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Основни правила на Унгарската футболна федерация 
(MLSZ) за спортни събития, организирани от нея 

 
 

1. Чрез закупуването на билет или сезонна карта, чрез получаването на друг документ за достъп, както и чрез 

появяването си на входа за достъп, участникът в спортното събитие приема, че се съобразява с Основните 

правила. Освен с Основните правила участникът трябва да се подчинява и на други изисквания, 

конкретизирани от организатора, а също на указанията на организатора, полицията, охраната и исканията на 

стюардите. 

2. Участникът в спортно събитие може да бъде допуснат на мястото, където то се провежда при условие, че той/тя 

• 2.1. е съгласен на докаже самоличността си, когато това му бъде поискано от персонала на 
охраната, а също 

• 2.2. притежава валиден билет, сезонна карта или друг документ за достъп. Ако е унгарски 

гражданин и по предварителна информация присъствието на конкретен мач изисква това – да 

притежава клубна карта или футболна карта; 

• 2.3. не му е забранено да присъства на спортни събития и не е обект на ограничителна 

заповед  или забрана, поради закононарушение; не подлежи на подобна забрана по решение 

на чуждестранна спортна организация, институция или съд, както е описано в Раздел 76/A(1) 

на Закон I за спорта от 2004 г. 

• 2.4. В случай на поименен документ или  лични данни върху билета, картата или пропуска, трябва 

да покаже документ за самоличност, с които ги потвърждава. 
• 2.5. не е видимо под въздействие на алкохол, наркотици и други интоксикиращи вещества;  

• 2.6. съгласява се за проверка на дрехите и личните вещи; 

• 2.7. не носи със себе си никаква храна, напитки, наркотици, трудни за съхранение предмети, 

които не могат да се поберат под седалката, а също предмети, които може да препятстват хода 

на спортното събитие, личната и материална сигурност на другите хора; предмети, разсейващи 

играчите или администрацията; предмети, които пречат на забавлението на зрителите; 

предмети, които могат да се използват в насилствени действия; лични вещи, забранени по 

силата на закона, а също такива, чието внасяне на спортното събитие е забранено от 

организатора; 

• банери, знамена и символи на тирания, забранени от закона, подстрекаващи към 

насилие срещу другите; с политическо съдържание или шокиращо съдържания; не бива 

да се носят и дрехи от подобно естество;  

• рекламни и търговски предмети, освен тези, за които организаторът е издал действащо 

разрешение; 

• видеокамера или професионална камера, освен в случай, че за това има издадено 
съответстващото разрешение от организатора; 
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• каквито и да е надписи, флагове и знамена, демонстриращи връзката му с даден клуб; не 

бива да носи и дрехи, които еднозначно обозначават тази принадлежност; 

• никакви животни, с изключение на кучета-водачи за зрители с увреждания;  

• 2.8. съгласява се, че по време на спортното събитие може да бъде сниман на видео и аудио 

запис (записите могат да се използват или предоставят от организатора, от неговите 

контрагенти или от акредитирани фотографи за техни индивидуални цели); 

• 2.9. не демонстрира поведение, описано в Раздел 5 и Раздел 6. 

 

3. На входа служителите от охраната са длъжни да проверят облеклото и личните вещи на посетителя, 

докато полицията може да извърши това по усмотрение. Служителите от охраната на входа може да поискат 

документ за самоличност на притежателя на билета или картата, като могат да проверяват и сравняват (ако 

полицията им заповяда, са длъжни са да проверяват) личните данни от билета, сезонната карта, клубната 

карта с данните от подходящ за доказване самоличността документ на посетителя.  

4. Ако данните за самоличността на приносителя не съвпадат с личната информация върху клубната карта, 

билета или сезонната карта, тогава на лицето не се позволява допуск. 

5. Участникът: 
 

• 4.1. Дрехите и личните вещи на участниците може да се обискират; самоличността им да се 

проверява; самото лице да бъде задържано или изведено от събитието от полицията и 

охранителния персонал на събитието; 

• 4.2. Освен личните вещи и предметите, изброени в Основните правила, участниците могат да 

носят само официалните държавни знамена на отборите и официалните клубни знамена на 

отборите. Националните флагове могат да съдържат само официални наименования на 

градове в държавата, като всеки друг знак може да бъде обозначен само с разрешение на 

организатора. Хореография може да се изпълнява само с разрешение от организатора; 

• 4.3. Участникът има право: 

• Да влезе в обекта или спортното съоръжение чрез входната врата, указана в билета или 

пропуска;  

• Да стигне до сектора си или мястото си по указан за това маршрут; 

• Да заеме мястото си и да използва сервизни обекти, заведения и кетъринг, така както е 

указано в билета/картата/пропуска му; 

• 4.4. Участникът може да пребивава само в сектора или зоната, указана на билета/картата или 

съответния документ за допуск. 

• 4.5. Участникът трябва да се съобразява с разпоредбите на Основните правила, с конкретните 

изисквания на организатора, а също с инструкциите на организатора, полицията, охраната и 

указанията на стюардите;  
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• 4.6. Участникът може да напусне спортното съоръжение само през мястото, откъдето е влязъл, 

освен ако изрично не е инструктиран по друг начин от организатора, охраната или полицията.; 

• 4.7. Участникът няма право да преотстъпва на друг човек билет, сезонна карта, пропуск или 

клубна карта, издадени на негово име;  

• 4.8. След напускане на спортното събитие, участникът няма право да влезе вътре отново с 

билет, карта или друг пропуск за еднократен достъп; 

• 4.9. Участникът трябва да напусне събитието, ако му бъде наредено от организатора, 

представител на организатора или служителите по охраната.  

 
6. По време на спортно събитие участникът не трябва: 

 

• 5.1. Да извършва каквато й да е дейност, която може да наруши реда и да прекъсне спортното 

събитие, а също да застраши личната и материална сигурност на участниците в спортното 

събитие; 

• 5.2. Да хвърля предмети на терена, в зоните затворени за зрители или в посока на други 

лица, без да има предварително разрешение за това от организатора; 

• 5.3. Да излиза без разрешение или да се опита да излезе на терена или в други зони, затворени 

за зрителите; 

• 5.4. Да използва пиротехнически средства или пали огън; 

• 5.5. Да използва лазерни показалки или подобни сигнални светлини; 

• 5.6. Да шуми или нарушава изпълнението на национални, официални или турнирни химни; 

• 5.7. Да стои на пътищата за евакуация (напр. на стълбите на стадиона); не бива да пречи и да 

стои на аварийните маршрути, коридори, входове, изходи, да пречи на движението на 

автомобили и пешеходци; 

• 5.8. Да демонстрира расистко, ксенофобско и непристойно поведение, а също поведение, което 

може да се тълкува като идеологически, религиозно или политически мотивирано. Нещо повече, 

не бива да показва плакати или емблеми с подобно съдържание;  

• 5.9. Да закача каквито и да е плакати и знамена върху огради, парапети или стълбове без 

разрешение от организатора или охраната; 

• 5.10. Да препречва възможността на другите да гледат; 

• 5.11. Да се катери по оградите или други структури на съоръжението;  

• 5.12. Да стъпва върху седалките; 

• 5.13. Да си покрива лицето; 

• 5.14. Да не замърсява и да се подчинява на правилата относно пушенето; 

• 5.15. Да извършва търговска дейност, освен ако няма предварително писмено 

разрешение за това от организатора; 
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• 5.16. Има право да предава информация за спортното събитие, моменти от него и резултата 

му, само с предварително писмено разрешение на федерацията-организатор на спортното 

събитие или въз основа на договор, което включва основно информацията, предавана на 

фирмите за спортни залози, на организаторите на онлайн спортни залагания или на 

доставчици на данни за спортни залагания и техните подизпълнители, а също записи на 

представителните за събитието права и заглавия. Ако участникът прави това без да може да 

предостави на място писмено разрешение от организатора, може да му бъде наредено да 

напусне събитието. 

 

7. Организаторът трябва да прикани участник, който застрашава провеждането на спортното събитие, 

личната и материална сигурност на другите, както и такъв, който демонстрира расистко, ксенофобско, 

политическо, заплашително или непристойно поведение чрез неспортсменски викове и насърчения, да 

спре да се държи по този начин. 

8. Ако по време на спортно събитие участник от някоя от страните, който претендира за достъп, не отговаря на 

изискванията на Раздел 2 или не прекрати поведението, описано в Раздел 4-6 6, въпреки предупрежденията 

на персонала по охраната, лицето няма да бъде допуснато и ще бъде изгонено от спортното събитие. 

Охраната трябва да изиска от лицето със отказан достъп да удостовери самоличността си. Ако лицето, което 

подлежи на извеждане, не изпълни това нареждане, тогава охраната, в случай, че няма законови разпоредби 

за различно действие, трябва веднага да извика полицията, която да извърши проверка на самоличността. 

Охраната има право да задържи лицето, подлежащо на изгонване, до пристигане на полицията, но не по-

късно от края на третия час след известяването на полицията, при условие, че лицето е задържано в зона и на 

място, в която има действащо видеонаблюдение с камери.  

9. Ако някой бъде експулсиран от спортно събитие или пък не бъде изгонен, но се наложи намеса от 

организатора (охраната) на мястото на провеждане на спортното събитие, тъй като се смята, че лицето 

провокира действия на зрителите, които биха застрашили непропорционално на риска, сигурността на 

спортното събитие, тогава организаторът има право да забрани на това лице да присъства въобще на 

спортни събития. Всеки, който нарушава Основните правила по този или който и да е друг начин, също може 

да получи такава възбрана. 

10. Всеки, който се противопоставя с насилие или застрашава определено правно действие, 

предприето от полицията или охраната за поддържане на реда; всеки, който влезе или се опита да 

проникне в зона, забранена за зрителите или за определена група зрители; а също който хвърля предмети 

по посока на тази зона, които могат да причинят телесна повреда, извършва престъпление.  

11. Отговорността за щети, причинени поради неспазване на правилата за сигурност, се носи от зрителя. В 

случай, че щетите са причинени от няколко човека, причинителите й носят колективна съвместна отговорност. 

Причинителят на щети трябва да възстанови на футболната федерация стойността на причинените щети.  

12. Организаторът трябва да вземе мерки, така че предмети, които нямат право да се внасят в 
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съоръжението според Основните правила, но извън тях могат да се носят законно и не са в противоречие 

със спортсменската подкрепа за отбора; а също предмети, надвишаващи позволените размери, да бъдат 

надлежно предадени срещу разписка на отговорно пазене и да се върнат на собственика им при напускане 

на обекта. Храна и напитки обаче не се приемат за съхранение. 

13. По време на спортно събитие, организаторът в турнирната система съгласно държавните нормативни 

документи за сигурността на спортните събития, при стандартен или повишен риск за сигурността, лично 

като организатор или чрез наета охранителна фирма и представител на пътуващия спортен клуб, има право, 

а при мачове с повишен или изключителен риск има задължение, да наблюдава публичните зони около 

стадиона, заети от фенове, чакащи да влязат на мача, а също паркинги, предназначени за зрителите. 

Наблюдението на участниците се извършва със записващи камери, които да улеснят разпознаването на 

участниците, а също да запишат видео материал, с който да се гарантира безопасността и сигурността на 

участниците. Камерите трябва да са инсталирани в определен от полицията брой места или да са 

монтирани върху тялото на организатора, а в случаите, когато се използва охранителен персонал, върху 

тялото на охранителите.  

14. Организаторът може да направи застраховка от щети на участниците. В случай на подобни събития, 

наличието на застраховка е указано както на билетите, така и на картите. Само лицата, които законно 

присъстват на събитието, имат право на подобна застраховка. Съгласно законодателните разпоредби за 

съхранение на личните данни, данните, събрани по време на влизането на зрителите трябва да се изтрият 

веднага след допускането на лицето или евентуално на отказа за допуск, освен при изключения, предвидени 

от закона. Правото на застраховка може да се упражни само от лица, които  заведат съответния иск до 12 ч. 

на обяд на третия ден след изтичане валидността на билета за вход, на сезонната карта или на друг 

сертификат, позволяващ право на допускане (след края на мача). Искът се подава в писмена форма, като в 

него се вписва серийния номер на билета, сезонната карта, сертификата или пропуска, даващи право на 

достъп. Поради горепосочените причини препоръчаме да информирате охраната за вашето нараняване или 

щети още на място по време на мача. 

15. За да гарантира безопасно напускане на стадиона от зрителите, полицията може да задържи зрителите в 

спортното съоръжение, до напускане на стадиона от феновете на противниковия отбор. Полицията 

обезопасява както зоната на зрителите, така и маршрутите за придвижване на феновете. Ако на спортното 

събитие не присъства полиция, тогава персоналът по охраната може самостоятелно да вземе решение за 

временното изчакване на зрителите. 

16. Ако определено спортно събитие е анулирано, провежда при затворени врати или пред ограничен брой 

зрители, тогава стойността на билета се връща в срок от три работни дни. Ако дадено спортно събитие бъде 

прекъснато, тогава билетите и сезонните карти, в случай, че са продадени такива, са валидни за 

преиграването на срещата. Председател на Унгарската футболна федерация извършва връщане на парите: 

- по електронен път на клиентите, купили си билет онлайн; 

- на лицето, представило билета в пункт за продажба на билети, в случай, че билетът е купен в друг пункт.  
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17. По време на спортни събития персоналът по охраната и стюардите трябва постоянно да наблюдават за 

спазването на Основните правила. 

18. За Основните правила са в сила следните дефиниции: 

 

• 17.1. Организатор: Това е Унгарската футболна федерация при мачове на национални отбори 

по футбол, на финала за Купата на Унгария и на други събития, организирани от нея. Като общо 

правило, настоящите Основни правила са прилагат само за тези мачове, а не за мачовете 

между футболните клубове. 

• 17.2. Участник: Физическо лице, което присъства на мястото на спортното събитие по време 

на провеждането му, а също един час и половина преди или след спортното събитие. 

Зрителите (феновете) се третират като участници.  

• 17.3 Охранителен персонал, охрана: Лица с минимална квалификация „охранител“, които са 

наети от охранителната компания, на която е възложена сигурността на събитието, чието 

облекло позволява лесно да бъдат разпознати като охрана. 

• 17.4. Стюард: Организаторът може да наеме стюарди за изпълнение на задачи, свързани с 

организацията на спортното събитие. Те може да са доброволци, да са по трудов договор или в 

друго правоотношение, касаещо извършване на работа. Като представител на организаторът 

стюардът подпомага най-вече в комуникацията със зрителите и другите участници и при 

предоставяне на информация за тях на мястото на спортното събитие. Стюардът подпомага 

влизането в спортното съоръжение и ориентацията вътре, а също безопасното провеждане на 

спортното събитие и използването на услугите, предвидени в спортното съоръжение. Съгласно 

закона само пълнолетни граждани над 18 г. с чисто съдебно досие могат да бъдат наемани за 

стюарди.  

• 17.5. Спортно събитие: Състезание или мач, който се провежда в рамките на спортна дейност във 

или извън съревнователна система, като е организиран от спортна организация или спортна 

федерация с присъствие на участници. Спортната програма трябва да се разглежда като спортно 

събитие. За целите на Основните правила спортно събитие означава само състезание или мач, 

организиран от Унгарската футболна федерация.  

• 17.6. Продължителност на спортното събитие: От пристигането на участниците на мястото на 

спортното събитие до напускането им от мястото на спортното събитие.  

• 17.7. Място на спортното събитие: Публично място или конкретна част от публична 

зона, където се провежда спортно събитие и могат да присъстват зрители. 

• 17.8. Спортно съоръжение: Структура и площадка, осигуряващи място за провеждане на 

организирано спортно събитие. 

• 17.9. Недопускане, забрана: Съгласно закона по време на спортно събитие, организирано от организатора 

или с участието на пътуваща спортна организация, при използване на система за допуск на участниците, 

организаторът трябва да откаже продажба на билети на лица, на които е забранен достъпа до спортни 
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събития, а също трябва да предотврати присъствието на подобни лица на спортното събитие (недопускане). 

Пътуващата спортна организация и организатора имат право да забранят присъствието на спортното събитие 

на всеки, който е бил изгонван от спортно събитие или, който не е бил изгонен, но е причинил намеса на 

организатора (охранителния персонал) на мястото на спортното събитие, тъй като е преценено, че е 

провокирал у зрителите действия, които биха застрашили непропорционално на риска безопасността на 

спортното събитие. 

 

Настоящата информация е основана на законовите разпоредби, но няма за цел да 

предостави пълна информация за тях. В Закона за спорта се съдържат и други правила, 

касаещи спортните събития и участниците в тях. Унгарските нормативните документи 

могат да бъдат намерени на mlsz.hu, meccsjegy.hu , а също в Справочника по управление 

на данните на Унгарската федерация по футбол на сайта adatvedelem.mlsz.hu. 

 

Влизат в сила незабавно след публикуването на електронната платформа 

или в съоръжението. 8 февруари 2019 г. 

 

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

