
REGULAMENTUL FEDERAŢIEI 
MAGHIARE DE FOTBAL
PRIVIND ORDINEA INTERIOARĂ
ÎN STADIOANE

1. Concomitent cu cumpărarea biletului sau a abonamentului, respectiv prin prezentarea pentru intrare, participanţii manifestaţiilor sportive 
acceptă obligaţia lor de a respecta regulamentul de ordine interioară. Pe lângă prevederile regulamentului de ordine interioară, sunt obligaţi să 
respecte şi prevederile stabilite de organizatori, respectiv instrucţiunile organizatorului competiţiei, ale poliţie şi ale organizatorului manifestaţiei.

2. Intrarea participantului la manifestaţia sportivă poate fi permisă în cazul în care:
2.1. acceptă ca la somaţia organizatorului să-şi dovedească identitatea, respectiv
2.2. să dispună de bilet, abonament sau legitimaţie valabilă care-i asigură accesul, respectiv în cazul în care este cetăţean maghiar – dacă conform 
informaţiilor comunicate intrarea la meci este condiţionată de aceasta – să dispună de cartelă de club sau de suporter de fotbal;
2.3. nu se află sub efectul excluderii, sau al interzicerii participării la manifestaţii sportive din cauza unor infracţiuni sau contravenţii;
2.4. datele personale de pe bilet, abonament, cartela de club sau în legitimaţia eliberată corespund cu datele personale conţinute în legitimaţia 
aptă pentru dovedirea identităţii;
2.5. nu se află în mod vădit sub influenţa băuturilor alcoolice, al stupefiantelor sau al altor substanţe narcotice;
2.6. acceptă percheziţia vestimentară şi a bagajelor sale;
2.7. nu deţine asupra sa: 
• mâncare, băuturi, stupefiante, obiecte greu manevrabile sau care din cauza gabaritului nu încap sub scaun, sau obiecte care periclitează desfăşurarea 

manifestaţiei sportive, siguranţa personală sau materială a altora, a jucătorilor sau a persoanelor oficiale, care pot conturba distracţia altor 
spectatori, sau care pot fi folosite la acte agresive, sau deţinerea cărora este interzisă de lege, respectiv introducerea lor la manifestaţia sportivă 
a fost interzisă de organizator;

• inscripţii, drapele sau alte însemne autoritare interzise de lege care instigă la ură împotriva altora, cu conţinut politic, sau apte pentru a trezi în 
alţii sentimente de indignare, respectiv nu poartă astfel de haine;

• obiecte cu caracter promoţional sau comercial, cu excepţia cazului în care deţine aprobarea în acest sens a organizatorului;
• camere video sau aparate de fotografiat profesionale, cu excepţia cazului dacă dispune de aprobarea organizatorului;
• inscripţii, steaguri, pancarte care indică apartenenţa sa la un club, respectiv nu poartă îmbrăcăminte care denotă în mod clar acest fapt;
• animale, cu excepţia câinilor dresaţi pentru ajutorarea persoanelor cu handicap, în cazul spectatorilor care sunt persoane cu handicap;
2.8. acceptă că în timpul manifestaţiei sportive se pot face despre el înregistrări video şi sonore, iar înregistrările executate pot fi folosite în scop 
propriu de către partenerii  contractuali şi fotografii acreditaţi, respectiv le pot publica.

3. Concomitent cu intrarea, organizatorii efectuează percheziţia vestimentară şi a bagajelor, iar şi poliţia poate să facă astfel de controale. La 
intrare organizatorii pot verifica identitatea deţinătorului biletului sau abonamentului şi pot confrunta – la solicitarea poliţiei le şi confruntă – datele 
personale din legitimaţia aptă pentru dovedirea identităţii cu datele personale de pe bilet, abonament sau cartela de club.

În cazul în care la intrare datele personale ale deţinătorului biletului sau abonamentului nu corespund cu datele personale de pe cartela de club, 
de pe bilet sau de pe abonament, intrarea va fi interzisă.

4. Participantul:

4.1. organizatorii şi poliţiştii care asigurară siguranţa manifestaţiei au dreptul să percheziţioneze îmbrăcămintea şi bagajele, să stabilească identitatea 
şi să reţină sau să îndepărteze participantul de la manifestaţie;       
 4.2. în afară de obiectele personale şi cu respectarea celor cuprinse în regulamentul de ordine interioară, poate introduce doar drapelele oficiale 
ale ţărilor echipelor participante la meci, pe drapele pot fi menţionate doar numele oraşelor oficiale ale ţării, iar pentru introducerea oricăror alte 
pancarte este nevoie de aprobarea organizatorului manifestaţiei şi pentru crearea unor coreografii de aprobarea organizatorului competiţiei;      
4.3. în exclusivitate:
• poate intra în incinta bazei sportive doar prin poarta indicată pe bilet, pe abonament sau pe invitaţie;
• poate merge doar pe traseul indicat la sectorul său sau la locul unde îşi desfăşoară activitatea;
• poate ocupa doar locul indicat pe bilet, abonament sau invitaţie şi poate folosi doar utilităţile şi punctele de deservire respective; 
4.4. poate să stea doar în sectorul sau la locul indicat pe bilet, abonament sau certificat care permite accesul; 
4.5. trebuie să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară, prevederile stabilite de organizatorul competiţiei, respectiv instrucţiunile 
organizatorul competiţiei, poliţiei şi organizatorul manifestaţiei;  
4.6. poate să părăsească baza sportivă – dacă nu sunt alte dispoziţii din partea organizatorului competiţiei, organizatorului manifestaţiei sau 
poliţiei – doar prin punctul de intrare;    
4.7. nu poate cesiona biletul, abonamentul, certificatul de intrare sau cartela de club eliberat pe numele său altei persoane;    

5. Participantul la manifestaţia sportivă:

5.1. nu poate efectua o activitate care conturbă sau zădărniceşte ordinea manifestaţiei sportive, sau periclitează siguranţa personală sau materială 
a participanţilor la manifestaţia sportivă;
5.2. nu poate arunca cu obiecte în teren, în zonele interzise spectatorilor, sau în persoane;      
5.3. nu poate intra fără aprobare în teren şi în alte zone interzise spectatorilor şi nu poate nici măcar să încerce să dea dovadă de un astfel de 
comportament;
5.4. nu poate utiliza mijloace pirotehnice, nu poate cauza foc;
5.5. nu poate utiliza laser sau alte mijloace de semnalizare luminoasă asemănătoare;
5.6. nu poate conturba imnurile naţionale sau imnurile care au legătură cu competiţia;
5.7. nu poate să se oprească pe căile de evacuare (de exemplu pe scările stadionului), este obligat a lăsa libere şi nu poate bara căile de evacuare, 
culoarele, intrările, ieşirile de salvare, respectiv nu poate stânjeni circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor;    
5.8. nu poate manifesta un comportament care poate fi apreciat ca fiind rasist, instigator la ură, apt pentru a trezi în alţii sentimente de indignare, 
ideologic, religios sau politic şi nu poate afişa înscrisuri sau însemne cu asemenea conţinut; 
5.9. poate afişa pancarte sau drapele pe garduri, balustrade, scări, doar cu aprobarea organizatorului competiţiei sau manifestaţiei;   
5.10. nu poate deranja posibilitatea de a vedea a celorlalţi;
5.11. nu se poate căţăra pe gardurile şi pe celelalte obiective ale bazei sportive;
5.12. nu se poate urca cu picioarele pe scaun;
5.13. nu-şi poate masca faţa;
5.14. nu poate face murdărie şi este obligat să respecte prevederile referitoare la fumat;

6. Efectuarea a oricărei activităţi comerciale în incinta bazei sportive se poate face exclusiv cu aprobarea scrisă, prealabilă, a organizatorului. 

7. Organizatorul are obligaţia să someze participanţii care periclitează desfăşurarea manifestaţiei sportive, respectiv securitatea personală sau 
materială a altora, manifestă un comportament rasist, instigator la ură, apt pentru a trezi în alţii sentimente de groază sau de indignare, respectiv 
nu se încadrează în limitele susţinerii şi încurajării sportive, să înceteze comportamentul respectiv.

8. În cazul în care pe durata manifestaţiei sportive nu corespunde condiţiilor prevăzute la punctul 2., sau dacă în ciuda somaţiei primite din partea 
organizatorului nu încetează comportamentul specificat la punctul 7., trebuie îndepărtat de la manifestaţia sportivă. Organizatorul somează 
persoana care trebuie îndepărtată să-şi dovedească identitatea. În cazul în care persoana somată nu se conformează, organizatorul – în lipsa 
altor prevederi legale – anunţă imediat poliţia, în scopul efectuării legitimării. Până la sosirea poliţiei, dar cel mult trei ore din momentul anunţării 
poliţiei, organizatorul poate să reţină persoana care trebuie îndepărtată, cu condiţia ca reţinerea să aibă loc la faţa locului, într-un loc care este în 
raza vizuală a unui instrument de luat imagini, în funcţiune.

9. Organizatorii vor exclude de la participarea la manifestaţia sportivă pe cei care au fost îndepărtaţi de la manifestaţia sportivă, sau pe cei care 
nu au fost îndepărtaţi deoarece se putea presupune că intervenţia la faţa locului a organizatorilor competiţiei (manifestaţiei) ar fi provocat din 
partea spectatorilor fapte de natură să pericliteze în mod disproporţional siguranţa manifestaţiei sportive.

10. Cel care se opune cu forţa sau cu ameninţări împotriva măsurii regulamentare luate de poliţie sau de organizator în vederea menţinerii ordinii, 
intră într-o zonă interzisă spectatorilor sau a unei părţi definite dintre spectatori, respectiv încearcă acest lucru, sau aruncă în acea zonă cu un 
obiect care periclitează desfăşurarea manifestaţiei sportive sau integritatea corporală a altora, comite infracţiune.   

11. Spectatorul, respectiv în cazul mai multor vinovaţi cei participanţi la producerea prejudiciului, sunt responsabili în mod solidar pentru prejudiciul 
cauzat prin încălcarea prevederilor de siguranţă. Responsabilitatea de despăgubire nu afectează responsabilitatea contravenţională sau penală a 
spectatorului. Cel care a cauzat prejudiciul are obligaţia să plătească organizaţiei sportive toate pagubele produse.

12. Organizatorul se îngrijeşte de preluarea în mod documentat, păstrarea în siguranţă şi predarea celui îndreptăţit, în momentul plecării, a 
obiectelor care în baza regulamentului de ordine interioară nu pot fi introduse, dar pot fi deţinute legal, nu sânt contrare spiritului susţinerii în mod 
sportiv sau depăşesc gabaritul stabilit. Nu preluăm spre păstrare mâncare şi băuturi.

13. Organizatorul competiţiei – în caz în care s-a angajat, organizatorul manifestaţiei – este îndreptăţit ca pe durata manifestaţiei sportive să ţină 
sub observaţie spectatorii, cu camere de luat vederi amplasate în locurile stabilite de poliţie şi în numărul specificat de poliţie, respectiv să facă 
înregistrări calitativ corespunzătoare pentru identificarea participanţilor.   

14. Organizatorul a încheiat un contract de asigurare de răspundere. În cazul acestor tipuri de manifestaţii existenţa contractului de asigurare de 
răspundere este specificată şi pe bilete cât şi pe abonamente.  

15. Pentru ca spectatorii să poată părăsi în siguranţă baza sportivă, poliţia poate reţine spectatorii în baza sportivă până la părăsirea de către 
grupurile de spectatori adverşi a bazei sportive, a zonei asigurate de poliţie, respectiv a traseului suporterilor asigurat de poliţie.  

16. În cazul în care manifestaţia sportivă nu mai are loc, respectiv se organizează fără spectatori sau cu un număr redus de spectatori, contravaloarea 
biletului de intrare se returnează în termen de trei zile lucrătoare. În cazul în care manifestaţia sportivă s-a întrerupt, biletele de intrare – respectiv 
şi abonamentele, în cazul în care au fost comercializate – sunt valabile la manifestaţia repetată.

17. În timpul manifestaţiei sportive organizatorii verifică permanent respectarea celor conţinute în regulamentul de ordine interioară.

18. Dispoziţii explicative asupra termenilor folosiţi în prezentul regulament de ordine interioară:

18.1. Organizatorul competiţiei: Federaţia Maghiară de Fotbal
18.2. Organizatorul manifestaţiei: persoana care acţionează la locul manifestaţiei sportive în legătură cu securitatea manifestaţiei, dispune cel 
puţin de calificarea de agent de securitate sau de pază, prin înfăţişarea sa exterioară poate fi identificat ca organizator şi care aparţine firmei de 
pază însărcinate cu asigurarea manifestaţiei.
18.3. Participant: persoana fizică care se află la manifestaţia sportivă în timpul desfăşurării sale, respectiv cu o  oră şi jumătate înainte de începerea 
sau cu o oră şi jumătate după terminarea manifestaţiei sportive. Spectatorii (suporterii) sunt consideraţi participanţi. 
18.4. Manifestaţie sportivă: în general este un concurs sau un meci desfăşurat în prezenţa participanţilor, organizat în sistem competiţional sau 
în afara acestuia de către asociaţii sau federaţii sportive. Evenimentul sportiv se consideră manifestaţie sportivă. În cazul prezentului regulament 
de ordine interioară se consideră manifestaţii sportive doar acele evenimente sportive internaţionale oficiale organizate de Federaţia Maghiară de 
Fotbal a căror risc din punct de vedere al securităţii a fost stabilit de Inspectoratul General de Poliţie şi se desfăşoară în baze sportive înzestrate 
cu sisteme de intrare apte pentru stabilirea identităţii spectatorilor.
18.5. Durata manifestaţiei sportive: durează de la apariţia participanţilor la locul manifestaţiei sportive, până când participanţii părăsesc locul 
manifestaţiei sportive.
18.6. Suporterilor echipei oaspete se va desemna o zonă pentru suporteri (fan zone). Intrarea suporterilor echipei oaspete în stadion se va face 
prin această zonă. În această zonă sunt valabile prevederile regulamentului privind ordinea interioară în stadioane.

În vigoare din data de 25 februarie 2015. 
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REGULAMENTUL FEDERAŢIEI 
MAGHIARE DE FOTBAL
PRIVIND ORDINEA INTERIOARĂ
ÎN STADIOANE

1. Concomitent cu cumpărarea biletului sau a abonamentului, respectiv prin prezentarea pentru intrare, participanţii manifestaţiilor sportive 
acceptă obligaţia lor de a respecta regulamentul de ordine interioară. Pe lângă prevederile regulamentului de ordine interioară, sunt obligaţi să 
respecte şi prevederile stabilite de organizatori, respectiv instrucţiunile organizatorului competiţiei, ale poliţie şi ale organizatorului manifestaţiei.

2. Intrarea participantului la manifestaţia sportivă poate fi permisă în cazul în care:
2.1. acceptă ca la somaţia organizatorului să-şi dovedească identitatea, respectiv
2.2. să dispună de bilet, abonament sau legitimaţie valabilă care-i asigură accesul, respectiv în cazul în care este cetăţean maghiar – dacă conform 
informaţiilor comunicate intrarea la meci este condiţionată de aceasta – să dispună de cartelă de club sau de suporter de fotbal;
2.3. nu se află sub efectul excluderii, sau al interzicerii participării la manifestaţii sportive din cauza unor infracţiuni sau contravenţii;
2.4. datele personale de pe bilet, abonament, cartela de club sau în legitimaţia eliberată corespund cu datele personale conţinute în legitimaţia 
aptă pentru dovedirea identităţii;
2.5. nu se află în mod vădit sub influenţa băuturilor alcoolice, al stupefiantelor sau al altor substanţe narcotice;
2.6. acceptă percheziţia vestimentară şi a bagajelor sale;
2.7. nu deţine asupra sa: 
• mâncare, băuturi, stupefiante, obiecte greu manevrabile sau care din cauza gabaritului nu încap sub scaun, sau obiecte care periclitează desfăşurarea 

manifestaţiei sportive, siguranţa personală sau materială a altora, a jucătorilor sau a persoanelor oficiale, care pot conturba distracţia altor 
spectatori, sau care pot fi folosite la acte agresive, sau deţinerea cărora este interzisă de lege, respectiv introducerea lor la manifestaţia sportivă 
a fost interzisă de organizator;

• inscripţii, drapele sau alte însemne autoritare interzise de lege care instigă la ură împotriva altora, cu conţinut politic, sau apte pentru a trezi în 
alţii sentimente de indignare, respectiv nu poartă astfel de haine;

• obiecte cu caracter promoţional sau comercial, cu excepţia cazului în care deţine aprobarea în acest sens a organizatorului;
• camere video sau aparate de fotografiat profesionale, cu excepţia cazului dacă dispune de aprobarea organizatorului;
• inscripţii, steaguri, pancarte care indică apartenenţa sa la un club, respectiv nu poartă îmbrăcăminte care denotă în mod clar acest fapt;
• animale, cu excepţia câinilor dresaţi pentru ajutorarea persoanelor cu handicap, în cazul spectatorilor care sunt persoane cu handicap;
2.8. acceptă că în timpul manifestaţiei sportive se pot face despre el înregistrări video şi sonore, iar înregistrările executate pot fi folosite în scop 
propriu de către partenerii  contractuali şi fotografii acreditaţi, respectiv le pot publica.

3. Concomitent cu intrarea, organizatorii efectuează percheziţia vestimentară şi a bagajelor, iar şi poliţia poate să facă astfel de controale. La 
intrare organizatorii pot verifica identitatea deţinătorului biletului sau abonamentului şi pot confrunta – la solicitarea poliţiei le şi confruntă – datele 
personale din legitimaţia aptă pentru dovedirea identităţii cu datele personale de pe bilet, abonament sau cartela de club.

În cazul în care la intrare datele personale ale deţinătorului biletului sau abonamentului nu corespund cu datele personale de pe cartela de club, 
de pe bilet sau de pe abonament, intrarea va fi interzisă.

4. Participantul:

4.1. organizatorii şi poliţiştii care asigurară siguranţa manifestaţiei au dreptul să percheziţioneze îmbrăcămintea şi bagajele, să stabilească identitatea 
şi să reţină sau să îndepărteze participantul de la manifestaţie;       
 4.2. în afară de obiectele personale şi cu respectarea celor cuprinse în regulamentul de ordine interioară, poate introduce doar drapelele oficiale 
ale ţărilor echipelor participante la meci, pe drapele pot fi menţionate doar numele oraşelor oficiale ale ţării, iar pentru introducerea oricăror alte 
pancarte este nevoie de aprobarea organizatorului manifestaţiei şi pentru crearea unor coreografii de aprobarea organizatorului competiţiei;      
4.3. în exclusivitate:
• poate intra în incinta bazei sportive doar prin poarta indicată pe bilet, pe abonament sau pe invitaţie;
• poate merge doar pe traseul indicat la sectorul său sau la locul unde îşi desfăşoară activitatea;
• poate ocupa doar locul indicat pe bilet, abonament sau invitaţie şi poate folosi doar utilităţile şi punctele de deservire respective; 
4.4. poate să stea doar în sectorul sau la locul indicat pe bilet, abonament sau certificat care permite accesul; 
4.5. trebuie să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară, prevederile stabilite de organizatorul competiţiei, respectiv instrucţiunile 
organizatorul competiţiei, poliţiei şi organizatorul manifestaţiei;  
4.6. poate să părăsească baza sportivă – dacă nu sunt alte dispoziţii din partea organizatorului competiţiei, organizatorului manifestaţiei sau 
poliţiei – doar prin punctul de intrare;    
4.7. nu poate cesiona biletul, abonamentul, certificatul de intrare sau cartela de club eliberat pe numele său altei persoane;    

5. Participantul la manifestaţia sportivă:

5.1. nu poate efectua o activitate care conturbă sau zădărniceşte ordinea manifestaţiei sportive, sau periclitează siguranţa personală sau materială 
a participanţilor la manifestaţia sportivă;
5.2. nu poate arunca cu obiecte în teren, în zonele interzise spectatorilor, sau în persoane;      
5.3. nu poate intra fără aprobare în teren şi în alte zone interzise spectatorilor şi nu poate nici măcar să încerce să dea dovadă de un astfel de 
comportament;
5.4. nu poate utiliza mijloace pirotehnice, nu poate cauza foc;
5.5. nu poate utiliza laser sau alte mijloace de semnalizare luminoasă asemănătoare;
5.6. nu poate conturba imnurile naţionale sau imnurile care au legătură cu competiţia;
5.7. nu poate să se oprească pe căile de evacuare (de exemplu pe scările stadionului), este obligat a lăsa libere şi nu poate bara căile de evacuare, 
culoarele, intrările, ieşirile de salvare, respectiv nu poate stânjeni circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor;    
5.8. nu poate manifesta un comportament care poate fi apreciat ca fiind rasist, instigator la ură, apt pentru a trezi în alţii sentimente de indignare, 
ideologic, religios sau politic şi nu poate afişa înscrisuri sau însemne cu asemenea conţinut; 
5.9. poate afişa pancarte sau drapele pe garduri, balustrade, scări, doar cu aprobarea organizatorului competiţiei sau manifestaţiei;   
5.10. nu poate deranja posibilitatea de a vedea a celorlalţi;
5.11. nu se poate căţăra pe gardurile şi pe celelalte obiective ale bazei sportive;
5.12. nu se poate urca cu picioarele pe scaun;
5.13. nu-şi poate masca faţa;
5.14. nu poate face murdărie şi este obligat să respecte prevederile referitoare la fumat;

6. Efectuarea a oricărei activităţi comerciale în incinta bazei sportive se poate face exclusiv cu aprobarea scrisă, prealabilă, a organizatorului. 

7. Organizatorul are obligaţia să someze participanţii care periclitează desfăşurarea manifestaţiei sportive, respectiv securitatea personală sau 
materială a altora, manifestă un comportament rasist, instigator la ură, apt pentru a trezi în alţii sentimente de groază sau de indignare, respectiv 
nu se încadrează în limitele susţinerii şi încurajării sportive, să înceteze comportamentul respectiv.

8. În cazul în care pe durata manifestaţiei sportive nu corespunde condiţiilor prevăzute la punctul 2., sau dacă în ciuda somaţiei primite din partea 
organizatorului nu încetează comportamentul specificat la punctul 7., trebuie îndepărtat de la manifestaţia sportivă. Organizatorul somează 
persoana care trebuie îndepărtată să-şi dovedească identitatea. În cazul în care persoana somată nu se conformează, organizatorul – în lipsa 
altor prevederi legale – anunţă imediat poliţia, în scopul efectuării legitimării. Până la sosirea poliţiei, dar cel mult trei ore din momentul anunţării 
poliţiei, organizatorul poate să reţină persoana care trebuie îndepărtată, cu condiţia ca reţinerea să aibă loc la faţa locului, într-un loc care este în 
raza vizuală a unui instrument de luat imagini, în funcţiune.

9. Organizatorii vor exclude de la participarea la manifestaţia sportivă pe cei care au fost îndepărtaţi de la manifestaţia sportivă, sau pe cei care 
nu au fost îndepărtaţi deoarece se putea presupune că intervenţia la faţa locului a organizatorilor competiţiei (manifestaţiei) ar fi provocat din 
partea spectatorilor fapte de natură să pericliteze în mod disproporţional siguranţa manifestaţiei sportive.

10. Cel care se opune cu forţa sau cu ameninţări împotriva măsurii regulamentare luate de poliţie sau de organizator în vederea menţinerii ordinii, 
intră într-o zonă interzisă spectatorilor sau a unei părţi definite dintre spectatori, respectiv încearcă acest lucru, sau aruncă în acea zonă cu un 
obiect care periclitează desfăşurarea manifestaţiei sportive sau integritatea corporală a altora, comite infracţiune.   

11. Spectatorul, respectiv în cazul mai multor vinovaţi cei participanţi la producerea prejudiciului, sunt responsabili în mod solidar pentru prejudiciul 
cauzat prin încălcarea prevederilor de siguranţă. Responsabilitatea de despăgubire nu afectează responsabilitatea contravenţională sau penală a 
spectatorului. Cel care a cauzat prejudiciul are obligaţia să plătească organizaţiei sportive toate pagubele produse.

12. Organizatorul se îngrijeşte de preluarea în mod documentat, păstrarea în siguranţă şi predarea celui îndreptăţit, în momentul plecării, a 
obiectelor care în baza regulamentului de ordine interioară nu pot fi introduse, dar pot fi deţinute legal, nu sânt contrare spiritului susţinerii în mod 
sportiv sau depăşesc gabaritul stabilit. Nu preluăm spre păstrare mâncare şi băuturi.

13. Organizatorul competiţiei – în caz în care s-a angajat, organizatorul manifestaţiei – este îndreptăţit ca pe durata manifestaţiei sportive să ţină 
sub observaţie spectatorii, cu camere de luat vederi amplasate în locurile stabilite de poliţie şi în numărul specificat de poliţie, respectiv să facă 
înregistrări calitativ corespunzătoare pentru identificarea participanţilor.   

14. Organizatorul a încheiat un contract de asigurare de răspundere. În cazul acestor tipuri de manifestaţii existenţa contractului de asigurare de 
răspundere este specificată şi pe bilete cât şi pe abonamente.  

15. Pentru ca spectatorii să poată părăsi în siguranţă baza sportivă, poliţia poate reţine spectatorii în baza sportivă până la părăsirea de către 
grupurile de spectatori adverşi a bazei sportive, a zonei asigurate de poliţie, respectiv a traseului suporterilor asigurat de poliţie.  

16. În cazul în care manifestaţia sportivă nu mai are loc, respectiv se organizează fără spectatori sau cu un număr redus de spectatori, contravaloarea 
biletului de intrare se returnează în termen de trei zile lucrătoare. În cazul în care manifestaţia sportivă s-a întrerupt, biletele de intrare – respectiv 
şi abonamentele, în cazul în care au fost comercializate – sunt valabile la manifestaţia repetată.

17. În timpul manifestaţiei sportive organizatorii verifică permanent respectarea celor conţinute în regulamentul de ordine interioară.

18. Dispoziţii explicative asupra termenilor folosiţi în prezentul regulament de ordine interioară:

18.1. Organizatorul competiţiei: Federaţia Maghiară de Fotbal
18.2. Organizatorul manifestaţiei: persoana care acţionează la locul manifestaţiei sportive în legătură cu securitatea manifestaţiei, dispune cel 
puţin de calificarea de agent de securitate sau de pază, prin înfăţişarea sa exterioară poate fi identificat ca organizator şi care aparţine firmei de 
pază însărcinate cu asigurarea manifestaţiei.
18.3. Participant: persoana fizică care se află la manifestaţia sportivă în timpul desfăşurării sale, respectiv cu o  oră şi jumătate înainte de începerea 
sau cu o oră şi jumătate după terminarea manifestaţiei sportive. Spectatorii (suporterii) sunt consideraţi participanţi. 
18.4. Manifestaţie sportivă: în general este un concurs sau un meci desfăşurat în prezenţa participanţilor, organizat în sistem competiţional sau 
în afara acestuia de către asociaţii sau federaţii sportive. Evenimentul sportiv se consideră manifestaţie sportivă. În cazul prezentului regulament 
de ordine interioară se consideră manifestaţii sportive doar acele evenimente sportive internaţionale oficiale organizate de Federaţia Maghiară de 
Fotbal a căror risc din punct de vedere al securităţii a fost stabilit de Inspectoratul General de Poliţie şi se desfăşoară în baze sportive înzestrate 
cu sisteme de intrare apte pentru stabilirea identităţii spectatorilor.
18.5. Durata manifestaţiei sportive: durează de la apariţia participanţilor la locul manifestaţiei sportive, până când participanţii părăsesc locul 
manifestaţiei sportive.
18.6. Suporterilor echipei oaspete se va desemna o zonă pentru suporteri (fan zone). Intrarea suporterilor echipei oaspete în stadion se va face 
prin această zonă. În această zonă sunt valabile prevederile regulamentului privind ordinea interioară în stadioane.

În vigoare din data de 25 februarie 2015. 

POLITIKA
POLITICS


