
Κανονισμός Γηπέδων  

της Ουγγρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (MLSZ)  

για τις αθλητικές διοργανώσεις της MLSZ 

1. Με την αγορά του εισιτηρίου ή της κάρτας διαρκείας ή και με την προσέλευση για είσοδο τεκμαίρεται ότι ο 
συμμετέχων στην αθλητική διοργάνωση αναγνωρίζει ως δεσμευτικό τον Κανονισμό Γηπέδων. Εκτός από τις 
διατάξεις του Κανονισμού Γηπέδων οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ορίζει ο διοργανωτής και 
με τις οδηγίες του διοργανωτή, της αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας καθώς και να υπακούει στις 
παρακλήσεις των επιμελητών (stewards). 

2. Η είσοδος στον χώρο της αθλητικής διοργάνωσης μπορεί να επιτραπεί στον συμμετέχοντα αν: 

• 2.1. δέχεται να αποδείξει την ταυτότητά του, εφόσον το ζητήσει το προσωπικό ασφαλείας και 

• 2.2. έχει στην κατοχή του έγκυρο εισιτήριο, κάρτα διαρκείας ή άλλο αποδεικτικό δικαιώματος 
εισόδου ή, προκειμένου για υπήκοο Ουγγαρίας   εφόσον σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση 
απαιτείται για την παρακολούθηση του αγώνα, κάρτα οπαδού ή ποδοσφαιρόφιλου· 

• 2.3. δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό, απαγόρευση παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων 
ή απαγόρευση της εισόδου λόγω παράβασης ή με παρόμοιου περιεχομένου απόφαση 
αθλητικής οργάνωσης, αρχής ή δικαστηρίου της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 7/Α, παρ. 
(1) του Νόμου Ι του 2004 περί Αθλητισμού· 

• 2.4. σε περίπτωση ονομαστικής πώλησης τα αναγραφόμενα στο εισιτήριο, την κάρτα 
διαρκείας, την κάρτα οπαδού ή το χορηγούμενο αποδεικτικό προσωπικά στοιχεία συμφωνούν 
με τα στοιχεία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας του· 

• 2.5. δεν βρίσκεται υπό την εμφανή επήρεια οινοπνευματωδών, ναρκωτικών ή άλλων 
μεθυστικών ουσιών· 

• 2.6. συναινεί να υποβληθεί σε σωματική έρευνα και έλεγχο αποσκευών· 

• 2.7. δεν έχει μαζί του • φαγητά, ποτά, αντικείμενα δύσχρηστα, που δεν μπορούν να 
τοποθετηθούν κάτω από το κάθισμα ή που θέτουν σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της αθλητικής 
διοργάνωσης και την προσωπική και περιουσιακή ασφάλεια των άλλων, ενδέχεται να 
παρενοχλήσουν τους παίκτες ή τους επισήμους όπως και την ψυχαγωγία άλλων θεατών ή 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πράξεις βίας ή των οποίων η κατοχή απαγορεύεται από τον 
νόμο ή η μεταφορά στον χώρο της αθλητικής διοργάνωσης απαγορεύτηκε από τον διοργανωτή· 
• επιγραφή, σημαία ή νομοθετικά απαγορευμένο σύμβολο αυταρχικών καθεστώτων που 
υποκινούν σε μίσος ή έχουν πολιτικό ή σοκαριστικό περιεχόμενο, ούτε φέρει παρόμοια 
ενδυμασία· 
• αντικείμενο με διαφημιστικό ή εμπορικό σκοπό, εκτός αν έχει σχετική άδεια του διοργανωτή· 
• βιντεοκάμερα ή επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, εκτός αν έχει σχετική άδεια του 
διοργανωτή· 
• επιγραφή, σημαία ή πανό του οπαδού κάποιου συλλόγου ούτε φέρει ενδυμασία που να 
εκφράζει με σαφήνεια τέτοια ιδιότητα· 
• ζώο, εκτός από τον σκύλο-βοηθό ατόμου με ειδικές ανάγκες· 

• 2.8. λαμβάνει γνώση και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης μπορεί 
να καταγραφεί σε οπτικοακουστικά μέσα και τις καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 
σκοπούς τους και να δημοσιεύσουν οι συμβεβλημένοι φορείς και οι διαπιστευμένοι 
φωτογράφοι· 

• 2.9. δεν επιδεικνύει συμπεριφορά που απαγορεύεται στην παράγραφο 4 ή που ορίζεται στις 
παραγράφους 5 ή 6. 

3. Κατά τη διαδικασία εισόδου το προσωπικό ασφαλείας πραγματοποιεί σωματική έρευνα και έλεγχο 
αποσκευών, μια διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί και από την αστυνομία. Κατά την είσοδο το 
προσωπικό ασφαλείας μπορεί να ελέγξει την ταυτοπροσωπία του κατόχου του εισιτηρίου ή της κάρτας 
διαρκείας και μπορεί να συγκρίνει   εφόσον δε ζητηθεί από την αστυνομία, οφείλει να συγκρίνει   τα 
προσωπικά στοιχεία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας με τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο 
εισιτήριο, την κάρτα διαρκείας ή την κάρτα οπαδού. 



Αν κατά την είσοδο τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου ή της κάρτας διαρκείας δεν 
συμφωνούν με τα προσωπικά στοιχεία του εισιτηρίου ή της κάρτας διαρκείας, θα του αρνηθούν την είσοδο. 

4. Ο συμμετέχων: 

• 4.1. λαμβάνει γνώση ότι η αστυνομική δύναμη που καλύπτει την ασφάλεια και το προσωπικό 
ασφαλείας έχουν δικαίωμα σωματικής έρευνας, ελέγχου αποσκευών, εξακρίβωσης 
ταυτοπροσωπίας, κατακράτησης και απομάκρυνσης από τη διοργάνωση· 

• 4.2. εκτός από τα προσωπικά του αντικείμενα και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Γηπέδων, μπορεί να φέρει μόνο τις επίσημες εθνικές σημαίες, οι οποίες 
επιτρέπεται να αναγράφουν μόνο τις ονομασίες των επίσημων δήμων της χώρας, κάθε άλλο 
πανό και κάθε χορογραφία υπόκειται στην έγκριση του διοργανωτή και του προσωπικού 
ασφαλείας, αντιστοίχως· 

• 4.3. επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο να: 
• εισέρχεται από την πύλη εισόδου που αναγράφει το εισιτήριο, η κάρτα διαρκείας ή η 
πρόσκληση· 
• μεταβαίνει από προκαθορισμένη διαδρομή πρόσβασης στον τομέα του ή στη θέση εργασίας 
του· 
• καταλαμβάνει τη θέση καθημένου και να χρησιμοποιεί τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και 
μονάδες εξυπηρέτησης που αναγράφει το εισιτήριο / η κάρτα διαρκείας / η πρόσκλησή του· 

• 4.4. βρίσκεται στον τομέα ή χώρο που αναγράφει το εισιτήριο, η κάρτα διαρκείας ή άλλο 
αποδεικτικό δικαιώματος εισόδου του· 

• 4.5. επίσης, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Κανονισμών Γηπέδων, τους 
κανόνες που ορίζει ο διοργανωτής και τις οδηγίες του διοργανωτή, της αστυνομίας και του 
προσωπικού ασφαλείας καθώς και να υπακούει στις παρακλήσεις των επιμελητών (stewards)· 

• 4.6. αποχωρεί από την αθλητική εγκατάσταση μόνο από το σημείο εισόδου, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από τον διοργανωτή, την αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας· 

• 4.7. δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους το ονομαστικό του εισιτήριο, κάρτα διαρκείας, 
αποδεικτικό δικαιώματος εισόδου ή κάρτα οπαδού· 

• 4.8. αν αποχώρησε από την αθλητική διοργάνωση – και το εισιτήριο, η κάρτα διαρκείας ή άλλο 
αποδεικτικό δικαιώματος εισόδου ισχύει για εφάπαξ είσοδο – δεν επιτρέπεται να επιστρέψει 
και πάλι· 

• 4.9. μετά από έκκληση του διοργανωτή, του εκπροσώπου του διοργανωτή ή του προσωπικού 
ασφαλείας οφείλει να αποχωρήσει από την αθλητική διοργάνωση. 

5. Ο συμμετέχων κατά την αθλητική διοργάνωση δεν επιτρέπεται να: 

• 5.1. ασκεί δραστηριότητα η οποία να διαταράσσει την τάξη, ματαιώνει την αθλητική 
διοργάνωση ή θέτει σε κίνδυνο την προσωπική και περιουσιακή ασφάλεια των άλλων· 

• 5.2. ρίπτει αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, τον αποκλεισμένο από τους θεατές χώρο και 
κατά ατόμων χωρίς προηγούμενη άδεια του διοργανωτή· 

• 5.3. εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο ή τους αποκλεισμένους από τους θεατές χώρους ούτε 
επιτρέπεται να επιχειρεί παρόμοιες συμπεριφορές· 

• 5.4. χρησιμοποιεί πυροτεχνήματα ή προκαλεί πυρκαγιά· 

• 5.5. χρησιμοποιεί laser ή παρόμοιο φως σήμανσης· 

• 5.6. διαταράσσει την ανάκρουση των εθνικών, επίσημων ή σχετιζόμενων με τον αγώνα ύμνων· 

• 5.7. σταματά στην δίοδο διαφυγής (π.χ. στις σκάλες σταδίου), φράσσει διόδους διαφυγής, 
διαδρόμους, εισόδους, εξόδους κινδύνου    οφείλει να τις αφήνει ελεύθερες   ούτε επιτρέπεται 
να παρακωλύει την κίνηση οχημάτων και πεζών· 

• 5.8. επιδεικνύει ρατσιστική, υποκινούσα το μίσος συμπεριφορά, η οποία ενδέχεται να συνιστά 
για τους άλλους στάση σοκαριστική από ιδεολογική, θρησκευτική ή πολιτική άποψη, ούτε 
επιτρέπεται να εκθέτει σε θέα επιγραφές ή σήματα με παρόμοιο περιεχόμενο· 

• 5.9. τοποθετεί πανό ή σημαία σε περιφράξεις, κιγκλιδώματα και στύλους παρά μόνο με την 
άδεια του διοργανωτή και του προσωπικού ασφαλείας· 

• 5.10. κλείνει το οπτικό πεδίο των άλλων· 

• 5.11. αναρριχείται στις περιφράξεις και άλλα σημεία της εγκατάστασης· 



• 5.12. ανεβαίνει στα καθίσματα· 

• 5.13. καλύπτει το πρόσωπό του· 

• 5.14. πετάει απορρίμματα και οφείλει να τηρεί τις διατάξεις που αφορούν το κάπνισμα· 

• 5.15. επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα αποκλειστικά και μόνο με 
προηγούμενη γραπτή άδεια του διοργανωτή· 

• 5.16. πληροφορίες για την αθλητική διοργάνωση, τα αποτελέσματα και τα επιμέρους 
συμβάντα της επιτρέπεται να διαβιβάζει μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 
διοργανώτριας αθλητικής ομοσπονδίας ή βάσει σύμβασης, στοιχημάτων 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πληροφοριών που σχετίζονται με το αθλητικό στοίχημα και 
που διαβιβάζονται σε διοργανωτές on-line αθλητικού στοιχηματισμού και σε παρόχους 
δεδομένων αθλητικών στοιχημάτων και των υπεργολάβων τους, καθώς και των καταγραφών 
που αφορούν περιουσιακά δικαιώματα της διοργάνωσης. Αν ο συμμετέχων δεν μπορεί να 
προσκομίσει επιτόπου γραπτή άδεια του διοργανωτή, μπορεί – μετά από σχετική έκκληση – να 
απομακρυνθεί. 

6. Ο διοργανωτής οφείλει να καλεί τον συμμετέχοντα που θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της αθλητικής 
διοργάνωσης ή την προσωπική και περιουσιακή ασφάλεια των άλλων ή που επιδεικνύει συμπεριφορά 
ρατσιστική, υποκινούσα το μίσος, εκφοβιστική ή σοκαριστική, ξένη προς το γνήσιο φίλαθλο πνεύμα, να 
τερματίσει αυτή τη συμπεριφορά. 

7. Αν ο συμμετέχων κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης δεν πληροί τους όρους της παραγράφου 2 ή 
δεν τερματίσει τη συμπεριφορά των παραγράφων 4–6 μετά από προειδοποίηση από το προσωπικό 
ασφαλείας, πρέπει να του αρνηθεί η είσοδος ή πρέπει να απομακρυνθεί από την αθλητική διοργάνωση. Το 
προσωπικό ασφαλείας καλεί το άτομο που πρόκειται να απομακρυνθεί να αποδείξει την ταυτότητά του. Αν το 
άτομο που πρόκειται να απομακρυνθεί δεν συμμορφωθεί με την έκκληση, το προσωπικό ασφαλείας καλεί 
αμελλητί την αστυνομία για τον έλεγχο ταυτότητας, εκτός αν προβλέπεται αλλιώς από σχετική νομοθετική 
διάταξη. Ως την άφιξη της αστυνομίας, αλλά το πολύ ως τη συμπλήρωση τριώρου, το προσωπικό ασφαλείας 
μπορεί να κατακρατήσει το προς απομάκρυνση πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι η κατακράτηση λαμβάνει 
χώρα μέσα στο οπτικό πεδίο επιτόπου εγκατεστημένου μέσου οπτικής καταγραφής. 

8. Ο διοργανωτής αποκλείει από τη συμμετοχή στην αθλητική διοργάνωση όποιον απομακρύνθηκε από την 
αθλητική διοργάνωση ή ο μόνος λόγος της μη απομάκρυνσής του ήταν το ενδεχόμενο η επέμβαση του 
διοργανωτή (του προσωπικού ασφαλείας) να προκαλέσει εκ μέρους των θεατών μια αντίδραση η οποία θα 
έθετε σε δυσανάλογο κίνδυνο την ασφάλεια της αθλητικής διοργάνωσης. 

9. Όποιος προβάλλει αντίσταση, με βία ή απειλή βίας, σε σύννομη ενέργεια της αστυνομίας ή του 
προσωπικού ασφαλείας που αποσκοπεί στη διατήρηση της τάξης, εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε χώρο 
αποκλεισμένο για τους θεατές ή ορισμένη ομάδα θεατών ή ρίπτει στον χώρο αυτό αντικείμενο που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης ή τη σωματική ακεραιότητα άλλων, διαπράττει 
ποινικό αδίκημα. 

10. Ο θεατής φέρει ευθύνη για τη ζημία που προκλήθηκε από την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας. Στην 
περίπτωση που η ζημία προκλήθηκε από περισσότερα του ενός άτομα, οι θεατές που την προκάλεσαν φέρουν 
αλληλέγγυα ευθύνη. Η ευθύνη για αποζημίωση δεν επηρεάζει την παραβατική ή ποινική ευθύνη του θεατή. Ο 
υπαίτιος της ζημίας υποχρεούται να αποζημιώσει την αθλητική οργάνωση για κάθε δαπάνη που προκλήθηκε 
από τη ζημία. 

11. Ο διοργανωτής μεριμνά για την τεκμηριωμένη παραλαβή, ασφαλή φύλαξη και επιστροφή κατά την 
αποχώρηση στον δικαιούχο των αντικειμένων η μεταφορά των οποίων στο γήπεδο δεν επιτρέπεται σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Γηπέδων, αλλά η κατοχή τους είναι σύννομη, εφόσον είναι συμβατά με το γνήσιο φίλαθλο 
πνεύμα και υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες διαστάσεις. Φαγητά και ποτά δεν παραλαμβάνονται ούτε καν 
προς φύλαξη. 

12. Κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής διοργάνωσης η οποία διεξάγεται με αγωνιστικό σύστημα που δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί της ασφάλειας των αθλητικών 
διοργανώσεων ή η οποία ενέχει συνήθη ή αυξημένο κίνδυνο ασφάλειας ο διοργανωτής – σε περίπτωση 



απασχόλησης προσωπικού ασφαλείας το προσωπικό ασφαλείας – και ο εκπρόσωπος ταξιδεύουσας αθλητικής 
οργάνωσης έχει το δικαίωμα, ενώ κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής διοργάνωσης αυξημένου κινδύνου στο 
άθλημα του ποδοσφαίρου, καθώς και σε όλες της αθλητικές διοργανώσεις εξαιρετικού κινδύνου έχει την 
υποχρέωση να επιτηρεί και να καταγράφει τους συμμετέχοντες με κατάλληλες για ατομική ταυτοποίηση 
κάμερες, η θέση και ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την αστυνομία ή/και με κάμερες σώματος που 
φοριούνται από τον διοργανωτή ή – σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού ασφαλείας – από το προσωπικό 
ασφαλείας. 

13. Ο διοργανωτής έχει συνάψει ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους συμμετέχοντες. Σε τέτοιες διοργανώσεις 
η ύπαρξη ασφάλισης αναγράφεται και στα εισιτήρια και τις κάρτες διαρκείας. Ασφάλισης ευθύνης 
δικαιούνται μόνο τα πρόσωπα που έχουν σύννομη παρουσία στη διοργάνωση. Ενόψει των νομοθετικών 
διατάξεων – σύμφωνα με τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διαδικασία εισόδου 
πρέπει να διαγράφονται αμέσως μετά την είσοδο ή σε περίπτωση εφαρμογής άρνησης εισόδου – το δικαίωμα 
ασφάλισης μπορεί να εξασφαλιστεί, εκτός εξαιρέσεων που προβλέπει η νομοθεσία, μόνο στα πρόσωπα που 
μέχρι ώρα 12:00 της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη ισχύος του εισιτηρίου, της κάρτας διαρκείας ή 
άλλου αποδεικτικού δικαιώματος εισόδου (τέλος του αγώνα) υποβάλλουν εγγράφως τη σχετική απαίτησή 
τους, επισυνάπτοντας τον αριθμό σειράς του εισιτηρίου, της κάρτας διαρκείας ή άλλου αποδεικτικού 
δικαιώματος εισόδου. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να γνωστοποιήσετε τον τραυματισμό / την απαίτηση 
αποζημίωσης στο προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια ακόμη του αγώνα. 

14. Για την ασφαλή αποχώρηση των θεατών η αστυνομία μπορεί να κατακρατήσει τους θεατές στην αθλητική 
εγκατάσταση μέχρις ότου αποχωρήσουν οι ομάδες των αντίπαλων οπαδών από την αθλητική εγκατάσταση, τη 
ζώνη των αστυνομικών μέτρων ασφαλείας και τις διαδρομές συνοδείας των οπαδών. Αν η αστυνομία δεν 
είναι παρούσα στην αθλητική διοργάνωση, ο διοργανωτής μπορεί να αποφασίσει μόνος του για την 
κατακράτηση. 

15. Σε περίπτωση ματαίωσης της αθλητικής διοργάνωσης ή διεξαγωγής αυτής χωρίς θεατές ή με 
περιορισμένο αριθμό θεατών το αντίτιμο του εισιτηρίου επιστρέφεται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Σε 
περίπτωση διακοπής της αθλητικής διοργάνωσης το εισιτήριο και   εφόσον έχει πωληθεί τέτοια   η κάρτα 
διαρκείας ισχύουν και για την επαναληφθείσα διοργάνωση. Η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου 
ενεργείται από τον αντιπρόσωπο της Ουγγρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 

• ηλεκτρονικά στο πρόσωπο που το αγόρασε μέσω Διαδικτύου, 

• σε περίπτωση αγοράς από άλλο σημείο πώλησης στο σημείο όπου έγινε η αγορά, έναντι 
παράδοσης του εισιτηρίου, στο πρόσωπο που το προσκομίζει. 

16. Κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης το προσωπικό ασφαλείας ελέγχει συνεχώς τη συμμόρφωση 
με τον Κανονισμό Γηπέδων. 

17. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Γηπέδων ισχύουν οι εξής ορισμοί:: 

o 17.1. Διοργανωτής: Η Ουγγρική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην περίπτωση των 
αγώνων της εθνικής ομάδας, του Τελικού του Κυπέλλου Ουγγαρίας και άλλων δικών 
της αθλητικών διοργανώσεων. Κατά γενικό κανόνα, ο παρών Κανονισμός Γηπέδου 
ισχύει μόνο για τους αγώνες αυτούς, αλλά όχι και για τους αγώνες ποδοσφαιρικών 
συλλόγων. 

o 17.2. Συμμετέχων: φυσικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στον χώρο της αθλητικής 
διοργάνωσης κατά τη διάρκεια αυτής και μιάμιση ώρα πριν και μετά. Ο θεατής 
(οπαδός) θεωρείται ως συμμετέχων. 

o 17.3. Προσωπικό ασφαλείας: Πρόσωπα με δίπλωμα τουλάχιστον Στελέχους 
Υπηρεσιών Ασφαλείας που απασχολούνται στον χώρο της αθλητικής διοργάνωσης από 
ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας στην οποία ανατέθηκε η ασφάλεια της διοργάνωσης και 
φέρουν στολή που κάνει εύκολα αναγνωρίσιμη την ιδιότητά τους αυτή. 

o 17.4. Επιμελητής (steward): Ο διοργανωτής για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
σχετίζονται με τη διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης μπορεί να απασχολήσει 
επιμελητές ως εθελοντές ή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη σχέση 



εργασίας. Ως αντιπρόσωπος του διοργανωτή, ο επιμελητής ειδικότερα παρέχει 
βοήθεια στον χώρο της αθλητικής διοργάνωσης στην επικοινωνία και στην ενημέρωση 
των θεατών και των άλλων συμμετεχόντων της διοργάνωσης και στην είσοδο και 
προσανατολισμό στον χώρο της, στην υποστήριξη της ασφαλούς διεξαγωγής της 
εκδήλωσης και στη χρήση των παρεχόμενων στον χώρο της εκδήλωσης υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με τον νόμο, ως επιμελητής μπορεί να απασχοληθεί μόνο όποιος έχει 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει λευκό ποινικό μητρώο. 

o 17.5. Αθλητική διοργάνωση: αγώνας ή συνάντηση που διεξάγεται από αθλητική 
οργάνωση ή αθλητική ομοσπονδία εντός ή εκτός των πλαισίων πρωταθλήματος 
μπροστά στους συμμετέχοντες. Η αθλητική εκδήλωση αποτελεί αθλητική διοργάνωση. 
Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού Γηπέδων ως αθλητική διοργάνωση 
χαρακτηρίζεται μόνο ο αγώνας ή η συνάντηση που διοργανώνεται από την Ουγγρική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (MLSZ). 

o 17.6 Διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης: αρχίζει από την προσέλευση των 
συμμετεχόντων στον χώρο της εκδήλωσης και τελειώνει με την αποχώρηση των 
συμμετεχόντων από τον χώρο της εκδήλωσης. 

o 17.7 Τόπος διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης: δημόσιο μέρος ή συγκεκριμένο 
σημείο του δημόσιου χώρου όπου διεξάγεται η αθλητική διοργάνωση και όπου 
μπορούν να βρίσκονται οι συμμετέχοντες. 

o 17.8 Αθλητική εγκατάσταση: Κτίσμα και χώρος διεξαγωγής αθλητικής διοργάνωσης. 
o 17.9  Αποκλεισμός: Σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση αθλητικής διοργάνωσης 

όπου εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου εισόδου ο διοργανωτής που την οργανώνει 
καθώς και η ταξιδεύουσα αθλητική οργάνωση που συμμετέχει, οφείλουν να αρνηθούν 
την πώληση εισιτηρίου στο πρόσωπο που έχει απομακρυνθεί από τη διοργάνωση και 
να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή του στη διοργάνωση (αποκλεισμός).  Η ταξιδεύουσα 
αθλητική οργάνωση και ο διοργανωτής μπορούν να αποκλείσουν από τη συμμετοχή 
στην αθλητική διοργάνωση όποιον απομακρύνθηκε από τη διοργάνωση ή ο μόνος 
λόγος της μη απομάκρυνσής του ήταν το ενδεχόμενο η επέμβαση του διοργανωτή (του 
προσωπικού ασφαλείας) να προκαλέσει εκ μέρους των θεατών μια αντίδραση η οποία 
θα έθετε σε δυσανάλογο κίνδυνο την ασφάλεια της αθλητικής διοργάνωσης. 

Η παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στις διατάξεις του νόμου, αλλά δεν αποσκοπεί στο να παρέχει 
πλήρη ενημέρωση για αυτές. Άλλοι κανόνες σχετικά με την αθλητική διοργάνωση και τους 
συμμετέχοντες είναι διαθέσιμοι στον Νόμο περί Αθλητισμού, στους προσβάσιμους στη σελίδα 
mlsz.hu κανονισμούς μας και στις Πληροφορίες Διαχείρισης Δεδομένων των σελίδων 
meccsjegy.mlsz.hu και adatvedelem.mlsz.hu. 
Έναρξη ισχύος: Αμέσως μόλις αναρτηθεί ηλεκτρονικά ή στην οικεία εγκατάσταση. 

08 Φεβρουαρίου 2019 
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