
Használati útmutató az ArenAPP
mobilalkalmazáshoz



Az ArenApp használatának előnyei:

• Hiteles forrás a BudapestAréna 
rendezvényeiről.

• A jegyvásárlási link az esemény elsődleges és 
hiteles jegyértékesítőjéhez vezet.

• Parkolójegy előre történő megváltásának 
lehetősége.

• Díjmentes WiFi használat a rendezvény alatt.

Az ArenApp használatának első lépése:

• Keresse meg az applikációt a Google Play 
vagy az ios App Store alkalmazásokban.



Letöltés utáni első lépések:

• Indítsa el az alkalmazást és regisztráljon.

• A regisztrációnál kérjük létező e-mail címet 
adjon meg, mert a megerősítő e-mailt oda 
fogjuk küldeni!

• A jelszó minimum 8 karakter hosszú legyen, 
tartalmaznia kell kis és nagybetűt valamint 
számot is!

• A regisztrációs folyamat során kötelezően el 
kell fogadni az ÁSZF-et, az Adatkezelési 
tájékoztatót, illetve a korhatárt.



Következő lépések:

• A sikeres regisztrációról az alkalmazás 
tájékoztatja.

• Ezek után kapni fog egy megerősítő e-mailt a 
regisztrációkor megadott e-mail címre.

• Az aktiválás gombra történő kattintás után 
használni tudja az alkalmazást.



Bejelentkezés:

• A regisztrált és aktivált e-mail címmel és 
jelszóval be lehet jelentkezni az 
alkalmazásba.

Kezdő képernyő:

• Bejelentkezéskor a fő képernyő látható, a 

soron következő aktuális rendezvénnyel.

• A rendezvények között jobbra-balra lehet 
lapozni. A jobb alsó sarokban lévő nagyítóra 
kattintva lista nézetben is láthatók az 
események, illetve keresni is lehet.

• Amennyiben a felül található postafiók 
ikonon zöld szám látszik, akkor a bejövő 
mappában érkezett jegy található (korábban 
valamely elsődleges jegyértékesítőtől 
megvásárolt jegy).



Jegy aktiválása:

• A bejövő mappában lévő jegy tájékoztató 
jellegű, belépésre nem alkalmas. Ha nem 
kerül aktiválásra, akkor az eredeti pdf-es jegy 
érvényes.

• Ha Ön úgy dönt, hogy applikációban 
biztonságosabb tárolni a jegyet, mint pdf-
ben, akkor az aktiválás gombra kattintva 
lehet aktiválni az adott jegyet. Fontos, hogy 
az aktiválást követően az eredeti jegy már 
nem használható belépésre!

• A jegy aktiválása után a fő képernyőn az 
eseménynél megjelenik egy szám, ami 
mutatja, hogy az adott eseményre van 
aktivált jegy.



Aktivált jegyek megtekintése:

• Az eseménynél a jegy ikonra kattintva 
megjelenik a jegy.

• Amennyiben több jegye van, a jegyek között 
lehet lapozni.

• A jegy QR kódjának megjelenéséhez fontos, 
hogy a Bluetooth legyen bekapcsolva és 
engedélyezve! Erre az alkalmazás is felhívja a 
figyelmet.

• Biztonsági okokból ez a QR kód csak az aréna 
belépési pontjainak közvetlen közelében 
válik teljessé.



Jegy tovább küldése másik felhasználónak:

• Amennyiben szeretné valamelyik jegyét 
tovább küldeni, a már aktivált jegynél 
található nyíl ikonra kattintva tud megadni 
egy email címet, ahová tovább tudja küldeni 
a jegyet.

• Amennyiben a küldött félnek már van aréna 
alkalmazása, úgy automatikusan a beérkező 
mappájába kerül a jegy, ahol tudja magának 
aktiválni, amennyiben nincs még 
alkalmazása, úgy kapni fog egy figyelmeztető 
emailt, hogy regisztráljon.



Jegy deaktiválása:

• Amennyiben mégsem szeretné az Aréna 
alkalmazásban bemutatni a jegyét vagy az 
egyik jegyet (pl. a csoportból valaki később 
érkezik, és nem tudja letölteni az 
alkalmazást), és visszatérne az eredeti papír 
alapú jegyhez, úgy lehetősége van 
deaktiválni a jegyét.

• A deaktiválást minden jegyen külön-külön 
kell alkalmazni, ezért fontos figyelemmel 
lenni arra, hogy ténylegesen melyik jegy lett 
deaktiválva, ahol újra a pdf-es jegy érvényes!



Parkolójegy vásárlása:

• A legtöbb eseményünknél elérhető az 
elővételes parkolójegy vásárlás. Az elérhető 
jegyek számát egy számláló jelzi az adott 
rendezvény Parkoló ikonján. Erre kattintva 
tud parkolójegyet vásárolni.

• Amennyiben számlát szeretne, kérjük adja 
meg számlázási adatait.

Megjegyzés:

A parkolójegy megváltása biztosítja az Ön 
számára, hogy biztosan legyen helye a 
parkolóházban. Teltház esetén a helyszínen már 
nem is lehet jegyet váltani. Fontos azonban, 
hogy azonos belépési pont van a parkolóházba 
mindenki számára, így gyorsabb bejutást nem 
jelent.



Számla és fizetés:

• Számláját e-mailben fogja megkapni az 
alkalmazásban regisztrált címre.

• Ha nem kért számlát, akkor nyugtát fog 
kapni, szintén e-mailben.

• A fizetési rendszert a Barion biztosítja, 
adatait csak ők látják és kezelik, hasonlóan, 
mint bármilyen más online vásárlásnál 
szokás.

• Megvásárolt parkolójegyét az 
eseményjegyhez hasonlóan tudja bemutatni 
az Aréna parkolóházában.


