
 
 

 

PUSKÁS ARÉNA PARK HÁZIREND 

 

A COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a Park területére lázas, beteg személy nem 

léphet. Nem egy háztartásban élő látogatók esetében kötelező a minimum 2 méteres távolságtartás, a 

csoportos sporttevékenység és a „piknikelés” tiltott. 

A Park területén térfigyelő rendszer üzemel, a készült felvételek az érvényben lévő jogszabályoknak 

megfelelően kerülnek tárolásra.  

A Parkba történő belépéssel a látogató hozzájárul a róla készült képek és felvételek készítéséhez és 

felhasználásához. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket az Üzemeltető reklámfilmben és 

más médiában promóciós céllal felhasználhatja. 

A Park naponta a meghirdetett nyitvatartási időben látogatható. A nyitvatartási időről további felvilágosítást 

kaphat a Puskás Aréna recepcióján (VI-os kapuval szemben) 

A Park területén mindenki saját felelősségére tartózkodhat, a gyerekekért a velük kísérőként tartózkodó 

felnőtt vállal felelősséget. 

Tilos a virágokban, növényekben kárt okozni, a zöldfelületet rongálni! 

A Park területére alkoholt behozni és ott fogyasztani tilos! 

A Park területén tilos engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátóipari vagy bármely más szolgáltatási 

tevékenységet végezni. 

A Park területén tilos engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, élő reklámhordozóként közlekedni, 

továbbá engedély nélkül szórólapot osztani vagy egyéb reklámhordozót terjeszteni és a Park bármely részére 

plakátot ragasztani. 

A Park területén az Üzemeltető engedélye nélkül tilos kereskedelmi- és reklámcélú képek, felvételek 

készítése. 

Tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos! 

A Park területén mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni tilos! 

A Park területén tilos felvonulni, gyülekezni! 

A Park berendezési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni, a nem rendeltetésszerű használat tilos! 

A falakra, kültéri bútorokra, berendezési tárgyakra, szobrokra és egyéb felületekre firkálni, vagy azokat 

bármilyen módon rongálni vagy szennyezni tilos! 

Szemetelni tilos! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el. 

Tilos minden olyan tevékenység, amely indokolatlanul zavarja a Park látogatóit, a környező házakban élők 

nyugalmát. 

A kerékpártárolókban elhelyezett kerékpárokért és egyéb eszközökért, valamint a területre behozott 

tárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. 

A Puskás Aréna Park területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, ápolt, a Parkban tartózkodók 

és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok 

léptethetők be. Amennyiben az Üzemeltető indokoltnak látja, úgy a Park dolgozója felkérheti a háziállattal 

érkező látogatót a szájkosár és a póráz használatára, esetleg a Park elhagyására. Az állat gazdája köteles az 

állattól származó szennyeződést a Park területén összeszedni és a szemetesben elhelyezni. 

A parkba gépjárművel behajtók kötelesek a sorompótól a legrövidebb úton (maximum 5km/h sebességgel) a 

garázsba behajtani. Az épület környezetébe csak az engedéllyel rendelkező járművek közlekedhetnek, 

különös körültekintéssel a park többi látogatójára. 
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