
Újbuda 60+ Színházjáró Program 
- Tájékoztató és szabályzat - 

 
Újbuda Önkormányzata az Újbuda 60+ Program keretében támogatást nyújt a kerület Újbuda 60+ 

Kedvezménykártyával rendelkező polgárai számára oly módon, hogy 60+ Színházjáró Bérletet (továbbiakban: 

Bérlet) bocsát ki ötféle műsorváltozatban. 

 

 Minden Újbuda 60 + Kedvezménykártyával rendelkező, 60. életévét betöltött újbudai polgár évadonként egy 

darab Újbuda 60+ Színházjáró Bérletet vásárolhat saját részre. Abban az esetben, ha a Programközpont 

regisztrációjában észleli, hogy egy 60 + Kedvezménykártyával több Bérlet került átvételre, úgy azokat azonnali 

hatállyal bevonja és érvényteleníti. 

 A Bérletet kizárólag 2017. december 11-15-e között lehet személyesen megvásárolni, minden hétköznap 

9.00- 13. óra között az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (továbbiakban: 

Programközpont). Más időpontban és formában nem lehetséges a Bérletek megvásárlása. 

 A Bérletek ára egységesen 5.000 Ft/db. 

 A vásárláskor kérjük az érvényes személyi igazolványt, lakcímkártyát felmutatni. 

 Akadályoztatás esetén (betegség, utazás stb.) a bérlet vásárlásához és színházjegy átvételéhez szabályszerűen 

kitöltött és két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazás szükséges. Formanyomtatvány elérhető az 

idosbarat.ujbuda.hu oldalon az Újbudai Szenior Programközpontban, valamint az Újbudai Önkéntes 

Koordinációs és Módszertani Központban nyitvatartási időben. Hiányosan kitöltött vagy rosszul kitöltött 

meghatalmazást nem áll módunkban elfogadni. Közös állandó lakcímen élő házaspárok esetében nem kérünk 

meghatalmazást. 

 Egy személy a saját részre történő bérletvásárláson kívül legfeljebb további két fő részére vásárolhat Bérletet 

hiánytalanul és pontosan kitöltött meghatalmazással. Abban az esetben, ha a Programközpont regisztrációjában 

észleli, hogy több Bérlet került átvételre, úgy azokat azonnali hatállyal bevonja és érvényteleníti. 

 A Bérlet kiválasztását és megvásárlását követően a helyszínről való távozást követően azt a Programközpont 

nem váltja vissza és nem cseréli át másik bérlet fajtára.  

 Az egymás mellé szóló Bérleteket kizárólag úgy tudjuk elősegíteni ha vásárláskor az együtt ülni szándékozók 

egymást követő sorszámmal rendelkeznek.  

 A Bérletek megvásárlásakor Újbuda Önkormányzata az előadások pontos dátumát nem ismeri. Az időpontokról 

és a színházjegyek átvételének módjáról a Bérlettel rendelkezők tájékoztatást kapnak a Bérlet neve (pl. Móricz 

Zsigmond bérlet) és sorszáma szerint: 

 ujbuda.hu honlapon; 

 az Újbuda 60+ Program Facebook oldalán; 

 kinyomtatva, személyes megtekintésre az Újbudai Szenior Programközpontban  

valamint az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban;  

 illetve telefonon (06-1-372-4636) minden hétköznap 9.00.- 14.00 óra között. 

 

 Az egyes előadásokra szóló jegyeket a Programközpontban lehet személyesen átvenni a Bérlet bemutatásával. 

 Programközpontnak nem áll módjában értesíteni a résztvevőket személy szerint a megérkezett 

színházjegyekről. A Bérlettulajdonos hibájából elmulasztott előadások jegyárát Újbuda Önkormányzata nem 

téríti vissza. 

 A Bérlet felmutatása szükséges a színházjegyek átvételéhez. A színházjegy átvételekor a Bérlet megnevezése 

és sorszáma az irányadó. A színházjegyeket szabályosan és hiánytalanul kitöltött meghatalmazással is át lehet 

venni, amelyhez az átvevőnek a jegyek átvételekor önmagát igazolnia szükséges (érvényes személyi 

igazolvány és lakcímkártya felmutatásával) 

 A színház érvényesítheti a műsorváltoztatás jogát, így joga van más produkcióval helyettesíteni az elmaradt 

előadást kárpótlási igény nélkül.   

 Bérlettulajdonos tudomásul veszi, hogy a jegyek átvétele érkezési sorrendben történik. 

 Az átvett színházjegy kereskedelmi forgalomba nem hozható, de szabadon átruházható ellenszolgáltatás nélkül. 

 A Bérlet jogosultsági igazolásként szerepel, így a tulajdonosnak haladéktalanul jeleznie kell annak sérülését, 

elvesztését a Programközpontban.  

 Az előadásra szóló jegy nem cserélhető és nem váltható vissza. 

 Bérlettulajdonos tudomásul veszi, hogy a színházak által kiadott jegyek előadásonként eltérő, különböző 

helyekre szólnak, amelyek között lehetnek emeleti (erkélyes) vagy a színpadtól távolabbi székek is.  

 A Bérlet vásárlása során megadott adatok hitelességét Újbuda Önkormányzata utólag ellenőrizheti, és 

amennyiben azok nem megfelelőek, elállhat a teljesítéstől. 



 

Az Újbuda 60+ Színházjáró Programmal kapcsolatban személyesen az Újbudai Önkéntes Koordinációs és 

Módszertani Központban (XI. Bp. Kérő u. 3. minden hétköznap: 9.00 – 14.00 között) valamint telefonon 06-1-372-

4636 ügyfélfogadási időben hétköznap 9.00-14.00 óráig lehet felvilágosítást kapni. 

 

A Bérletek vásárlásával Ön elismeri annak elfogadását és betartását. 

 

 

Budapest, 2017. november 


