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OPERA AJÁNDÉKUTALVÁNY OPERA GIFT VOUCHER 

  

A következő címletekben kapható: 1.000 - 2.000 - 5.000 - 

10.000 (Ft) 

Available in the following denominations: 1,000 - 2,000 - 

5,000 - 10,000 (HUF) 

Ajándékutalványaink minden jegyértékesítő pontunkon 

megvásárolhatók. 

Our gift vouchers are available for purchase at all ticket 

sales outlets. 

  

Legfontosabb tudnivalók az Opera 

Ajándékutalványról: 

Important information on the Opera Gift Vouchers: 

Érvényessége az utalványon feltüntetve. (Számítás 

módja: érvényes a vásárlás félévében + fél év) 

Validity shown on the voucher: (Validity: in the half-year of 

purchase + additional half-year) 

Nem névre szól, átruházható. Not personalized, but transferable. 

Készpénzzel, bankkártyával és egyéb, 

készpénzhelyettesítő fizetőeszközzel vásárolható, melyet 

az Opera elfogad (különböző utalványok, SZÉP kártya, 

stb.). 

Available for purchase with cash, credit card and other 

cash substitute accepted by the Opera (various vouchers, 

SZÉP card, etc.). 

A megvásárolt utalványt készpénzre visszaváltani nem 

lehet. 

Purchased vouchers cannot be redeemed for cash. 

Az utalvánnyal történő vásárláskor az utalvány összegéből 

készpénz nem adható vissza. 

No change can be returned on the voucher. 

Csak az Opera saját szervezésű produkcióira váltható be.* Only redeemable for the Opera's own productions.* 

  

Személyes vásárlás menete: Purchase in person: 

Bármely jegyértékesítő pontunkon a kiválasztott címletű 

ajándékutalványok megvásárolhatók. Az eladásról Opera 

ÁFÁ-s számlát állít ki. 

Gift vouchers in the selected denomination(s) can be 

purchased at any of our ticket sales outlets. The Opera will 

issue a VAT invoice for the sale. 

  

Az ajándékutalványok személyes beváltásával 

kapcsolatos információk: 

Information on redeeming gift vouchers in person: 

A jegyértékesítő pontokon vásárolt utalványok beválthatók 

személyesen az Opera alábbi jegyértékesítő pontjain: 

Vouchers purchased at ticket sales outlets can be 

redeemed in person at the following Opera ticket sales 

outlets: 

  

Opera Értékesítési Centrum 

1061 Budapest, Hajós utca 13-15. / földszint I. (90-es 

kapucsengő) 

Nyitvatartás: hétköznap 10:00-17:00 óra között 

Opera Sales Center 

1061 Budapest, Hajós utca 13-15. / Ground floor 1. 

(intercom no. 90) 

Opening hours: weekdays between 10:00 AM -05:00 PM 

  

Operaház jegypénztár 

1061 Budapest, Andrássy út 22. 

Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 12:00-18:00 között 

Opera House Ticket Office: 

1061 Budapest, Andrássy út 22. 

Opening hours: Monday to Sunday: between 12:00 PM -

06:00 PM 

  

Erkel Színház jegypénztár 

1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. 

Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 10:00-20:00; előadás 

napján az adott előadástól függően az első szünet végéig. 

Erkel Theater Ticket Office 

1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. 

Opening hours: Monday to Sunday: 10:00 AM-08:00 PM; 

on performance days until the end of the first intermission, 

depending on the performance. 

  

Allee Bevásárlóközpont Jegypénztár 

1117 Budapest, Októberhuszonharmadika utca 8-10. 

Allee Shopping Center Ticket Office 

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. 
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Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 11:00-19:00 Opening hours: Monday to Sunday: 11:00 AM-7:00 pm 

  

Egy vásárlás során több, akár különböző címletű utalvány 

is felhasználható. 

Multiple vouchers, even of different denominations can be 

used within a single purchase. 

A beváltani kívánt utalványok értéke nem lehet magasabb 

a megvásárolni kívánt jegyek végösszegénél.  

The value of vouchers redeemed cannot be higher than 

the total ticket purchase amount.  

Az utalványból készpénzt visszatéríteni nem áll 

módunkban.   

No cash refund is available from the voucher. 

Amennyiben a kiválasztott jegyek értéke magasabb a 

beváltani kívánt utalványok értékénél, a különbözet az 

elfogadható fizetőeszközök bármelyikével kiegyenlíthető. 

If the value of tickets selected is higher than that of 

vouchers to be redeemed, the difference can be remitted 

with any acceptable means of payment. 

  

Készpénz 

Bankkártyás fizetés esetén az alábbi kártyatípusokat 

fogadjuk el: 

Visa | MasterCard | American Express | PayPass 

Színházunk az alábbi további fizetési eszközöket 

fogadja el jegypénztáraiban:  

OTP SZÉP kártya | OTP Cafeteria kártya | MKB SZÉP 

kártya 

Cash 

Credit cards accepted: 

Visa | MasterCard | American Express | PayPass 

Further means of payments accepted at our ticket 

offices:  

OTP SZÉP card | OTP Cafeteria card | MKB SZÉP card 

 

  

Az ajándékutalványok online beváltásával 

kapcsolatos információk: 

Information on redeeming gift vouchers online: 

Online vásárlás során jegyértékesítő pontjainkon 

megvásárolt utalványok is beválthatók. A www.opera.hu 

oldalról indított online vásárlás során a kiválasztott 

jegyeket helyezze a kosárba. 

Vouchers purchased at our ticket sales outlets can also be 

redeemed for online purchases. When purchasing online 

at www.opera.hu please add the selected ticket to your 

cart. 

A kosár alján található mezőbe írja be az utalványon 

található betű-szám kombinációból álló kódot. 

Enter the alphanumeric combination on the voucher in the 

field at the bottom of the cart. 

Egy vásárlásnál több, különböző címletű utalvány is 

felhasználható. 

Multiple vouchers of different denominations can be used 

for a single purchase. 

Egyszerre egy utalványazonosítót írjon be, amennyiben 

több utalvánnyal rendelkezik, ezeket egymás után írja a 

mezőbe, melyek egyenként, az adott utalványon 

feltüntetett (Avagy a feltölthető kártya található aktuális 

egyenlegével. Egyenlegéről pontos információt 

jegyértékesítő pontjainkon kaphat.) összeggel csökkentik 

a kosár értékét. 

Please, enter one voucher ID at a time, if you have multiple 

vouchers, enter them one after the other in the relevant 

field, your shopping cart's value will be decreased 

consecutively by the value of the specific voucher (In other 

words, by the current balance of the card to be uploaded. 

Your accurate balance information is available at our ticket 

sales outlets.) 

A beváltani kívánt utalványok értéke nem lehet magasabb 

a megvásárolni kívánt jegyek végösszegénél. 

The value of vouchers redeemed cannot be higher than 

the total ticket purchase amount. 

Az utalványból különbözetet visszatéríteni nem áll 

módunkban. 

No difference can be refunded from the voucher. 

Amennyiben a kiválasztott jegyek értéke magasabb a 

beváltani kívánt utalványok értékénél, a különbözet 

bankkártyás fizetéssel kiegyenlíthető. 

If the value of tickets selected is higher than the vouchers 

to be redeemed, the difference can be remitted by credit 

card payment. 

  

*Részletekről az Opera Értékesítési Centrumában 

tájékozódhat. 

*Detailed information is available at the Opera Sales 

Center. 

 

 

 

 

http://www.opera.hu/
http://www.opera.hu/
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SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JEGY TICKETS FOR FREE USE 

  

Szabad felhasználású jegy kibocsátására a koronavírus 

okán bevezetett veszélyhelyzet miatt elmaradt előadások 

jegyeinek cseréjéhez került sor. A Jegy.hu online felületén 

keresztül 2020.12.31.-ig önkéntes regisztráció során 

kérhető a szabad felhasználású jegy. A regisztráció során 

megadott elektronikus elérhetőségen kapják meg a 

cserejegyeket. A cserejegyek kézbesítése várhatóan a 

regisztrációt követő maximum 75 napon belül történik. A 

szabad felhasználású jegyek értéke megegyezik az 

elmaradt előadásra szóló belépő értékével. Érvényessége 

a jegyen feltüntetve. (2021.06.30.) 

Tickets for free use have been issued to replace tickets for 

performances canceled due to the coronavirus 

emergency. Tickets for free use are available by voluntary 

registration at Jegy.hu until 12/31/2020. Replacement 

tickets will be sent to the electronic contact address(es) 

entered during registration. Replacement tickets should be 

delivered within maximum 75 days of registration. Tickets 

for free use have the same value as those for the canceled 

performances. Validity shown on the ticket. (6/30/2021) 

A szabad felhasználású jegy beváltásának menete 

megegyezik az Opera Ajándékutalványéval. 

The procedure for redeeming a free-use ticket is identical 

to the one for an Opera Gift Voucher. 

 


