
 

NÉZŐI INFORMÁCIÓ 
 

MÉRKÖZÉS    UEFA EURO 2020 rájátszás középdöntő, Bulgária-Magyarország 

DÁTUM    2020. március 26. csütörtök, 21:45 

HELYSZÍN CÍME    Vaszil Levszki Nemzeti Stadion, Szófia, Evlogi & Hristo Georgievi krt. 38.   

KIEMELT 
IDŐPONTOK  

  
Kapunyitás a stadionban  
Csapatok bemelegítése 

Kezdőrúgás 
Mérkőzés tervezett vége 

20:00 
21:00 
21:45 
23:30* 

* ha a találkozón se hosszabbítás, se büntetőpárbaj nincs 
 

ÉLETKOR-
KORLÁTOZÁSOK 
 

▪ Tájékoztatjuk, hogy a sportesemények lebonyolítása során a 
közrend védelméről (a futball huliganizmusról) szóló törvény szerint 
a 16 éven aluli fiatalkorú személyt (18 éven felüli) felnőttnek kell 
kísérnie, akit a kiskorúért felelősség terhel. Ha az esemény 22:00 
óra után végződik, ugyanez az előírás vonatkozik a 18 éven aluli 
személyekre is. Ezt nyilatkozattal kell igazolni. Egy felnőtt 
kíséretében legfeljebb 3, 16 éven aluli fiatalkorú lehet. Ha a 
sportesemény 22:00 óra előtt véget ér, azt a 14 és 16 év közötti, 
személyigazolvánnyal rendelkező fiatalkorúak azt felnőtt kísérete 
nélkül látogathatják.  
A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni. Az egyik példányt a 
stadionba való belépést felügyelő privát biztonsági cég vagy a 
Belügyminisztérium képviselőjének kell átadni, a másik példány a 
kísérő felnőttnél marad. 

▪ Minden kiskorú gyermekkel érkező felnőtt köteles az alábbi 
nyilatkozatot kitölteni, és abban a gyermekért vállalt felelősségét 
igazolni. 

BIZTONSÁG ÉS 
VÉDELEM  

Figyelmet érdemel, hogy erre a mérkőzésre a fokozott biztonsági ellenőrzés 
szabályai érvényesek, ezért minden szurkolónak ismernie kell az alábbi 
korlátozásokat:  
 

▪ Minden néző köteles az összes biztonsági vizsgálat során a 
személyi azonosító okmányának felmutatására készen állni.  

▪ A sportesemények lebonyolítása során a közrend védelméről (a 
futball huliganizmusról) szóló bolgár törvény 11. cikkének 2. 
bekezdése alapján tilos a sportlétesítménybe más személy 
azonosító okmányát/jelét használva belépni. 

▪ A stadion nézők elől elzárt részére tilos belépni. 
▪ Alkohol, kábítószer vagy egyéb anyag hatása alatt álló személyt a 

stadionba beléptetni tilos. 
▪ Az agresszív magatartást tanúsító nézőt távozásra szólítjuk fel.  

https://bfunion.bg/uploads/Declaration%20-%20eng.docx
https://bfunion.bg/uploads/Declaration%20-%20eng.docx


 

▪ A néző a stadionba nem hozhat be palackot, így 500 ml-nél 
nagyobb űrtartalmú műanyag palackot sem, törékeny, illetve 
különösen kemény tárgyat, terjedelmes tárgyat, hosszú nyelű 
esernyőt, 1,5 m-nél hosszabb nyelű zászlót (kivéve, ha a zászlórúd 
anyaga könnyű, maximum 2,5 cm átmérőjű PVC). 

▪ A megkülönböztetésen alapuló visszaélés, a kántálás, illetve 
zaklatás minden formája szigorúan tilos, és letartóztatást 
és/vagy a helyszínről való eltávolítást vonja maga után. 

▪ Tilos gyűlölet keltésére vagy erőszak kiváltásra alkalmas szöveggel, 
képpel, rövidítéssel vagy szimbólummal ellátott, támadó kijelentést 
tartalmazó vagy jogellenesnek nyilvánított ideológiát 
megszemélyesítő zászlót, plakátot vagy lobogót behozni és 
felmutatni. 

▪ Kimeríti a tiszteletlen nézői magatartás tényállását (többek között) az, 
ha a néző: 
▪ a sporteseményért felelős személyek, a biztonsági és védelmi 

feladatot ellátó személyek és a rendészeti hatóságok utasításait 
nem hajlandó teljesíteni, 

▪ a sportlétesítményben vagy a sportövezetben található terelő 
kordonon, szerkezeten vagy berendezésen átmászik, 

▪ a játéktérre/futballpályára behatol, 
▪ tárgyakat éget vagy tüzet tart fenn, 
▪ a pályára tárgyat hajít be, 
▪ az arcot vagy egy részét fedő (és így az azonosítást akadályozó) 

maszkot visel, 
▪ káromkodik, vagy egyéb profán kifejezést használ, különösen 

vulgáris gesztusokat használ, vagy ilyen magatartást tanúsít, faji, 
etnikai vagy vallási alapú gyűlöletet kiváltó kifejezést használ, 
vagy kántál, 

▪ fegyvert vagy fegyverként használható tárgyat visel, lőszert, 
védőgázt, maró anyagot vagy festéket tartalmazó szprét, 
jelzőrakétát, robbanóeszközt, pirotechnikai cikket és egyéb 
veszélyes eszközt, ezek különálló elemét, narkotikumot és egyéb 
toxikus anyagot, valamint mások egészségére ártalmasnak 
minősíthető egyéb anyagot vagy tárgyat tart magánál, 

▪ verekedést kezd, vagy abban részt vesz, 
▪ a versenyzőkkel, bírókkal, rendészeti hatóságokkal vagy egyéb 

hivatalos személlyel, biztonsági vagy védelmi személyzettel, 
valamint egészségügyi szakemberrel, újságíróval, fotóriporterrel 
vagy Tv-operatőrrel szemben agresszívan lép fel, 

▪ a sportlétesítményt rongálja, vagy abban kárt okoz. 
 



 

A szurkoló a Bolgár Labdarúgó Szövetség stadionon kívül található 
ideiglenesen felállított hivatalos boltjában vásárolt árukat behozhatja a 
stadionba. 
 
A szurkolók együttműködését és megértését köszönjük. 
 

ALKOHOL  A stadionba azon kívülről származó alkoholt bevinni tilos. Bulgária törvényei 
alapján tilos a sportlétesítmények körüli 500 méteren belül alkoholos italt 
árusítani és fogyasztani. E korlátozások be nem tartása a stadion területéről 
való kitiltást vonhatja maga után.  
 

ZÁSZLÓK/LOBOGÓK 
 
 
 
 
 
 

A szurkoló zászlót/lobogót a stadionba a stadion személyzetének engedélye 
NÉLKÜL akkor hozhat be, ha: 
 

▪ a zászlót/lobogót tartó rúd 1,5 m-nél nem hosszabb, átmérője 1 cm-
nél kevesebb (kivételt képez ez alól a legfeljebb 2,5 cm átmérőjű 
könnyű PVC-cső), 

▪ a zászlón nincs hirdetés vagy reklámüzenet, 
▪ az nem tartalmaz sértő vagy rágalmazó üzenetet. 

 
Kérjük figyelembe venni, hogy fém zászlótartó rudat a zászló/rúd 
méretétől függetlenül tilos a stadionba bevinni. 
 
A Vaszil Levszki Stadion személyzete fenntartja a jogot az olyan zászló 
eltávolítására, amely véleménye szerint a mérkőzés alatt problémát okoz. 
 

UTAZTATÁS Érdemes figyelembe venni, hogy a Vaszil Levszki Nemzeti Stadion 
tömegközlekedéssel több járaton is elérhető, ezért a stadionba és a az 
visszaútra tanácsos ezt a közlekedési módot igénybe venni. A szurkolók az 
alábbi közlekedési lehetőségék közül választhatnak:  
 
FÖLDALATTI JÁRATOK 
Szófiai metró  

1. A Vaszil Levszki metróállomástól a stadion gyalog 3 perc alatt 
elérhető (a hazai szurkolótábornak fenntartott szektoron és a 
nagylelátón át). 

2. A SU Sv. Kliment Ohridszki metróállomástól a stadion (közvetlenül a 
vendégcsapatnak fenntartott tribün) gyalogosan 5 perc alatt 
közelíthető meg. 

Autóbusz 
1. Orlov most átkelő – Tsarigradsko út (közvetlenül a vendégcsapatnak 

fenntartott tribün gyalogosan 2 perc alatt érhető el) – Buszjáratok: 
204, 76, 280, 304, 184, 204, 213, 306, 604, 84, 505; Trolijáratok: 4, 5, 
8, 11 



 

2. Orlov most átkelő és Tsarigradsko út között az N1-es járat 24 órás 
folyamatos szolgálatot teljesít 

3. Orlov most állomás – Evlogi & Hristo Georgievi körút (a nagylelátó 
gyalog 2 perc alatt elérhető) – Buszjáratok: 304, 184, 94, 76, 204, 604, 
72, 84, 75, 9, 505 

4. UASG villamosmegálló (a stadion gyalog 5 perc alatt elérhető) – 
Villamosjáratok: 10, 12, 18 

 

Kérjük a nézőket, utazásukat tervezzék meg előre – lásd még: 

https://www.sofiatraffic.bg/en/transport/schedules és/vagy 
https://www2.metropolitan.bg/en/schedule/ 

 

Kérjük figyelembe venni, hogy Szófiában a közösségi közlekedés járatain a 

felnőtt vonaljegy ára 1,60 BGN (0,80 EUR). Jegyet a buszmegállókban és a 

metróállomásokon, valamint a buszsofőrnél lehet váltani. 

 
GÉPKOCSI  
Felhívjuk a gépkocsival utazni kívánók figyelmét, hogy a stadionnál NEM 
fognak szabad parkolóhelyet találni. Ezért kimondottan ajánlott a közösségi 
közlekedés igénybevétele. Akinek parkolnia kell, a sportlétesítményen kívül, 
környező utcákban teheti meg. Érdemes megjegyezni, hogy 19:30 után a 
közterületi parkolás ingyenes. 
 

 

https://www.sofiatraffic.bg/en/transport/schedules
https://www2.metropolitan.bg/en/schedule/


 

 


