
KLUBKÁRTYA 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8086 Felcsút, Fő 
utca 176., cégjegyzékszám: 01-10-044877, adószám: 23983164-2-07,) által 
kibocsátott Klubkártyával kapcsolatos 2014. április 15. napjától hatályos Általános 
Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF). 

A Klubkártyát a Puskás Futball Club Kft. a sportrendezvényei biztonságának 
védelme, az erőszak és rendzavarás megelőzése, a résztvevők személyi védelme és 
vagyonvédelme, valamint a szurkolók beléptetésének megkönnyítése céljából 
bocsátja ki. 

1. A Klubkártya igénylésének feltételei 
A Klubkártya igénylésének feltétele a Regisztrációs Adatlap szabályszerű 
kitöltése, aláírása és annak leadása a Puskás Akadémia Pancho Arénában 
(8086 Felcsút, Fő utca 176.), a Klubkártya kibocsátásra kijelölt pénztárakban, 
nyitvatartási időben. A Regisztrációs adatlap elérhető a Klubkártya 
kibocsátására alkalmas pénztárakban, nyitvatartási időben papíralapon, illetve 
letölthető a www.pfla.hu internetes honlapon keresztül. Az igénylőről a 
Regisztrációs adatlap leadásakor ugyanott fényképfelvétel készül. A 
Regisztrációs adatlap kitöltésével és aláírásával a Klubkártya igénylője 
kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, magára nézve kötelező érvényűnek 
tekinti az ÁSZF és annak mellékletét képező Adatkezelési szabályzat 
rendelkezéseit. 
 
A Regisztrációs adatlap leadásával a Klubkártya igénylője és a Puskás Futball 
Club Kft. között a Klubkártya használatára vonatkozó szerződés jön létre 
(továbbiakban: szerződés). 

 
2. A Klubkártya igénylése 

A Regisztrációs adatlapon feltüntetett adatokat az igénylőnek a valóságnak 
megfelelően kell kitöltenie, a Puskás Futball Club Kft. munkatársa a kitöltött 
adatokat ellenőrzi, az igénylő által részére átadott személyi okmányok 
(személyi igazolvány vagy gépjárművezetői engedély vagy útlevél és 
lakcímkártya) alapján. Amennyiben az igénylő az adatokat nem a valóságnak 
vagy hiányosan töltötte ki a Puskás Futball Club Kft. az igénylés elfogadását 
megtagadhatja.  Amennyiben a Puskás Futball Club Kft. munkatársa az 
adatok ellenőrzését követően megállapítja, hogy a kitöltött adatok a 
valóságnak megfelelőek és a Klubkártya igénylője a Regisztrációs adatlapot 
aláírja, akkor a Puskás Futball Club Kft. részéről az igénylés automatikusan 
elfogadottnak minősül. 
A Klubkártya az igénylés elfogadását követően a helyszínen azonnal elkészül 
és átvehető. Az első Klubkártyára az igénylő térítésmentesen jogosult. A 
Puskás FC hazai mérkőzéseinek látogatása 14 év aluliak részére ingyenesek, 
de törvényes képviselőjük részükre is ingyenesen igényelhet Klubkártyát, 
tekintettel arra, hogy a Klubkártya célja a névre szóló belépőjegyek 
kiállításának megkönnyítése.  



 
Klubkártyát saját jogon minden nagykorú személy, kiskorú személy nevében a 
kiskorú személy törvényes képviselője igényelhet. 
 

3. A Klubkártya elvesztése, megsemmisülése, sérülése 
Amennyiben a Klubkártya birtokosa a klubkártyáját elveszíti, vagy klubkártyája 
megsemmisül, megsérül köteles azt a Puskás Futball Club Kft.-nek a +36-20-
629-6684-es telefonszámon jelezni. A Puskás Futball Club Kft. a kártyát a 
bejelentést követően azonnal érvényteleníti. Lehetőség van új Klubkártya 
igénylésére. A Puskás Futball Club Kft. a klubkártyabirtokos új kártyájához 
rendeli a korábban megadott adatokat. Az új Klubkártya 1000, azaz ezer forint 
külön eljárási díj ellenében vehető át. 

 
4. A Klubkártyához kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

A Klubkártya a Puskás Futball Club Kft. tulajdonát képezi. A Klubkártya 
birtokosa csak az ÁSZF-ben rögzített jogosultságokkal, kedvezményekkel 
élhet. A Klubkártya kiváltásával a szurkoló részére a Puskás Futball Club Kft. 
hatékonyabban, gyorsabban tud névre szóló belépőjegyet kiállítani, tekintettel 
arra, hogy a Klubkártya kibocsátásakor a személyes adatok ellenőrzése már 
megtörtént. A Klubkártya személyhez kötött, az harmadik személyre nem 
ruházható át, nem forgalomképes. Amennyiben a Klubkártya birtokosa a 
Klubkártyáját kölcsönadja, birtoklásával bármilyen formában visszaél, az a 
szerződést automatikusan megszünteti és Klubkártyát a Puskás Futball Club 
Kft. visszavonja.  
 
A Klubkártya birtokosa 10 százalék kedvezményre jogosult a Puskás 
Akadémia Pancho Arénában működő ajándékboltban forgalmazott 
ajándéktárgyakra. 
 
A Klubkártya birtokosa köteles felmutatni a Klubkártyáját a Puskás Futball 
Club Kft. által kijelölt személynek, különös tekintettel a pénztárosok, biztonsági 
személyzet felszólítására. 
 
Amennyiben a Klubkártya birtokosának adatai változnak, köteles a változás 
bekövetkeztétől számított 30 napon belül személyesen a Puskás Akadémia 
Pancho Aréna erre kijelölt jegypénztárában nyitvatartási időben, vagy 
elektronikus (bolla.krisztian@pfla.hu), vagy postai (8086 Felcsút, Fő utca 176.) 
levélben jelezni. A Klubkártya birtokosának a Puskás Futball Club Kft. által 
kezelt adatai módosításának elmulasztásából eredő esetleges károkért a 
Puskás Futball Club Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
A Klubkártya birtokosának a Puskás Futball Club Kft sportrendezvényeinek 
látogatásakor az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 
 
- ne álljon alkoholos vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, illetve ilyen 

szerek, szeszesital nem lehetnek nála; 
- ne tartson magánál olyan tárgyat, amely a személyi vagy 

vagyonbiztonságot, illetve a sportrendezvény megtartását veszélyezteti, 
vagy olyan tárgyat, amelynek a sportrendezvényre történő bevitelét a 
Puskás Futball Club Kft. megtiltotta. 



- legyen érvényes belépőjegye, bérlete; 
- ne legyen birtokában olyan tárgy, jelkép, amely gyűlöletkeltésre alkalmas, 

illetve gyűlöletkeltésre, uszításra alkalmas magatartást ne tanúsítson. 
 
Amennyiben a Klubkártya birtokosa a fenti követelményeket megszegi a 
Puskás Futball Club Kft. jogosult a Klubkártyát azonnali hatállyal visszavonni, 
ezáltal a szerződés is megszűnik. 
 

 
5. A szerződés időtartama, megszűnése: 

A szerződés a felek között határozatlan időre jön létre. A Klubkártya birtokosa 
a szerződést, bármikor indokolás nélkül felmondhatja. A felmondást a 
Klubkártya birtokosa írásban köteles közölni a Puskás Futball Clubbal a 
bolla.krisztian@pfla.hu e-mail vagy a 8086 Felcsút. Fő utca 176. címen. 
Amennyiben a Klubkártya birtokos a Szerződést felmondja, köteles a kártyát a 
felmondással egyidejűleg a Puskás Futball Club Kft. részére 
visszaszolgáltatni. 
 

6. Egyéb rendelkezések 
A Puskás Futball Club Kft. jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, oly 
módon, hogy erről a www.pfla.hu internetes honlapon, továbbá a Puskás 
Akadémia Pancho Arénában kihelyezett tájékoztatókon legalább a módosítást 
hatálybalépését megelőző 30 nappal.a Klubkártya birtokosait informálja A 
tájékoztatónak egyértelműnek kell lennie  abban a tekintetben, hogy a 
módosítás az ÁSZF mely pontjait, rendelkezéseit fogja érinteni, továbbá a 
változás mikor lép életbe, illetve közölni kell  a módosított ÁSZF elérhetőségét. 

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek nem szabályozott kérdéseiben a Polgári 
Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 
 

Puskás Futball Club Kft. 
 

 
MELLÉKLET: 

 
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

A Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, Fő utca 176., 
Cg.: 07-09-022583 (a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja a személyes 
adatok védelméhez fűződő jogokat erre tekintettel ezen szabályzatot az adatok 
védelmének szem előtt tartásával alkotja meg. 
 

1. Adatkezelést végző (Adatkezelő):  
Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 176. 
Cégjegyzékszám: 07 09 022583 
 



2. Adatkezelés célja:  
A Puskás Futball Club Kft. a Puskás Akadémia Pancho Arénában a Puskás 
FC hazai mérkőzései tekintetében kizárólag névre szóló belépőjegyeket és 
bérleteket árusít, tekintettel a 2004. évi I. a sportról szóló törvény 
(továbbiakban :Sporttv.) 72. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
 
A bérlet és a belépőjegy megváltása a fenti törvény rendelkezés 
figyelembevételével Klubkártya kiváltásával is lehetséges. A Klubkártya 
kiváltása regisztrációhoz kötött, a regisztráció papír alapú nyomtatvány 
kitöltésével történik személyesen.  
 
A Puskás Futball Club Kft. a regisztráció során tett részére bocsátott 
személyes adatokat, a Sporttv. 72/A. §-ban foglalt célból rögzíti és tárolja, az 
adatnyilvántartás a Puskás Futball Club Kft. részére kötelező. 
 
Továbbá a Puskás Futball Club Kft. a Sporttv. 72. §. (2) bekezdésében foglalt 
célhoz kötötten kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés 
létrejöttének és későbbi bizonyítás érdekében és céljából tárolja. 

 
3. Adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelyének címe. Az adatkezelés 
jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok 
közlésének önkéntessége teremti meg. Az Adatkezelő jelen szabályzatban 
meghatározott adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 
rendelkezései alapján, az e törvényben foglalt kötelezettségek maradéktalan 
betartásával végzi. A névre szóló belépőjegyek és bérletek árusításához és a 
klubkártya bevezetéséhez és az ezekhez kapcsolódó adatkezeléshez a 
Sporttv. 72. § és 72/A. § szakasza biztosítja. 

 
4. A kezelt személyes adatok köre: 

A regisztráció során a Regisztráló az alábbi adatokat adja meg, mely adatokat 
az Adatkezelő jelen szabályzat előírásainak megfelelően kezel: név; e-mail 
cím; születési idő és hely; lakcím; anyja neve; Arckép. 

 
5. Az adatok tárolása, az adatok megismerésére jogosult lehetséges 

adatkezelők személye, adatfeldolgozás: 
A regisztráció során közölt adatok, regisztrációs adatlapokat az Adatkezelő a 
székhelyén, papír alapon tárolja, azokat zártan kezeli. A regisztrálók adataiba 
kizárólag az Adatkezelő erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. 
 
Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a Regisztráló által 
megadott személyes adatokat maga dolgozza fel. 

 



6. Adatbiztonság: 
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy 
biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez 
szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő 
gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne 
módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak 
érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek 
meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési 
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 
 

7. Adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelés kezdő időpontja a regisztrációs adatlap kitöltésének és egyben 
jelen szabályzat elfogadásának időpontja. Adatokat az Adatkezelő a 
Regisztráló hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tárolja 
adatbázisában. A hozzájárulás visszavonásával a Klubkártya érvényessége 
az adatok törlésének időpontjában megszűnik. 
 
Az Adatkezelő a Klubkártya tulajdonos hozzájárulásának visszavonása esetén 
az általa tárolt adatokat – Sporttv.- ben előírt 3 munkanap leteltét követően- 
haladéktalanul törli.  
 
A Sporttv 72/A. § értelmében a belépőjegyen, bérleten, valamint klubkártyán a 
sportrendezvényre ezekkel belépésre jogosult személy nevét, születési helyét 
és idejét, valamint lakcímét az azokat kibocsátó szervező, valamint a szervező 
által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet 
vagy sportszervezet a belépőjegy a bérlet, illetve a klubkártya 
érvényességének lejártát követő 3 munkanapig nyilvántartja. 
 
A Puskás Futball Club Kft. a fentiekben meghatározott határidőn belül a 
Sporttv. 72/A. § (2) bekezdés értelmében a belépésre jogosult személy nevét, 
születési helyét és idejét, valamint lakcímét megkeresésre a nyomozó 
hatóság, az ügyészség. illetve a bíróság részére büntető – vagy 
szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából 
továbbítja. 
 

8. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
Az Érintettet az adatkezelés időtartama alatt az alábbi jogok illetik meg: 
- tájékoztatáshoz való jog 
- az adatok helyesbítéséhez való jog 
- az adatok zárolásához való jog 
- a tiltakozás joga. 

  



Az Érintett személy az adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérhet a 
Puskás Futball Club Kft. székhelyére küldött ajánlott levélben az Adatkezelőtől 
a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, 
közérthető formában tájékoztatja az érintett. 

 
9. Jogorvoslati lehetőségek: 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § - ban foglaltak 
szerint bírósághoz fordulhat, valamint az Infotv. V. fejezetében foglaltak 
alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását 
kezdeményezheti, amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő megsértette, 
valamely adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést. 
 

10. NAIH nyilvántartási szám:  
NAIH-74241/2014 

 
Puskás Futball Club Kft. 
 
 


