölni az ilyen kapacitás 
figyelembevétele érdekében. A törölt Jegyeket a lemondás esetére vonatkozó, a fentiekben 
előírt rendelkezések szerint visszatérítik, és ez a visszatérítés a Jegytulajdonos egyetlen 
jogorvoslati lehetősége az ebben a szakaszban előírtak szerint törölt Jegyek esetében. 

29. Ha a Rendezvényt elhalasztják, a Hatóságok saját kizárólagos és abszolút belátásuk szerint 
határozzák meg, hogy visszatérítik-e a Jegyeket. 

30. A Jegytulajdonosok tudomásul veszik és elfogadják, hogy (a) a Rendezvény lemondásának 
vagy elhalasztásának kockázata fennáll, amelyre a Hatóságoknak nem áll módjában 
befolyást gyakorolni, (b) minden utazástervezést és intézkedést – beleértve a repülőjegy és 
szállásfoglalást is – saját felelősségükre és költségükre tesznek meg a Rendezvény 
lemondása vagy elhalasztása szempontjából, és a Hatóságok nem vállalnak felelősséget e 
költségek megtérítéséért, és (c) az elhalasztott Rendezvényen a versenyprogramok 
menetrendje és sorrendje az eredetitől eltérő lehet. 

31. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezését bármely illetékes bíróság 
végrehajthatatlannak minősíti, a jelen Feltételek többi része oly módon marad hatályban, 



 

mintha az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) nem szerepelt(ek) volna a 
jelen Feltételekben. 

32. A Jegytulajdonos a Rendezvényen való részvétellel járó összes kockázatot és veszélyt 
vállalja, beleértve a Rendezvényen való részvétellel járó bármilyen testi sérülést, vagyoni 
kárt vagy veszteséget, függetlenül attól, hogy az a Rendezvény előtt vagy alatt történik. A 
Jegytulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hatóságok nem tudják ellenőrizni harmadik felek 
cselekedeteit, és hogy a Hatóságok nem felelősek harmadik felek cselekedeteiért vagy 
mulasztásaiért, még akkor sem, ha a felek cselekedetei vagy mulasztásai sértik az ezen 
Feltételekben vagy a Szabályokban foglaltakat. Minden Jegytulajdonos mentesíti a 
Hatóságokat, a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget, valamint azok tulajdonosait, ügynökeit, 
alkalmazottait és vállalkozóit a felelősség alól, és minden felelősségre vonásról lemond a 
Rendezvényből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jellegű testi sértés (beleértve a 
halált is), vagyoni kár vagy veszteség tekintetében, még akkor is, ha a sérülést, kárt vagy 
veszteséget a Hatóságok egyike vagy bármelyike, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vagy azok 
tulajdonosai, ügynökei, alkalmazottai vagy vállalkozói gondatlansága vagy mulasztása 
okozta, függetlenül attól, hogy az szerződésen vagy szerződésen kívüli károkozáson alapul. 
A mentesítés és lemondás nem vonatkozik arra az esetre, ha a sérülést, kárt vagy 
veszteséget valamelyik hatóság, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vagy ezek tulajdonosa, 
ügynöke, alkalmazottja vagy vállalkozója szándékos kötelességszegése vagy súlyos 
gondatlansága okozta; ebben az esetben a felelősség egyetemleges, és arra a hatóságra, a 
Nemzetközi Atlétikai Szövetségre vagy az adott tulajdonosra, ügynökre, alkalmazottra vagy 
vállalkozóra korlátozódik, amely/aki szándékos kötelességszegéssel vagy súlyos 
gondatlansággal járt el. 

33. Különösen, de nem kizárólagosan, minden olyan helyen, ahol emberek gyülekeznek, fennáll 
a COVID-19-nek való kitettség kockázata. A COVID-19 egy rendkívül fertőző betegség, amely 
súlyos megbetegedést és halált okozhat. Ön vállal minden olyan kockázatot, kárveszélyt és 
veszélyt, amely fertőző betegség vagy megbetegedés kockázatából ered vagy azzal 
bármilyen módon összefüggést mutat – beleértve, korlátozás nélkül, a COVID-19-nek vagy 
bármely más baktériumnak, vírusnak vagy egyéb, fertőző betegség vagy megbetegedés 
okozására alkalmas kórokozónak való kitettséget, függetlenül attól, hogy a kitettség a 
Rendezvény előtt, alatt vagy után következik be, és függetlenül attól, hogy azt hogyan 
okozták vagy kapták el –, és ezennel Ön lemond az ilyen kockázatokkal, kárveszéllyel és 
veszélyekkel kapcsolatos, a Hatóságokkal, a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel és azok 
tulajdonosaival, ügynökeivel, alkalmazottaival és vállalkozóival szembeni minden 
követelésről és lehetséges követelésről. 

34. A Hatóságok nem vállalnak felelősséget az elveszett, ellopott, sérült vagy olvashatatlan 
Jegyekért, illetve az elektronikus Jegyek elérhetetlenségéért, és a Hatóságok nem tartoznak 
felelősséggel a Rendezvényre való bejutás meghiúsulásáért vagy a jegy érvényesítésének 
elmulasztásáért amiatt, hogy a jegy elveszett, azt ellopták, az sérült, olvashatatlan vagy 
hozzáférhetetlen. 

Választottbírósági eljárás szükségessége. A Jegytulajdonos beleegyezik abba, hogy a jeggyel 
vagy a Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos bármilyen jogvita kizárólag a  Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választottbíróság (Kereskedelmi 
Választottbíróság Budapest) útján kerül rendezésre, kizárólagos és végleges döntésével 
azzal, hogy a választottbíróság a saját (gyorsított eljárásra vonatkozó alszabályzat 
rendelkezéseivel kiegészített) eljárási szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbírók 



 

száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a 
választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. fejezetében szabályozott eljárásújítás 
lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve 
annak nemzetközi magánjogi szabályait. A Jegytulajdonos nem indíthat semmilyen pert vagy 
választottbírósági eljárást egyetlen hatóság ellen sem a jogalap felmerülésétől számított két 
évnél későbbi időpontban. A felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás 
során felmerülő vitás kérdések és eljárások bizalmasnak minősülnek, és azokat a felek nem 
hozzák nyilvánosságra harmadik felek számára, kivéve, ha azt a törvény előírja. Nincs 
szükség választottbírósági eljárásra, ha a Hatóságok úgy döntenek, hogy valamely 
bírósághoz méltányos jogorvoslatért folyamodnak, ideértve többek között a Jegytulajdonos 
elleni tiltó végzést vagy ideiglenes távoltartási végzést. Erre a választottbírósági kikötésre a 
választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. magyar törvény rendelkezései az irányadók. 

 

35. A felelősség korlátozása. Egyik fél sem vállal felelősséget a másik féllel szemben semmilyen 
következményes, járulékos, különleges vagy büntető jellegű kárért, még akkor sem, ha az 
egyik felet az ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták, és függetlenül attól, hogy a követelés 
szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson vagy más jogi vagy méltányos elméleten 
alapul. A felelősség minden korlátozása akkor is érvényes, ha a korlátozott jogorvoslat nem 
éri el alapvető célját, és a felelősség korlátozása és a kockázat megosztása a felek közötti 
alku alapjának lényeges eleme. A Jegytulajdonosok és bármely hatóság között a 
rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő bármilyen vita esetén a hatóság maximális 
felelőssége és a Jegytulajdonos egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a vitatott 
jegy vételárában realizálódik. 

36. Garancia kizárása. A rendezvénnyel, a Jegyekkel kapcsolatban vagy más módon semmiféle 
– sem kifejezett, sem hallgatólagos – garanciát nem vállalunk, és mindezek „tájékoztató 
jelleggel” kerülnek bemutatásra. Bár a versenyrendezvények időrendje rendelkezésre állhat, 
minden időrend, a rendezvények dátuma és időpontja előzetes értesítés nélkül változhat. 

37. A jelen Feltételek értelmezésére, illetve a jelen Feltételek szerinti jogok vagy kötelezettségek 
érvényesítésére vonatkozóan a magyar jog az irányadó, a kollíziós jogszabályok elveinek 
kizárása mellett. 

38. A jelen Feltételekre és azok értelmezésére Magyarország törvényei alkalmazandók. A 
választottbírósági eljárásra vonatkozó követelményekre is figyelemmel, a Hatóságok 
bármelyikével szembeni bármilyen követelést, keresetet vagy pert egyedül és kizárólag a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választottbíróság 
(Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) útján kerül rendezésre, kizárólagos és végleges 
döntésével azzal, hogy a választottbíróság a saját (gyorsított eljárásra vonatkozó 
alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) eljárási szabályzata szerint jár el, az eljáró 
választottbírók száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek 
kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. fejezetében szabályozott 
eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide 
nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait. Magyarországi illetékes bíróságon lehet 
benyújtani és lefolytatni. A jelen szerződés aláírásával a Jegytulajdonos hozzájárul az ilyen 
bíróságok „in personam” (személy elleni) joghatóságához. A jelen Feltételek semmilyen 
rendelkezése semmilyen esetben sem értelmezhető a Helyszín tulajdonosának szuverén és 
kormányzati mentességről való lemondásként. A felek a törvény által megengedett 



 

legteljesebb mértékben lemondanak minden olyan kifogásról, amely szerint az ilyen bíróság 
nem megfelelő fórum. 

39. A Hatóságoknak a Jegytulajdonos által a jelen Feltételek bármelyikének megsértéséből 
eredő jogáról való lemondása nem jelenti az ugyanezen Feltételek későbbi megsértéséből 
vagy bármely más feltétel vagy kikötés megsértéséből eredő jogról való lemondást, vagy 
magáról a feltételről való lemondást. A jelen Feltételek bármely feltételéről való lemondás 
egy Jegytulajdonos vonatkozásában nem követeli meg, illetve nem jelenti a bármely más 
Jegytulajdonos vonatkozásában való lemondást. 

40. Ezek a Feltételek a Hatóságok és a Jegytulajdonos közötti megállapodás végleges és teljes 
nyilatkozatát képezik, és teljes mértékben hatályon kívül helyeznek minden korábbi 
megállapodást vagy tárgyalást, legyen az írásbeli vagy szóbeli formában létrejövő 
megállapodás vagy tárgyalás. 

 


