
 

Ghidul spectatorului  

la meciul de fotbal Ungaria – România 

(04.09.2015) 

 

A.  Date de interes general 

 

1. Despre Ungaria: 

Denumirea oficială a ţării: Ungaria (Magyarország) 

Capitala: Budapesta  

Prefix telefonic internaţional: +36. 

Formă de guvernământ: Republică  

Moneda naţională: forintul (HUF); 1 HUF = 100 fillér. 

Curs de schimb valutar: 1 EURO = 309 HUF 

 

2. Date de contact ale Ambasadei României la Budapesta:  

Adresa: 1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72 

Telefon fix: 0036-1-220.16.66; 0036-1-384.83.94 

Telefon de urgenţă: 0036-30-535.69.12 

Site: http://budapesta.mae.ro 

 

3. Condiţii de intrare în Ungaria: 

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Ungaria. Intrarea în Ungaria este permisă cu paşaport 
sau carte de identitate valabile. 

  

4. Reglementări vamale: 

Este interzisă introducerea în Ungaria de băuturi alcoolice fabricate artizanal (indiferent de cantitate), respectiv 
dacă producătorul nu deţine o autorizaţie corespunzătoare, iar recipientele nu sunt sigilate cu timbre fiscale. 

 

5. Circulaţia pe drumurile publice: 

Permisul de conducere românesc este valabil în Ungaria. 

Sunt obligatorii: 

- folosirea fazei de întâlnire pe drumurile publice, în afara localităţilor; 



 

- folosirea centurii de siguranţă;  

- folosirea scaunului pentru copii. 

Sunt interzise: 

- folosirea telefonului mobil în timpul condusului fără dispozitive „hands-free”; 

- aparatele anti-radar şi de detectare a radarului; 

- staţiile de emisie-recepţie, în afara celor autorizate şi folosite de transportatori. 

 

Taxa de autostradă se plăteşte pentru toate autostrăzile prin achiziţionarea, înaintea intrării pe autostradă, de 
la orice staţie de benzină, a vignetei („matrica”) pentru categoria de vehicul şi perioada corespunzătoare. 

Amenzile contravenţionale aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră se pot achita, de regulă, la 
unităţile poştale din Ungaria, pe baza cecului primit cu ocazia constatării şi aplicării sancţiunii de către poliţia 
rutieră sau prin transfer bancar, în baza procesului verbal întocmit de poliţia rutieră. 

  

6. Transportul în comun 

Reţea de transport în comun este asigurată de autobuze, troleibuze şi tramvaie în toate oraşele mari. În 
Budapesta, pe lângă acestea, există şi reţeaua de metrou. Costul biletului de călătorie în interiorul localităţilor este 
de 350 HUF pe toate mijloacele de transport în comun. Biletele se achiziţionează la automate sau tonetele de 
ziare şi se compostează în mijlocul de transport.  

Între localităţile din Ungaria, transportul este asigurat pe căi ferate, pe şosele – cu autobuze cu plecare din 
autogări – sau cu vapoare de linie, pe Dunăre. 

 

 7.   Asigurare medicală de călătorie: 

Asigurarea medicală este obligatorie în Ungaria.  

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare, formularul E112 sau Cardul european 
de asigurări sociale de sănătate vă va oferi acces la îngrijirile medicale necesare.  

 

8.  Regimul medical:  

În cazul în care nu aveţi asigurare medicală, asistenţa medicală se acordă contra cost. În cazul în care aveţi 
nevoie de transport cu ambulanţa ungară până la frontiera cu România sau până la domiciliul din România, acest 
serviciu este asigurat contra cost.   

 

9.  Ameninţări teroriste: 

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Ungaria nu poate fi exclusă din faţa acestei 
ameninţări. 

Vă recomandăm să urmăriţi, în permanenţă, anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile ungare şi să 
accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe. 

 

http://www.mae.ro/


 

10.  Siguranţă şi criminalitate 

Ungaria nu este considerată a fi o ţară de risc pentru turiştii străini. 

Infracţiuni minore – de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini – pot apărea în zone 
aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). 

 

11.  Recomandări: 

- Respectaţi regulile de circulaţie pe drumurile publice, cuantumul amenzilor ca urmare a încălcării regulilor de 
circulaţie este ridicat; 

- Nu introduceţi în Ungaria băuturi alcoolice netimbrate, acestea vor fi reţinute şi se percep amenzi; 

- Întocmiţi asigurare de călătorie; 

- Informaţi-vă în legătură cu condiţiile meteorologice şi starea drumurilor, în momentul  călătoriei; 

- Respectaţi timpii de odihnă şi verificaţi starea autoturismelor pentru a nu vă pune viaţa în pericol; 

- Păstraţi documentele şi bunurile în siguranţă. 

 

 

B. Informaţii referitoare la ziua meciului   

 

1. Cum ajungem la Budapesta? 

 

Traseele recomandate de poliţia ungară pentru 
deplasarea suporterilor români cu autovehicule, pe 
teritoriul Ungariei până la Budapesta, sunt: 

- Autostrada M3 – traseu Borş-Budapesta  

- Autostrăzile M43 şi M5 – traseu Nădlac-
Budapesta 

 

Poliţia ungară va asigura ordinea în parcările 
situate de-a lungul celor două magistrale auto, 
atât pe sensul de mers către Budapesta cât şi, 
ulterior terminării meciului, pe sensul de mers 
către graniţa cu România. 

 

 



 

Pentru persoanele care sosesc cu autovehicule 
utilizând autostrada M3, recomandarea este de a 
intra pe centura Budapestei – autostrada M0 – prin 
E71 (după depăşirea localităţii Godollo), în sensul 
de mers către Szeged, iar la intersecţia M0 cu M3 
(după depăşirea localităţii Gyal), să intre către 
centrul oraşului. 

Pentru spectatorii care sosesc pe M5, aceştia vor 
continua deplasarea până la intrarea în Budapesta. 

În apropiere de punctul de întâlnire al suporterilor 
români (Fan Zone), există o parcare rezervată 
mijloacelor de transport utilizate de aceştia. 

 

Pentru suporterii români care vor călători cu trenul, aceştia vor sosi la gara Keleti, situată la aproximativ 4 km faţă 
de stadion. 

 

2. Cum ajungem la stadion? 

Accesul fanilor români în incinta stadionului se va face exclusiv prin Fan Zone! 

 

 

Accesul autoturismelor este interzis pe 

această arteră, strada fiind exclusiv 

pietonală în ziua meciului. 

Este interzisă utilizarea acestei 

parcări de către suporterii români 



 

Astfel, este necesar ca fiecare suporter, posesor de bilet nominal, anterior începerii meciului, să se îndrepte 
către Fan Zone, situată vis-a-vis de stadion, la intersecţia străzilor Konyves Kalman şi Albert Florian. 

 

 
 

Suporterii români sosiţi cu trenul la Budapesta pot ajunge la stadion cu mijloacele de transport în comun, 

astfel: 

Varianta 1: Cu metroul, de la staţia „KELETI PALYAUDVAR”, utilizând magistrala verde, până la staţia „KALVIN TER” (3 

staţii) de unde vor schimba tronsonul de metrou şi se vor deplasa pe magistrala albastră până la staţia „NEPLIGET” (4 staţii); 

Varianta 2: Cu metroul, de la staţia 

„KELETI PALYAUDVAR”, utilizând 

magistrala roşie, până la staţia „DEAK 

FERENC TER” (3 staţii) de unde vor 

schimba tronsonul de metrou şi se vor 

deplasa pe magistrala albastră până la 

staţia „NEPLIGET” (6 staţii); 

Varianta 3: Cu metroul, de la staţia 

„KELETI PALYAUDVAR”, utilizând 

magistrala roşie, până la staţia 

„PUSKAS FERENC STADION” (1 

staţie) de unde vor lua tramvaiul nr. 1 în 

direcţia „Etele ut/Fehervari ut” până la 

staţia „ALBERT FLORIAN” (6 staţii); 



 

 

Varianta 4: Cu tramvaiul nr. 24 de la staţia „KELETI PALYAUDVAR” în sensul de mers către „Közvágóhíd” până la staţia 

„NAGYVARAD TER” (6 staţii), iar apoi se continuă deplasarea pe jos, pe str. Ülloi, către Fan Zone.  

 

 

3. Ce se întâmplă în FAN ZONE? 

Accesul în Fan Zone va fi permis exclusiv pe bază de bilet nominal iar la intrare va fi efectuat un control 

sumar al persoanelor şi bagajelor.  

ATENŢIE: Biletele la meci nu sunt transmisibile! La stadion nu vor fi disponibile bilete destinate 

suporterilor români! 

Autorităţile ungare pun la dispoziţia suporterilor 

români, care se vor aduna în Fan Zone 

înaintea începerii meciului, chioşcuri cu 

alimente şi băuturi răcoritoare – acestea vor 

putea fi achiziţionate în Euro sau în Ron – 

precum şi toalete ecologice. Totodată, 

organizatorii vor instala în această zonă un 

ecran pe care pot fi rulate clipuri de informare 

pentru cetăţenii români. 

În zona respectivă se vor afla reprezentanţi ai 

forţelor de ordine ungare şi jandarmi români 

dislocaţi la Budapesta, astfel încât să se poată 

soluţiona situaţiile reclamate de cetăţenii 

români. 



 

4. Accesul în stadion 

Accesul în incinta stadionului se va face începând cu ora 17:45. 

Deplasarea din Fan Zone către stadion se va realiza în mod fragmentat, în grupuri de câte 50 de suporteri, sub 

protecţia forţelor de poliţie.  

ATENŢIE: Fanilor români le va fi permis accesul pe 

Groupama Arena doar cu steagurile României, fără alte 

inscripționări, și numai după trecerea prin Fan Zone. 

La porţile de acces ale arenei sportive vor fi dispuşi, alături 

de poliţişti ungari, jandarmi proveniţi din cadrul forţelor de 

ordine române. 

Sectorul E, cel în care se vor afla cei mai mulţi dintre 

suporterii români, este înconjurat de o plasă de protecţie 

ignifugă iar o parte din sectorul alăturat (D4) va fi folosită de 

forţele de ordine ca zonă tampon. 

În incinta stadionului vor fi mobilizate forţe de ordine aparţinând poliţiei ungare, în care vor fi incluşi poliţişti 

vorbitori de limbă română. 

 

5. Ieşirea din stadion şi plecarea 

După terminarea meciului, suporterii români vor aştepta în tribune aproximativ 30-40 minute, după care vor fi 

escortaţi de poliţie către Fan Zone. Din acest punct, suporterii îşi vor continua călătoria prin mijloace proprii. 

Celor care vor călători cu autovehicule către România le este recomandat a utiliza autostrăzile M5 şi M3, poliţia 

ungară asigurând ordinea în parcările situate de-a lungul acestor magistrale auto. 

 

6. Alte aspecte de interes 

- În cazul în care suporterii români prezenţi la meci vor săvârşi fapte antisociale, poliţia ungară poate 

dispune măsura reţinerii pentru 72 de ore, procesul de soluţionare în instanţă fiind de până la 8 zile. 

- Pentru buna desfăşurare a evenimentului sportiv, poliţia ungară a mobilizat, în ziua meciului, peste 

2500 de poliţişti. 

- Partida de fotbal se va desfăşura cu casa închisă, fiind vândute toate cele aprox. 22.000 de locuri 

disponibile ale stadionului. 

 


