
Det Ungarske Fotballfordundets banereglement 

1. I tilfelle du kjøper billett eller sesongbillett, eller melder deg for å delta på 

sportsarrangementet, må du akseptere banereglementet som obligatorisk. Ved siden av 

reglene som er nevnt i banereglementet, må du beholde alle forskriftene som er bestemt av 

organisator og følge anvisninger fra organisator, politi og arrangør.   

2. Deltakeren kan bare tre inn i sportsarrangementets areal hvis han/hun:  

 2.1. forplikter seg til å vise fram sitt identitetskort i tilfelle han/hun er bedt om det, og  

 2.2. har gyldig billett, sesongbillett eller annen bevis som tillater inntredelse, og hvis 

vedkommende er ungarsk statsborger – og i tilfelle kampen vedkommende deltar på er 

knyttet til en slik plikt – har også klubb- eller fotballkort;   

 2.3. er ikke lukket ut eller ekskludert fra å besøke sportsarrangementer eller forbudt å 

delta på grunn av regelbrudd; 

 2.4. informasjon på billett, sesongbillett, klubbkort eller utstedt bevis tilsvarer 

personalia på id kort eller annen legitimasjon som identifiserer ham/henne; 

 2.5. ser ikke beruset ut, eller har ikke brukt rusmidler eller andre bedøvende midler; 

 2.6. aksepterer at hans/hennes klær og bagasjer blir undersøkt; 

 2.7. har ikke med seg mat, drikke, rusmiddel, objekt som er vanskelig å håndteres, 

som er større enn plassen under setet, eller objekt som er farlig for andres personlige 

eller formuesmessige sikkerhet eller hindrer sportsarrangementets fullførelse, 

forstyrrer spillerne, offentlige personligheter eller de andre tilskuernes underholdning, 

kan brukes for voldsom aktivitet, eller som er forbudt av forskrift, eller er forbudt av å 

tas med på arrangementet av organisator; 

• har ikke med seg eller på seg påskrift, flagg eller autokratisk symbol som er forbudt 

iht forskrift som er hetsende, har politisk innhold, eller vekker anstøt; 

• har ikke med seg objekt som er promosjonell eller reklame unntatt hvis han/hun har 

tillatelse fra organisator; 

• har ikke med seg videokamera eller profesjonell fotoapparat unntatt hvis han/hun har 

tillatelse fra organisator; 

• har ikke med seg eller på seg påskrift, flagg eller banner som viser at han/hun hører 

til en klubb;  

• har ikke med seg dyr, unntatt hund som hjelper hemmede; 

 2.8. aksepterer at i løpet av sportsarrangementet kan han/hun bli filmet og de partnerne 

som lager opptak iht avtale, eller de akkrediterte fotojournalistene kan bruke disse 

opptakene til sine egne mål og offentliggjøre dem.   

3. Ved inngang kan politi undersøke klær og bagasje, det er lov at politiet gjør det. Ved 

inngang kan organisator sjekke billett eller sesongbillett eierens personlige identitet, kan 

sammenligne disse med data som står på id kort eller annen legitimasjon, - dette kan skje på 

grunn av oppfordring fra politi – slik kan data som hører til billett, sesongbillett eller 

klubbkort sjekkes.  

Hvis billett eller sesongbillett eierens personlige informasjon ikke tilsvarer informasjon som 

står på klubbkort, billett eller sesongbillett, blir adgang nektet. 

 

 



4. Deltakeren:  

 4.1. aksepterer at hans/hennes klær og bagasje blir undersøkt, personlige identitet blir 

identifisert, han/hun kan bli nektet adgang eller kan bli fjernet fra arrangementet av 

politi eller av organisator som har ansvar for sikkerhet; 

 4.2. kan bare ta med seg personlige ting som er i samsvar med banereglementet – kan 

bare ha med seg deltakerlandenes flagg, på flaggene kan bare stå de offisielle navnene 

på byene i landet, alle andre type bannere er knyttet til tillatelse fra organisator, bruk 

av koreografi er knyttet til tillatelse fra arrangør; 

 4.3. kan bare (utelukkende) 

• bruke den inngangen for å gå inn i sportsarealet som står på billetten, sesongbilletten, 

invitasjonen;  

• gå til sin sektor, eller arbeidssted på veien som er blitt bestemt; 

• kan bare bruke setet som står skrevet på billett/sesongbillett/invitasjon, og anlegg og 

service steder som er nevnt; 

 4.4. kan bare oppholde seg innenfor den sektoren og det stedet som er nevnt på billett, 

sesongbillett eller annet adgangsbevis;  

 4.5. er pliktet å holde seg til banereglementets bestemmelser, forskrift fra organisatør 

og instruks fra organisator, politi eller arrangør; 

 4.6. kan bare forlate sportsarealet på det stedet hvor han/hun kom inn – unntatt hvis 

organisator eller politi bestemmer det på en annen måte; 

 4.7. billetten, sesongbilletten eller annet bevis som tillater adgang kan ikke bli 

overlevert til andre.  

5. Deltakeren må holde seg til følgende i løpet av arrangementet: 

 5.1. han/hun kan ikke utføre aktivitet som forstyrrer, forpurrer eller truer 

sportsarrangementet, eller deltakernes personlige og formuesmessige sikkerhet; 

 5.2.han/hun kaster ikke objekter på banen, til områder som er stengt for publikum eller 

på personer; 

 5.3. han/hun går ikke på banen eller til områder som er stengt ned for publikum og 

han/hun prøver ikke en gang å gjøre dette; 

 5.4. han/hun har ikke lov til å bruke pyroteknisk utstyr eller forårsake brann; 

 5.5. han/hun har ikke lov til å bruke leser eller lignende lystyper; 

 5.6. han/hun har ikke lov til å forstyrre nasjonalsang eller hymne som er nasjonale, 

offisielle eller knyttet til arrangementet; 

 5.7. han/hun har ikke lov til å stoppe på rømningsvei (f.eks. stadionets trapper), kan 

ikke blokkere rømningsveier, ganger, innganger, nødutganger, det er plikt å holde 

disse fritt, og det er ikke lov å hindre bilenes eller fotgjengernes bevegelse; 

 5.8. han/hun har ikke lov til å oppføre seg rassistisk, hatefullt, forargerlig, vise 

ideologiske, religiøse eller politiske skrift eller tegn;  

 5.9. han/hun har bare lov til å henge banner, flagg på gjerde, rekkverk eller stolper 

med tillatelse fra organisator eller arrangør; 

 5.10. han/hun har ikke lov til å forstyrre andres utsikt; 

 5.11. han/hun har ikke lov til å klatre opp på anleggets gjerde eller andre steder knyttet 

til anlegget; 

 5.12. han/hun har ikke lov til å stå på setet; 

 5.13. han/hun har ikke lov til å dekke sitt ansikt; 

 5.14. han/hun har ikke lov til å forsøple, og skal følge forskrift om røyking.  



6. Det er bare lov å utføre  handelsaktivitet innenfor sportsanlegget hvis man har 

forhåndsavtalt skriftlig tillatelse fra organisator.  

7. Organisator er pliktet å oppfordre alle deltakerne som truer sportsarrangementets forløp, 

eller andres personlige eller formuesmessige sikkerhet, eller oppfører seg rassistisk, hatefullt, 

eller slik at andre blir redd for det, eller vekker anstøt i andre, eller ikke er sportsmessig, å 

stoppe med den oppførselen.  

8. Hvis deltakeren ikke tilsvarer kravene beskrevet i punkt 2., eller hvis han/hun ikke stopper 

å oppføre seg iht punkt 7., må vedkommende fjernes fra sportsarrangementet. Organisatoren 

oppfordrer personen å vise sin identitet. Hvis den oppfordrete ikke etterkommer 

anmodningen, er organisator pliktet å hente politi umiddelbart for å plikte vedkommende til å 

identifisere seg – det er ingen andre forskrift om dette. Til politiets ankomst, men på 

maksimum tre timer kan organisator holde tilbake personen som skal fjernes i tilfelle det er 

filmopptak på stedet hvor dette skjer.  

9. De som blir fjernet fra sportsarrangementet, eller som blir fjernet fordi det er forventet at de 

oppfører seg slik at de truer sportsarrangementets sikkerhet, kan bli utelukket fra å delta på 

sportsarrangementet.   

10. De som truer eller viser motstand mot politi eller mot tiltak som er tatt for å bevare orden , 

eller går inn eller prøver å gå inn i områder som er stengt for publikum, eller kaster truende 

objekt til området, begår forbrytelse.   

11. Tilskuer eller tilskuere som gjør skader på grunn av at de bryter sikkerhetsforskriftene, er 

ansvarlige for skaden de har gjort. Ansvar for skader er ikke knyttet til regelbrudd eller 

strafferettslig ansvar. Skaden skal betales i helhet til sportsforbudet av den som har utført den.  

12. Organisator tar imot alle objektene som er lovlige behold, som ikke er mot sportsmessig 

heiing, men som ikke kan tas med inn til arrangementet iht banereglementet på grunn av 

størrelse. Disse objektene blir dokumentert, bevart og eieren kan få dem tilbake ved 

hjemgang. Mat og drikke blir ikke bevart.  

13. Organisator – eller i tilfelle det er ansatt arrangør, arrangør – har rett til å observere, å 

gjøre kvalitetsopptak av deltakerne i løpet av sportarrangementet med kamera som er tillatt av 

politi og som er plassert i angitt antall på angitte steder slik at enkelte deltakere kan 

identifiseres.    

14. Organisator har underskrevet ansvarsforsikring for deltakerne. På slike arrangementer står 

ansvarsforsikringen skrevet på billettene og sesongbillettene.    

15. For å sikre publikums sikre avgang kan politi holde tilbake tilhengere som hører til den 

motsatte heiergruppen fra å forlate sportsanlegget, eller fra å forlate et område som er sikret 

av politi.  

16. Hvis sportsarrangementet avlyses, eller tilskuere blir utelukket, eller deltakernes antall blir 

begrenset, tilbakebetales billettes pris innen tre arbeidsdager. I tilfelle sportarrangementet blir 

avbrutt er billett – eller hvis det ble solgt – også sesongbillett gyldig for gjentatt arrangement.   



17. I løpet av arrangementet blir banereglementet og dens behold fortløpende sjekket av 

organisator. 

18. Bestemmelser iht gyldig banereglement:  

 18.1. Organisator: Det Ungarske Futballforbudet. 

 18.2. Arrangør: Sikkerhetsforetak som er blitt bedt om å sikre arrangementet. Ansatte 

har klær på seg som identifiserer dem som arrangør og sikkerhetspersonale og de har 

minst utdanning som persons- eller sikkerhetsvakt.   

 18.3. Deltaker: person som deltar på sportsarrangementet, eller oppholder seg 

innenfor sportsanlegget en og en halv time før eller etter arrangementet. Publikum 

(tilhengere) er deltakere.  

 18.4. Sportsarrangement: konkurranse eller kamp som er holdt av sportsforbund 

eller sportsforening i konkuransesystem eller utenfor det foran publikum. En 

sportsbegivenhet regnes som sportsarrangement. Iht dette banereglementet er 

sportsarrangement en offisiell, internasjonal sportsbegivenhet organisert av Det 

Ungarske Futballforbundet som er sikret av Det nasjonale Politidirektoratet, publikum 

er identifisert med unik system og kan bare komme inn i sportsannlegget hvis de blir 

identifisert.  

 18.5. Sportsarrangementets tidsramme: varer fra når deltakerne ankommer stedet til 

de forlader det.   

Gyldig: f.o.m. 25. februar 2015. 


