
Jegy és b é r le t in f o r m á c ió k
Bérletinformációk:

Továbbra is tart a tavaszi bérletek árusítása az Elővételi Jegyiroda és Regisztrációs Központban, 
melynek kapcsán szeretnénk néhány fontos információra felhívni a figyelmet:

- Az ősszel fél éves bérlettel rendelkezők március 1-ig újíthatják meg bérleteiket az őszi helyeikre, 
utána azokat a helyeket is felszabadítjuk. Természetesen március 1. után is megújított áron válthatnak 
majd bérletet, csak nem biztos, hogy ugyan arra a helyre lesz erre lehetőségük, ahova ősszel szólt a bérletük.
- A tavaszi szezonra szóló bérletek árusítása március 14-én zárul.
- Akik a 2013/14-es szezonra bármilyen bérletet váltanak, az új stadionunkba szóló bérletek 
megvásárlásakor mindenképpen előnyben lesznek.
- Hazai mérkőzések napján, a Puskás Stadion adottságai miatt, idén sem lesz lehetőség bérlet vásárlására. 

Jegvinformációk:

A szezonnyitó mérkőzés (FTC -  Győri ETO, 2014. március 02. vasárnap 16:30, Puskás Ferenc Stadion) 
jegyeinek árusítása február 19-én kezdődik.
Az ősszel bevezetett online jegyfoglaló rendszer ezúttal is elérhető lesz a hivatalos honlapunkon, 
a www.fradi.hu -n  keresztül.

Kérjük a szurkolói kártyával még nem rendelkezőket, hogy lehetőség szerint még a mérkőzés napja előtt 
keressék fel a regisztrációs ügyintézést, illetve ha mégis a meccs napján jönnek, akkor ezt időben tegyék! 
Vasárnap, a mérkőzés napján a Puskás Stadionban mind a Stefánia úton, mind a 
Dózsa György úton 10:00-tól nyit már ki pénztár, az összes pénztár 13:30-kor nyit ki!
Mindkét oldalon 17:15-ig lehet majd jegyet váltani!
A regisztrációs konténer is 10:00-kor nyit ki a Dózsa György út felőli beléptetési pontnál, és a 
mérkőzés kezdetéig várja az érdeklődőket!

Kérjük a kilátogató szurkolókat, hogy aki teheti, elővételben váltsa meg jegyét a mérkőzésre, 
és időben érkezzen meg a Puskás Stadionhoz, hogy megfelelően tudjanak tájékozódni!

A belépő megváltásához továbbra is elegendő a szurkolói kártya kódjának pénztárnál történő bediktálása 
(tehát nem kötelező személyesen ott lenni, ily módon más is megveheti a jegyeket), 
de kedvezményes jegyet kizárólag a kedvezményre jogosító irat, vagy annak fénymásolatának 
bemutatása esetén áll módunkban kiadni!
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Jegy és b é r le t in fo rm á c ió k
Az Elővételi Jegyiroda és Regisztrációs Központ (Üllői út 102.) nyitva tartása:

Minden hétköznap 10:00-18:00. illetve március 1 szombat 10:00-16:00
Az FTC Labdarúgó Zrt. jegyárai a Puskás Ferenc Stadionban. 2014-es tavaszi NB l-es bajnoki mérkőzésekre

itgy
kategória

M M 0 M *

„Albert" „B-
közép" Család

i
Nyugdíjas/

Diák
VIP

Bronz
Métköttt
kategória

FTC -  Győri 
ETO r e

3.300ft 1.400ft 1.400ft 1.400ft 4.S00ft 1 .

FT C -O V S C 3.300ft 1.400ft 1.400ft 1.400ft 4.S00ft 1 .

F T C - WfM 2.700ft 1.400ft 1.400ft 1.200ft 3.SOOft 2 .

F T C -
P u tk it

2.700ft 1.400ft 1.400f i 1.200ft 3.500ft 2 .

F T C -
F .p ovrir

2.700ft 1.400ft 1.400ft 1.200ft 3.SO0ft 2 .

F T C - 3.300ft 1.400ft 1.400ft 1.400ft 4.SOOft 1 .

F T C - P lk í 2.700ft 1.400ft 1.400ft 1.200ft 3SOOft 2 .

Oiuetea 9.800ft 9.800ft 9.000ft 27.S00ft

Ligakupa m érkőzésekre (kivéve döntő): egységesen 1.000ft  Vendég: egységesen 1.400ft  
..Albert" kategóriás jegy: A stadion F, G, H, J szektoraiba szóló, teljes árú jegy.
„B-közép" kategóriás jegy: A stadion L, M, N, 0  szektoraiba szóló, teljes árú jegy.
Családi kategóriás jegy : A stadion V III, IX, X szektoraiba szóló jegy.
V IP  Bronz kategóriás jegy: A stadion V II jobb szektorába (fedett) szóló jegy.
N yugdíjas/Diák jegy: A stadion bármely szektorába váltható ilyen típusú jegy (kivéve V IP kategóriák).

A kedvezményre való jogosultságot igazoló irat bemutatása kötelező, diákoknál nincs korhatár, 
lényeg az érvényes diákigazolvány megléte.
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Jegy és bérletinformációk
Az FTC Labdarúgó Zrt. bérletárai az Puskás Ferenc Sta d ion bán, .2014-_esJa yasziszezon ra

típus
kategória

„Albert" „B-
közép"

Családi Nyugdíjas/Diák V IP
Bronz

Tám ogatói
VIP

Szuper
V IP

Megújított
féléves

14.000ft 6.000ft 6.000ft 5.500ft 20.500

ft

65.000ft 110.000

ft

Új féléves 16.500ft 7.500ft 7.500 ft 7.000ft 24.000

fi
70.000ft 120.000

ft

A bérletek egységesen érvényesek a hazai rendezésű NB l-es és Ligakupa találkozókra.

A 2013-as őszi szezon bérleteit bármilyen típusú bérletre meg lehet újítani.
Megújított bérletet csak és kizárólag az vásárolhat, akinek volt a 2013-as őszi szezonban 
bármilyen típusú bérlete. Bérlet megújítása esetén a gyorsabb kiszolgálás érdekében kérjük, 
feltétlenül hozzák magukkal az előző szezonra szóló bérletüket.
Ajegyek, illetve bérletek megvásárlásához továbbra sem kell személyesen megjelenni, 
más is eljöhet a pénztárhoz, akinek közölnie kell a megbízó nevét és szurkolói ká



Jegy és b é r l e t i n f o r m á c i ó k
Kedvezményes jegyet/bérletet így is csak és kizárólag a kedvezményre.jogosítóJratJjggJább 
fénymásolatának bemutatása mellett áll módunkban kiadni.

Szuper VIP bérlet: A bérlet a stadion legfelső kategóriás exkluzív helyeire, zárt vip boxaiba váltható.
Az ár tartalma; minden NB l-es bajnoki mérkőzésen meglepetés ajándék, 
valamint az NB l-es bajnoki mérkőzéseken a korlátlan meleg étel és üdítő fogyasztást, 
valamint ingyenes parkolást a stadionon belül.

Támogatói VIP bérlet; A bérlet a stadion külső, a játékos kijáró fölötti fedett részének leválasztott 
területére szól, külön büfével. Az ár tartalma; NB l-es bajnoki mérkőzéseken az étel - üdítő 
fogyasztást (a büfében beváltható étel-ital voucher), és ingyenes parkolást a stadionon belül.

VIP Bronz kategóriás bérlet: A stadion VII jobb fedett szektorába szóló bérlet.
A bérlet mellé parkoló kártya vásárolható, melynek ára 10.000 Ft.

„Albert" kategóriás bérlet: A stadion F, G, H, J szektoraiba szóló, teljes árú bérlet.

..B-közép" kategóriás bérlet: A stadion L, M, N, O szektoraiba szóló, teljes árú bérlet.

Családi kategóriás bérlet: A stadion VIII, IX, X szektoraiba szóló bérlet.

Nyugdíjas/Diák bérlet: A stadion bármely szektorába váltható ilyen típusú bérlet (kivéve VIP kategóriák). 
A kedvezményre való jogosultságot igazoló irat, vagy annak fénymásolatának bemutatása kötelező, 
diákoknál nincs korhatár, lényeg az érvényes diákigazolvány megléte.

10 éves kor alatt a mérkőzések látogatása ingyenes, a gyermekek részére külön ülőhely a
stadion telítettségének függvényében biztosított. A szurkolói kártya megléte 10 éves kor fölött kötelező
(csak így tudunk jegyet/bérletet kiadni, ezzel ülőhelyet is biztosítva számukra).
Jegy/bérlet vásárlásakor elfogadjuk a Sodexo Hajrá/Kultúra, és az Edenred Sport/Kultúra utalványait, 
valamint az Erzsébet Sport és Szabadidő utalványait.

A jegy- és bérletárak változtatásának jogát fenntartjuk! FTC Labdarúgó Zrt. 
Információ: jegypenztar@fradi.hu/ +36-1/502-0123
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