
Правилник Мађарског Фудбалског Савеза за спортске 
догађаје које организује МФС 

 

1. Куповином улазнице или претплатне пропуснице, преузимањем неке друге потврде о пријави или пријављивањем за 
учествовање, учесник спортског догађаја обавезан је да прихвати правила стадиона као обавезујућа за себе. Осим 
прописаних правила која се односе на стадион обавезан је да се придржава прописа утврђених од стране организатора, 
као и упутства организатора, полиције и редара, односно, налога сарадника (стјуарта). 

2. Учесник на место одржавања спортске приредбе с правом приступа располаже: 

• 2.1. ако прихвати обавезу да на позив редара докаже свој лични идентитет, односно, 

• 2.2. ако има важећу улазницу, претплатну пропусницу или неку другу потврду на основу које је овлашћен 
за улаз, односно, у случају да се ради о мађарском држављанину – ако је у смислу релевантних прописа 
праћење утакмице повезано с тим – располаже такође и клупском или фудбалском личном картом; 

• 2.3. ако није у поступку искључења, казне забране посећивања спортских догађаја, нема забрану 
приступа због извршеног прекршаја или неке одлуке сличног садржаја коју је донела инострана спортска 
организација, надлежни орган или суд, према одредбама члана 76/А § става (1) Закона о спорту бр. I. из 
2004.г.; 

• 2.4. ако су у случају продаје регистроване на Ваше име, лични подаци наведени на улазници, 
претплатној пропусници, клубској картици или испостављеној потврди, током провере идентични са 
подацима у личној карти која је погодна за Вашу личну идентификацију; 

• 2.5. ако очито није под утицајем алкохола, дрога или неких других опојних средстава; 

• 2.6. ако пристаје на претрес своје одеће и ствари; 

• 2.7. ако код себе не држи:• храну, пиће, опојно средство, предмет с којим се отежано управља, 
неприкладне величине за одлагање испод столице, или предмет скојим се угрожава одржавање 
спортског догађаја и лична, односно, материјална безбедност других, чиме је могуће ометање играча 
или службених особа, забава других гледоца, који може да се користи за насилно дело, или чије је 
поседовање законом забрањено, дакле, чије уношење на место спортског догађаја је забрањено од 
стране организатора; 
• натпис погодан за подстицање мржње у односу на друге с политичким садржајем или који у другима 
изазива згражавање, заставу или симбол аутокрације забрањене законом односно да на себи не носи 
такву одећу; 
• промотивне или комерцијалне предмете, осим ако за то нема дозволу организатора; 
• видео камеру или професионални фотоапарат, осим ако за то нема дозволу организатора; 
• натпис, заставу, молино који симболизују припадност клубу или ако на себи не носи одећу која то 
недвосмислено одражава; 
• животињу, изузев пса водича у случају гледаоца с посебним потребама;  

• 2.8 ако прихвата да се током спортског догађаја о њему могу снимити видео и аудио записи (имају право 
да снимке користе за сопствене потребе и могу да их јавно објаве организатор, уговорени партнери и 
акредитовани фотографи); 

• 2.9. ако се не понашају на начин који је забрањен тачком 4. или према опису из тачке 5. или 6. 
 

3. По пријему, организатори спроводе прегледавање одеће и пртљаг, а полиција је овлашћена да то ради. Приликом 
уласка организатор има право да провери лични идентитет власника улазнице или претплатне пропуснице и да његове 
упоредиве личне податке из личне карте упореди – на захтев полиције упоређује – с личним подацима наведеним на 
улазници или претплатној пропусници или клупској картици. 

Ако у тренутку приступа лични подаци власника улазнице или претплатне пропуснице нису идентични с личним 
подацима наведеним на клупској картици, улазак ће том лицу бити одбијен.  

4. Учесник: 

• 4.1. овлашћење за преглед одеће и пртљага, идентификацију, задржавање, искључивање учесника са 
спортске приредбе имају полицајци којима је поверено одржавање безбедности и реда, као и редарима; 

• 4.2. осим личних предмета, уз поштовање правила из правилника о безбедности спортског објекта - 
можете да унесете искључиво службене државне заставе екипа учесника на утакмици и службене 
заставе и симболе клубова утакмице. На националним заставама одобрено је да се напише назив 
легитимних градова државе, а уношење свих осталих транспарената за приређивање, осмишљавање 
кореографије подлеже одобрењу организатора; 

• 4.3. имате право 
• да приступите територији спортског објекта искључиво кроз улазна врата која су назначена на 
улазници, пропусници, позивници коју имате; 
• да приступите Вашем сектору или месту обављања посла крећући се по означеној рути; 



• дозвољено Вам је заузимање искључиво оног седишта које је означено на Вашој улазници/претплатној 
пропусници/позивници, можете да користите делове објекта, јединице које су намењене пружању услуга; 

• 4.4. Ваше задржавање дозвољено је на територији сектора или места које је наведено на Вашој 
улазници, претплатничкој пропусници или некој од других потврда које су потребне за улаз; 

• 4.5. обавезни сте да се придржавате одредби из правилника спортског објекта, прописа утврђених од 
стране организатора, односно инструкција добијених од организатора, полиције и редара, упутстава 
стјуарта; 

• 4.6. спортски објекат – ако о томе организатор и редарство или полиција другачије не одреде – можете 
да напустите искључиво на месту уласка; 

• 4.7. улазницу, претплатну пропусницу, потврду која Вас овлашћује на приступ, клупску картицу коју сте 
прибавили на сопствено име, не смете да пренесете на другу особу; 

• 4.8. напуштањем спортског догађаја - ако Ваша улазница, пропусница или друга улазна потврда Вас 
овлашћује само на једнократно улажење – губите право на повратак; 

• 4.9. на упозорење организатора, представника организатора или редара, обавезни сте да напустите 
догађај. 
 

5. Учесник током спортског догађаја: 

• 5.1. не сме да се упушта у било какву активност којом би ометао ред и безбедност спортског догађаја, 
онемогућио или угрозио личну безбедност и имовину учесника спортског догађаја;  

• 5.2. не сме да убацује предмете на игралиште, на простор у којему је гледаоцима забрањен приступ и на 
особе - без претходног одобрења организатора; 

• 5.3. не сме без дозволе улази на игралиште или друге просторе у где је гледаоцима забрањен улаз а 
таквом начину понашања и не сме да се поведе; 

• 5.4. не сме да користи пиротехничка средства, изазове пожар;  

• 5.5. не сме да користи ласерске или сличне светлосне ефекте; 

• 5.6. не сме да омета интонирање националних, службених химни или химни везаних уз спортска 
такмичења;  

• 5.7. не сме да се зауставља на рутама за евакуацију у случају потребе (нпр. на степеницама стадиона). 
Забрањује се забарикадирање рута за евакуацију, ходника, излаза у случају опасности, исте сте 
обавезни да оставите да буду проходни. Не смете да спречавате кретање возила и пешака; 

• 5.8. забрањује се расистичко понашање, потпиривање мржње што може да се оцени скандалозним, 
идеолошки, верски или политички нетрпељивим понашањем, а које у другима може да изазове 
одбојност, и забрањује се изношење натписа или порука таквог садржаја; 

• 5.9. транспаренте, заставе, на ограду, приручје и стубове мођете да ставите искључиво уз дозволу 
организатора и редара; 

• 5.10. не смете да ометате визуално праћење догађаја другим особама; 

• 5.11. забрањено је пењање на ограде и друге грађевине објекта; 

• 5.12. не смете да се стајете на столице; 

• 5.13. забрањује се прекривање лица; 

• 5.14. не разбацујте отпад и обавезни сте да се се придржавате прописа у вези пушења; 

• 5.15. обављање било какве комерцијалне делатности дозвољено вам је једино и искључиво уз 
претходно одобрење организатора у писаном облику; 

• 5.16. информације о спортском догађају односно његовим резултатима и појединим збивањима смете да 
шаљете искључиво уз претходни писмени пристанак организатора спортског савеза или на основу 
уговора, укључујући пре свега информације које се прослеђују организаторима „он-лајн“ спортских 
кладионица и пружаоцима података спортским кладионицама те њиховим подизвођачима, као и снимака 
која улазе у круг власничких права догађаја. Ако учесник није у стању да покаже писмену дозволу 
организатора на лицу места - након упозорења – може да буде одстрањен. 
 

6. Организатор ће учесника који угрожава одржавање спортског догађаја и личну и материјалну безбедност других 
или који исказује расистичко, хушкачко понашање чиме позива на мржњу, застрашује друге гледаоце или изазива 
скандал понашањем повезаним с неспортским навијањем, бодрењем, обавезан је да истог позове да престане с 
таквим понашањем. 

7. Ако се учесник или особа која се пријављује ради уласка у трајању спортског догађаја не испуни услове из тачке 2. 
или ако своје понашање описано у тачкама од 4 до 6, после упозорења редара не прекине, његов улазак треба да 
буде одбијен или га треба обавезно искључити са спортског догађаја. Редар ће особу која треба да буде удаљена 
позвати на доказивање свог идентитета. Ако се особа коју намеравају да удаље не испуни упозорење, организатор - 
ако законом није другачије одређено – неодложно ће обавестити полицију ради идентифицирања особе. До доласка 
полиције, али најкасније до истека трећег часа од поднесеног обавештења, редар је овлашћен да задржи лице која 
треба да буде искључено, под условом да се задржавање особе одвија у пољу надзора уређаја за снимање на 
месту догађаја. 



8. Сви који су искључени из спортског догађаја или чије искључење није спроведено због тога што би се током 
интервенције организатора (редара) на месту спортског догађаја могла очекивати реакција гледаоца којом би се 
несразмерно угрозила безбедност спортског догађаја, организатор га искључује из учествовања у спортском 
догађају. Такође је могуће да се искључи свака особа која на било који други начин крши правила спортског догађаја. 

9. Лице која противно законски предузетим мерама полицајаца или редара примењених ради одржавања реда и 
безбедности, отпор пружа насилно или уз претњу, уђе у простор који је изолован од гледаоца или групе гледаоца, 
или покушава да то учини, или ако у тај простор убацује предмет којим се угрожава одржавање спортске приредбе 
или физички интергитет других особа, сматра се извршиоцем кривичног дела.. 

10. За штету која настаје због кршења безбедносних прописа, гледаоца у случају да је реч о више извршилаца 
штете, гледаоци који су умешани у нанесену штету, одговорност деле солидарно. Одговорност за штету не утиче на 
прекршајну или на кривичну одговорност гледаоца. Извршилац штете обавезан је да спортској организацији 
надокнади све трошкове настале због нанесене штете.  

11. Организатор ће се побринути о документованом преузимању, загарантованом чувању и враћању предмета 
компетентној особи при њеном одласку који предмети се у складу с правилима одржавања реда и безбедности на 
територији спортског објекта забрањују да се уносе, али могу прописно да буду власници тих предмета, и који нису у 
супротности с духом спортског навијања и сврставају се у категорију предмета који подлежу ограничењу величине 
уносивих предмета. На чување не преузимамо храну и пиће. 

12. У случају ангажовања организатора-редара, представник домаћина и гостујуће спортске организације, у случају 
ако се ради о спортској приредби која је организована у такмичарском систему који није покривен Владином уредбом 
о безбедности спортских догађаја, па је приредба за време одржавања уобичајеног и спортског догађаја с 
повећаним безбедносним ризиком - на њиховој локацији, на јавним просторима на којима навијачи чекају на улазак у 
спортски објект, као и на паркиралиштима намењеним потребама гледаоца - ради обезбеђивања личне безбедности 
и безбедности њихове имовине, обавезни су, обзиром на фудбалски спорт, подједнако као и код свих високо 
ризичних спортских догађаја, учеснике сместити на места које одреди полиција, у броју који одреди полиција, 
односно, у случају ангажовања организатора или редара камером причвршћеном на тело редара, погодном за 
квалитетно снимање и обављање појединачне идентификације учесника и помоћу камере надзирати и регистровати 
снимке. 

13. Организатор је за своје учеснике склопио полису осигурања. У случају таквих спортских догађаја, постојање 
полисе осигурања за одговорност назначено је и на улазницама и пропусницама. Право на осигурање за 
преузимање одговорности могу да имају искључиво особе које легално учествују на догађају. С обзиром на законске 
одредбе, према којима се после приступа те у случају одбијања уласка, лични подаци регистровани током приступа 
неодложно морају брисати, право осигурања - осим у случају законом утврђених изузетака, у могућности смо да 
обезбедимо искључиво оним особама које трећи радни дан до 12 часаова после (краја утакмице) истека важења 
улазнице, пропуснице, или неке друге потврде којом се стјече право учествовања, у писаном облику наводећи 
серијске бројеве улазнице, пропуснице или потврде о уласку, поднесу свој захтев. Водећи рачуна о томе, 
предлажемо да своје организаторе о претрпелој повреди/штети обавестите већ током утакмице.. 

14. Да би обезбедили сигурно напуштање објекта од стране гледаоца, полиција има право да гледаоце задржи у 
спортском објекту све док групе навијача противничке екипе не напусте спортски објект и просрор полицијског 
обезбеђења, односно напуштања руте праћења навијача. Ако полиција на спортском догађају није присутна, 
организатор има право да самостално одлучи о задржавању гледаоца. 

15. У случају да се спортски догађај не одржи, или ако је одржан уз искључивање гледаоца или уз учествовање 
смањеног броја гледаоца, противредност купљених улазница ће бити враћена купцима у року од три радна дана. 
Ако је спортски догађај прекинут, улазница – те ако је продавана – пропусница такође ће да важи и за поновљену 
утакмицу. Враћање средстава извршиће повереник МФС-а 

• путем електронске платформе купцу, 

• у случају набавке на другим продајним местима показивањем улазнице на месту куповине 
исплаћује се особи која преда улазницу.  
 

16. Током спортског догађаја, редари и сарадници непрестано ће да прате поштовање правила одржавања реда и 
безбедности у спортским објектима.  

17. Дефиниције појмова који се односе на овај правилник: 

o 17.1. Организатор: Мађарски фудбалски савез у случају одржавања утакмица фудбалске 
репрезентације, финалних утакмица за Мађарски фудбалски куп и остала спортска такмичења у 
сопственом аранжману. Овај правилник се примењује искључиво за наведене утакмице, а за утакмице 
клубова се по правилу не примењује. 



o 17.2. Учесник: је физичка особа која борави на месту одржавања спортског догађаја за време трајања 
спортског догађаја односно, сат и по пре или после спортског догађаја. Гледаоц (фан) сматра се 
учесником. 

o 17.3. Редар: је особа која је у својству заштитара реда и безбедности на месту спортског догађаја 
ангажована од стране позване безбедносне фирме, коју је по спољном изгеду могуће идентификовати 
и која за посао који обавља има минимално квалификацију личног и материјалног чувара. 

o 17.4. Сарадник (стјуарт): Организатор има право да повери волонтеру у добровољном односу, у 
радном односу или другом правном односу обављање послова везаних уз организацију спортског 
догађаја. Улога сарадника - као представника организатора - посебно у подручју контакта с гледаоцима 
и осталим учесницима спортског догађаја, пружања информација, информисања у вези приступа 
објекту, односно, оријентације на месту одржавања спортског догађаја, подршка сигурном вођењу 
спортског догађаја и кориштењу услуга које се пружају на спортском догађају. Према законским 
прописима за сарадника је дозвољено ангажовање искључиво некажњаване особе старије од 18 
година. 

o 17.5. Спортски догађај: је такмичење или утакмица коју у сврху обављања спортских активности, у 
оквиру или ван оквира система спортског такмичења одржава спортска организација. Спортски догађај 
сматра се спортском приредбом. У смислу овог правилника, за спортску приредбу сматра се 
искључиво такмичење, утакмица коју организује МФС. 

o 17.6 Термин спортског догађаја: трајањем се сматра време од доласка учесника на спортски догађај 
све док учесници не напусте место спортског догађаја. 

o 17.7 Простор спортског догађаја: одређени део места отвореног за јавност или јавног простора на 
коме се одржава спортски догађај и на коме је гледаоцу дозвољен боравак. 

o 17.8 Спортски објект: зграда и простор који служи као место организовања спортског догађаја. 
o 17.9 Искључење: У складу са законом, организатор, у случају спортског догађаја који организује уз 

учествовање гостујуће спортске организације, односно у случају примене система за контролу уласка 
гледаоца, обавезан је да одбије продају улазнице особи која је уклоњена са спортског догађаја и да 
спречи његово учествовање у спортском догађају (искључење). Гостујућа организација и организатор 
овлашћени су за примену искључења учествовања особе на спортском догађају коју су искључили са 
спортског догађаја или то није учињено из разлога зато што је могло да се очекује да би интервенција 
организатора (редара) на месту спортског догађаја могла да изазове реакцију гледалаца, која би 
безбедност спортске приредбе непропорционлано довела у опасност. 

Ова обавештења се заснивају на законским одредбама, али није намера да се о њима пружају свеобухватне 
информације. Остала правила која се односе на спортске догађаје и учеснике описана су у Закону о спорту, а доступна 
су у нашим правилницима објављеним на Интернет страницама mlsz.hu, на meccsjegy.mlsz.hu страници, а такође и 
информације о управљању подацима које су доступне на страници adatvedelem.mlsz.hu . 
 

Важи: на он-лајн платформи или моментално после истицања Правилника на локацији. 

 8. фебруара 2019. 

 

https://www.mlsz.hu/
http://meccsjegy.mlsz.hu/
https://adatvedelem.mlsz.hu/

