
1. Bilet və ya mövsümi bilet almaqla və ya başqa giriş icazəsi əldə etməklə, eləcə 
də stadiona giriş üçün yaxınlaşmaqla, idman tədbirinin iştirakçısı Stadionla bağlı 
Qaydalara əməl etməli olduğunu anlayır. Standionla bağlı Qaydalardan əlavə işti-
rakçı təşkilatçının tələb və təlimatları, eləcə də polis və mühafizə əməkdaşları və 
onların təlimatları, stüardların sorğularına əməl etməlidir. 

2. İştirakçı aşağıdakı hallarda idman stadionuna keçmək icazəsi ala bilər:
2.1. mühafizə əməkdaşları tərəfindən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi göstər-

məyə razı olduqda və
2.2. etibarlı bilet, mövsümi biler və ya başqa giriş icazəsini təqdim etdikdə və 

Macarıstan vətəndaşı olduğu halda və əvvəldən göstərilmiş məlumata 
əsasən tədbirə tamaşa etmək üçün klub və ya futbol kartının təqdim edil-
məsi lazım olduqda;

2.3. idman tədbirlərinə qatılması qadağan edilmədikdə və ya qanun pozuntu-
su səbəbindən qadağa və ya istisna əmri tətbiq edilmədikdə və ona qarşı 
2004 saylı İdman barədə Qanunun 76/A(1) bəndinə əsasən xarici idman 
təşkilatının, idarəsinin və ya bənzər səlahiyyəti olan orqanın qərarı tətbiq 
edilmədikdə.

2.4. bilet, mövsümi bilet, klub kartı və ya giriş icazəsi üzərində göstərilən şəx-
si məlumatların yoxlanması zamanı bu məlumatların həmin şəxsin şəxsiy-
yətini təsdiq edən sənəd üzərində olan məlumatlara uyğun olduğu təsdiq 
edildikdə;

2.5. bu şəxs heç bir spirtli içki, narkotik vasitə və ya uyuşdurucu maddələrin 
təsiri altında olmadıqda;

2.6. geyim və şəxsi əşyalarının yoxlanmasına icazə verdikdə;
2.7. yanında 
 • yemək, içki, dərman və ya böyük ölçülü və oturacağın altına yerləşdirilə bil-

məyən və ya tədbirin gedişatına və ya əməkdaşlara, eləcə də başqa insan-
ların təhlükəsizliyinə mənfi təsir edə, oyunçuları və rəsmi vəzifəli şəxsləri 
yayındıra, tamaşaçıların tədbirə tamaşa etməsinə mane ola bilən, zorakılıq 
üçün istifadə edilə bilən və ya saxlanması qanunla, idman tədbirinə gətiril-
məsi ilə təşkilatı tərəfindən qadağan edilmiş olan əşyalar;

 • qanunla qadağan edilmiş və başqalarına qarşı nifrət oyada bilən, siyasi 
məzmunu olan və ya başqalarını sarsıda bilən baner və bayraqlar və ya 
istibdad simvolları və geyim;

 • təşkilatçının müvafiq icazəsi olmadığı halda, hər hansı reklam və ya ticari 
məzmunlu əşyalar;

 • təşkilatçının müvafiq icazəsi olmadığı halda, peşəkar video və ya foto kamera;
 • onun klubla əlaqəsini göstərən hər hansı yazı, bayraq, baner və bu cür 

əlaqəni anonim şəkildə biruzə verə bilən geyim hissələri; 
 • hər hansı heyvan (əlil tamaşaçılar üçün bələdçi itlərin gətirilməsinə icazə 

verilir) daşımadıqda.
2.8. idman tədbiri müddətində onun video çəkilişi və audio yazısı aparıla bildi-

yini qəbul etdikdə (bu məlumatlar təşkilatçı, müqavilə ilə bağlı olan tərəflər 
və akkreditasiyası olan fotoqraflar tərəfindən onlara uyğun məqsədlər üçün 
istifadə edilə və açıqlana bilər);

2.9. 4-cü maddədə qadağan və 5 və ya 6-cı maddələrdə qeyd edilmiş heç bir 
davranışa yol vermədikdə. 

3. Girişdə tamaşaçının geyimi və şəxsi əşyaları mühafizə əməkdaşları tərəfindən 
mütləq yoxlanmalı, polis əməkdaşları tərəfindən isə bəzi hallarda yoxlana bilər. Gi-
rişdə mühafizə əməkdaşları bilet və ya mövsümi bilet sahibinin şəxsiyyətini yoxla-
ya və bilet, mövsümi bilet və ya klub kartı üzərində qeyd edilən məlumatı şəxsiyyə-
ti təsdiq edən sənəd üzərində olan məlumatla müqayisə edə bilər (polis tərəfindən 
göstəriş aldıqda müqayisə etməlidir).
Bilet və ya mövsümi bilet sahibinin şəxsi məlumatları klub kart, bilet və ya mövsü-
mi bilet üzərində qeyd edilənlərə uyğun olmadıqda, bu şəxsə stadiona giriş icazəsi 
verilməyəcəkdir.

4. İştirakçı: 
4.1. İştirakçının geyimi və şəxsi əşyaları, eləcə də kimliyi polis və ya mühafizə 

əməkdaşları tərəfindən yoxlana, özünə isə tədbirə qatılmaq icazəsi veril-
məyə və ya qadağan edilə bilər;

4.2. Stadionla bağlı Qaydalarda qeyd edilən şəxsi əşyalardan əlavə iştirakçılar 
yalnız ölkələrinin rəsmi bayrağı və oyunu olan komandaların rəsmi klub 
bayraqlarını stadiona gətirə bilər. Milli bayraqlar üzərində yalnız ölkənin 
şəhərlərinin adları ola bilər. Başqa hər hansı simvollar təşkilatçının icazəsi 
ilə keçirilə və xoreoqrafik hərəkətlər yalnız təşkilatçının icazəsi ilə nümayiş 
etdirilə bilər;

4.3. İştirakçı yalnız aşağıdakı keçid hüquqlarına malikdir:
 • stadiona bilet, mövsümi bilet və ya dəvətnamə üzərində qeyd edilən qapı-

dan daxil olmaq; 
 • öz sektoru və ya iş yerinə göstərilən yolla keçmək;
 • bilet/mövsümi bilet və ya dəvətnamə üzərində qeyd edilən yerdə oturmaq 

və göstərilən obyekt və yemək zallarından istifadə etmək;
4.4. İştirakçı yalnız bilet, mövsümi bilet və ya başqa giriş icazəsi üzərində qeyd 

edilmiş sektorda otura bilər; 
4.5. İştirakçı Standionla bağlı Qaydalardan əlavə iştirakçı təşkilatçının tələb və 

təlimatları, eləcə də polis və mühafizə əməkdaşları və onların təlimatları, 
stüardların sorğularına əməl etməlidir;

4.6. Təşkilatçı, mühafizə və ya polis əməkdaşı tərəfindən fərqli yol göstərilmə-
dikdə, iştirakçı standiondan yalnız daxil olduğu yerdən çıxa bilər;

4.7. İştirakçı öz adına olan bileti, mövsümi bileti, giriş icazəsi və ya klub kartını 
başqa şəxsə ötürməməlidir.

4.8. iştirakçı stadiondan çıxdıqda və giriş bileti, mövsümi bilet və ya başqa giriş 
icazəsi üzərində bir dəfə giriş hüququ qeyd edildikdə, yenidən stadiona 
dönə bolməz; 

4.9. təşkilatçı, təşkilatçının nümayəndəsi və ya mühafizə əməkdaşları tərəfin-
dən tələb edildikdə iştirakçı stadionu tərk etməlidir.

5. İdman tədbiri zamanı iştirakçı aşağıdakılara yol verməməlidir:
5.1. tədbirin gedişatını poza və ya keçirilməsinin qarşısını ala bilən və ya tədbir 

iştirakçılarının şəxsi və maddi təhlükəsizliyini poza bilən davranış nümayiş 
etdirmək;

5.2. təşkilatçının əvvəlcədən icazəsi olmadan meydançaya, tamaşaçılar üçün 
qapalı olan yerlərə və başqa şəxslər istiqamətində əşyalar atmaq;

5.3. icazə olmadan meydançaya və ya tamaşaçılar üçün qapalı olan başqa 
yerlərə çıxmaq və ya çıxmağa cəhd etmək;

5.4. pirotexnikadan istifadə etmək, alov yandırmaq;
5.5. lazer tuşlayıcılar və ya bənzər siqnal verici işıqlardan istifadə etmək;
5.6. milli, rəsmi və ya oyunla bağlı himnlərin ifasına mane olmaq;
5.7. çıxış cığırlarında (məsələn, stadionun pilləkənləri), dəhlizlərdə, girişlərdə, 

qəza çıxışlarında durmaq və insanlar və maşınların hərəkətinə mane ol-
maq;

5.8. irqçi, nifrətoyadıcı, nalayiq davranış və ya ideoloji, dini və ya siyasi təbliğat 
hesab edilə bilən davranış nümayiş etdirmək, eləcə də bu cür məzmunda 
sloqan və ya emblemlər göstərmək; 

5.9. təşkilatçının və ya mühafizə əməkdaşlarının icazəsi olmadan heç bir süra-
hi, çəpər və ya dirəkdən baner və ya bayraq asmaq;

5.10. başqalarının önündə duraraq tədbiri izləmələrinə mane olmaq;
5.11. çəpər və ya başqa tikililərə dırmanmaq;
5.12. oturacaqlar üzərində ayaqla durmaq;
5.13. üzünü gizlətmək;
5.14. ətrafı zibilləmək və siqaret çəkmək;
5.15. təşkilatçının əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan hər hansı ticari əməliyyat-

lar keçirmək;
5.16. iştirakçı əsasən idman mərcləri və onlayn idman mərcləri təşkilatçıları 

və idman mərcləri üzrə məlumatın təminatçıları və onların podratçılarına 
ötürülən məlumatlar, eləcə də tədbirin çəkilişi daxil olmaqla, idman tədbiri 
və ya onun nəticələri və məqamları məlumatı yalnız idman federasiyası-
nın əvvəlcədən yazılı razılığı və ya müqaviləyə əsasən başqalarına ötürə 
bilər. İştirakçı stadionda təşkilatçının yazılı icazəsini təqdim edə bilmədikdə, 
əmrə əsasən stadiondan çıxarıla bilər.

6.Təşkilatçı idman tədbirinin həyata keçirilməsinə mane olan, eləcə də əməkdaş-
lar və başqalarının fiziki təhlükəsizliyinə xələl gətirən və ya idmansayağı olmayan 
hayqırışlarla irqçi, nifrətoyadıcı, siyasi, hədələyici və ya nalayiq davranış nümayiş 
etdirən iştirakçıya müraciət etməli və bu cür davranışı bitirməsini tələb etməlidir.

7. İdman tədbiri zamanı iştirakçı və ya giriş icazəsi istəyən hər hansı tərəf Maddə 
2-də qeyd edilmiş tələblərə qavab vermədikdə və ya mühafizə əməkdaşlarının xə-
bərdarlığına baxmayaraq Maddə 4-6-da göstərilmiş davranışlarına son qoymadıq-
da, ona stadiona giriş icazəsi verməməli və o, stadiondan çıxarılmalıdır. Mühafizə 
əməkdaşları bu cür şəxsdən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməyi tələb 
etməlidir. Bu şəxs bu tələbə tabe olmadıqda, mühafizə əməkdaşı (hüquqi təmina-
tın mövcud olmaması zamanı) dərhal polis çağırmalı və bu şəxsin kimlik yoxlaması 
keçirilməlidir. Polis əməkdaşlarının gəlməsinə qədər, lakin on beş dəqiqədən gec 
olmayan müddətdə mühafizə əməkdaşları bu şəxsi videoçəkiliş aparılan yerdə 
tutuqlamaq hüququna malikdir.

8. Tamaşaçıları idman tədbirinin təhlükəsizliyini pozacaq hərəkətlər etməsinə ça-
ğırdığı hesab edilərək idman tədbirindən uzaqlaşdırılan və ya təşkilatçının (mü-
hafizə əməkdaşının) müdaxiləsi ilə uzaqlaşdırılmayan hər hansı şəxsin idman 
tədbirlərinə qatılması təşkilatçı tərəfindən qadağan edikəcəkdir. Stadionla bağlı 
Qaydaları pozan hər bir şəxsin də stadiona girişi qadağan edilə bilər. 

9. Polis və ya təhlükəsizlik əməkdaşlarının ictimai asayişi pozmamaq əmrinə zora-
kı şəkildə əməl etməyən, tamaşaçılar və ya bir qrup tamaşaçılar üçün qapalı olan 
yerlərə daxil olan və ya daxil olmağa cəhd edən, bu yerlərə əşyalar ataraq bədən 
xəsarəti və ya cinayətə səbəb ola bilən bütün şəxslər. 

10. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməmə səbəbindən yaranan istənilən ziyan 
üçün öhdəlik tamaşaçıya aiddir. Ziyan bir neçə nəfərin davranışı səbəbindən yara-
narsa, ziyanın yaranmasına səbəb olan tamaşaçılar bu ziyan üçün birgə məsuliy-
yət daşımalıdır. Ziyan üçün ödəniş öhdəliyi tamaşaçının cinayət və qanun pozun-
tusu öhdəliyinə təsir etməməlidir. Ziyana səbəb olan şəxs ziyanın bütün xərclərini 
futbol federasiyasına ödəməlidir.

11. Təşkilatçı Stadionla bağlı Qaydalara əsasən stadion ərazisinə gətirilmək icazə-
si veriməyən, lakin saxlanmasına qanunla icazə verilən və idmansayağı çağırışla-
ra mane olmayan, eləcə də ölçüsü qeyd edilmiş ölçünü aşan əşyaların təhlükəsiz 
şəkildə saxlanması və stadiondan çıxış zamanı tamaşaçılara qaytarılmasını təmin 
etməlidir. Təhlükəsizlik səbəblərindən yemək və içkilər bu siyahıdan istisna edilir. 

12. Dövlətin təyin etdiyi təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olmayan yarış sistemi ilə 
təşkil edilmiş idman tədbiri, adi idman tədbiri zamanı və ya riski yüksək olan təd-
bir zamanı təşkilatçının nümayəndəsi və ya əgər varsa, Təhlükəsizlik Xidməti və 
müstəqil idman təşkilatının nümayəndəsinin təhlükəsizlik riski yüksək olan idman 

tədbiri və ya futbol zamanı stadionda azarkeşlərin olduğu ictimai yerlərə, daxil 
olunması üçün təsdiq gözləyən yerlərə və tamaşaçılar üçün olan parkinq yerlə-
rinə  nəzarət etmək və eləcə də iştirakçıların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
polis tərəfindən təyin edilmiş sayda və yerlərdə və ya təşkilatçı və ya mühafizə 
əməkdaşlarının geyimlərində video kameralar və audio cihazlar quraşdıraraq çə-
kiliş aparmaq hüququ vardır. 

13. Təşkilatçı iştirakçılarla bağlı öhdəlik sığortası verir. Bu hallarda öhdəlik sığor-
tası bilet və mövsümi bilet üzərində göstərilir. Yalnız tədbirə qanuni şəkildə qatılan 
əməkdaşlar öhdəlik sığortası üçün uyğun ola bilər. Giriş zamanı qeydə alınmış 
şəxsi məlumatların girişdən və ya girişin qadağan edilməsindən dərhal sonra silin-
məli olduğu (qanunla əksi qeyd edilmədikə) qeyd edilən qanunların təminatı çərçi-
vəsində sığorta hüququ yalnız giriş bileti, mövsümi bilet və ya giriş icazəsi verən 
başqa sənədin tarixindən (oyunun bitmə tarixi) sonrakı üçüncü gün günorta saat 
12:00-a qədər yazılı şəkildə giriş bileti, mövsümi bilet və ya giriş icazəsi verən 
başqa sənədin seriya nömrəsi qeyd edilməklə tələb irəli sürən şəxslərə verilməli-
dir. Bu səbəbdən biz oyun zamanı aldığınız xəsarət və ya tələb barədə mühafizə 
əməkdaşlarını məlumatlarmağı tövsiyə edirik.

14. Tamaşaçıların stadiondan təhlükəsiz şəkildə çıxmasını təmin etmək üçün po-
lis qarşı tərəfin azarkeşlərinin stadiondan, polis tərəfindən qorunan yerlərdən və 
azarkeşlərin çıxış yollarından tam çıxmasına qədər qalan tamaşaçıları stadionda 
saxlaya bilər. İdman tədbirində polis əməkdaşları xidmətdə olmadıqda, mühafizə 
əməkdaşları da bu prosesi keçirməli ola bilər.

15. Ləğv edilən və ya ictimaiyyətə qapalı şəkildə, eləcə də məhdud tamaşaçı sayı 
ilə keçirilən idman tədbirləri olduqda biletin qiyməti üç iş günü ərzində tamaşaçıya 
qaytarılacaq. İdman tədbirinə mane olduqda, biletlər və mövsümi biletlər (mövsü-
mi biletlər satılmış olan) təkrar tədbirə qədər etibarlı qalmalıdır. MLSZ nümayəndə-
si aşağıdakı şəkildə geri ödəniş etməlidir 
- onlayn şəkildə bilet alan müştərilərə elektron şəkildə, 
- fərqli kassalarda alınan bilet üçün həmin kassalarda.

16. İdman tədbiri zamanı mühafizə əməkdaşları və stüardlar davamlı olaraq Stadi-
onla bağlı Qaydalara əməl edilməsinə nəzarət etməlidir.

17. Stadionla bağlı bu Qaydalar üçün aşağıdakı təriflər tətbiq olunmalıdır:
17.1. Təşkilatçı: Milli yığma komandalar arasında oynanan oyun zamanı Ma-

carıstan Kubok Finalı oyunu və təşkil edilən başqa idman tədbirləri üçün 
Macarıstan Futbol Federasiyası. Ümumi qayda olaraq bu Stadionla bağlı 
Qaydalar yalnız bu oyunlara tətbiq edilir, futbol klublarının oyunlarına isə 
aid edilmir. 

17.2. İştirakçı: tədbir zamanı, eləcə də tədbirdən bir saat yarım əvvəl və sonar 
stadionda olan fiziki şəxs. Tamaşamılar (azarkeşlər) iştirakçı hesab edilmə-
lidir. 

17.3 Mühafizə əməkdaşları: Tədbirin mühafizəsi üçün dəvət edilən təhlükəsizlik 
şirkətinin əməkdaşı olan minimal kvalifikasiyalı “mühafizə bələdçisi” olan 
və geyimi ilə mühafizə əməkdaşı olduğu aydın olan şəxs.

17.4. Stüard: Təşkilatçı idman tədbirlərinin təşkilatı ilə bağlı könüllü, müavilə 
əsaslı və ya əməyin cəlb edilməsi ilə başqa hüquqi münasibət əsaslı tap-
şırıqların icrası üçün stüardları dəvət edə bilər.Təşkilatçının nümayəndəsi 
kimi stüard stadionda tamaşaçılar və başqa iştirakçılarla birbaşa əlaqədə 
olur və onları stadiona daxil olma və yerləri tapma, idman tədbirinin təh-
lükəsizliyi ilə bağlı məlumat və stadionda təklif edilən xidmətlərdən istifadə 
ilə bağlı lazım olan məlumatla təmin edir.  Qanuna əsasən yalnız 18 yaşına 
çatnış və cinayət qeydləri olmayan şəxslər stüard olaraq çalışa bilər.

17.5. İdman tədbiri: idman təşkilatı və ya idman federasiyasının yarış sistemində 
olan və ya kənar idman fəaliyyəti kimi nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilən 
yarış və ya oyun. İdman proqramı idman tədbiri hesab edilməlidir. Stadionla 
bağlı Qaydalara əsasən yalnız MLSZ tərəfindən təşkil edilən yarış və ya 
oyun idman tədbiri hesab edilir. 

17.6. İdman tədbirinin müddəti: iştirakçıların stadiona gəlməsindən stadionu 
tərk etməsinədək.

17.7. İdman tədbirinin keçirilmə yeri: idman tədbiri keçirilən və tamaşaçıların 
daxil ola bildiyi ictimai yer və ya ictimai yerin bir hissəsi olan ərazi.

17.8. İdman stadionu: idman tədbirinin keçirilməsi üçün istifadə edilən sahə və tikili.
17.9. İstisna: Qanuna əsasən təşkilatçı tərəfindən və ya səyyah idman təşkilatı-

nın cəlb edilməsi ilə təşkil edilən idman tədbiri zamanı və girilş sistemindən 
istifadə zamanı təşkilatçı idman tədbirinə girişi qadağan edilmiş şəxslərə 
bilet satışında imtina etməli və bu şəxslərin idman tədbirinə qatılmasına yol 
verməməlidir. Səyyah idman təşkilatçısı və təşkilatçı idman tədbirinə giri-
şinə yol verilməyən və ya idman tədbirinin təhlükəsizliyini pozacaq hərəkət-
lər etdiyi üçün təşkilatçı (mühafizə əməkdaşları) tərəfindən idman tədbi-
rindən uzaqlaşdırılan şəxslərin idman tədbirlərində iştirakını qadağan edə 
bilər.

Bu məlumat qanunlara əsaslanır, lakin geniş təmin edilmiş məlumat hesab edilmir. 
İdman tədbiri və iştirakçılarla bağlı digər məlumatlar İdman Aktı, mlsz.hu və mec-
csjegy.hu saytlarında mövcud olan başqa qaydalar, eləcə də adatvedelem.mlsz.
hu saytında mövcud olan Məlumat İdarəetmə Təlimatının qaydalarını ehtiva edir. 

Qüvvəyə minmə tarixi: elektron şəkildə və ya stadionda göstərildiyi andan. 
8 fevral 2019-cu il 
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