
  

PÁLYASZABÁLYZAT 

Megjegyzés: A Pályára való belépés feltétele a jelen Pályaszabályzat, valamint a FIFA, az 
UEFA, a Labdarúgó Szövetség, a Premier League és az English Football League (EFL) adott 
bajnokságra vonatkozó szabályainak látogató általi elfogadása. A Pályaszabályzat (adott 
esetben) magában foglalja a Klub ügyfélkartáját is. A Pályára való belépés feltétele a 
Pályaszabályzat elfogadása. 

A „Pálya” a futballstadiont, valamint a Klub által birtokolt, elfoglalt vagy használt helyszíneket jelenti. 

A „Klub” a labdarúgó klubot jelenti. 

A „Mérkőzés” a Pályán játszott bármilyen labdarúgó mérkőzést (vagy annak bármely részét vagy 
aspektusát) jelöli. 

Az „Anyag” bármilyen audio-, vizuális és/vagy audiovizuális anyagot és/vagy információt vagy adatot 
jelöl. 

A „Labdarúgó hatóság” a Premier League-t, az English Football League-t (EFL), a Labdarúgó 
Szövetséget, a Walesi Labdarúgó Szövetséget, a FIFA-t, az UEFA-t és bármilyen egyéb, a 
labdarúgást szabályozó szervezetet jelöli. 

1 A jegybirtoklástól függetlenül a Klub, a rendőrség vagy a felhatalmazott biztonsági őr 
megtagadhatja a Pályára való belépést bárki számára (vagy kitilthat onnan bárkit), aki: 

1.1 nem tartja be (vagy a Klub véleménye szerint valószínűleg nem tartja be) a 
jelen Pályaszabályzatot vagy a rendőr, a felhatalmazott biztonsági őr vagy a 
Klub tisztviselőjének ésszerű utasítását, és/vagy 

1.2 akinek a jelenléte a Pályán más személy számára veszélyes, zavaró vagy 
kellemetlen, vagy az lehet (a Klub indokolt véleménye szerint). 

2 Semmilyen esetre sem juthat be a Pálya területére olyan személy, aki a labdarúgó 
mérkőzések nézőiről szóló, 1989. évi (módosított) törvénnyel összhangban ki van tiltva a 
stadionokból, vagy akit a büntetőjogi és közrendről szóló, 1994. évi (módosított) 
törvénnyel összhangban jegyüzérkedés miatt elítéltek. 

3 A Klub a jog által megengedett maximális mértékben kizárja a felelősségét a Pályán vagy 
a Pálya környékén felmerülő veszteségekért, sérülésekért vagy személyeket/tulajdont érő 
károkért. 

4 A Klub nem tudja garantálni, hogy a megadott időben vagy napon sor kerül a Mérkőzésre, 
és a Klub fenntartja a jogot, hogy a Mérkőzést értesítés és az 5. bekezdésben vállalt 
mértéken kívül további felelősség nélkül átütemezze.  

5 A Mérkőzés elnapolása vagy elmaradása esetén a jegyek visszafizetésére (adott esetben) 
a Klub ügyfélkartájával összhangban kerül sor. A Klub kizár minden további felelősséget, 
beleértve (többek közt) a közvetett vagy következményes veszteségeket vagy károkat, 
például (többek közt) az élvezettől való megfosztást vagy az utazási költségeket. 

6 A Pályára belépni kívánó valamennyi személy tudomásul veszi, hogy a Klubnak joga van 
átvizsgálni a Pályára belépő személyeket, és az átvizsgálást nem engedélyező személyt 
kitilthatja a Pályáról.   

7 Az alábbi tárgyakat nem lehet behozni a Pálya területére: kések, tűzijáték, füstgránátok, 
légkürtök, rakéták, fegyverek, veszélyes tárgyak, lézeres készülékek, üvegek, 
üvegedények, üdítős dobozok, dorongok és bármilyen egyéb tárgy, amelyet fegyverként 
lehet használni, és/vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot. Az ilyen tárgyakat birtokló 
személyek nem léphetnek be a Pálya területére. 



  

8 Ezenkívül az alábbiak sem hozhatók be a Pálya területére:  

8.1 szponzorációs, promóciós vagy marketinges anyagok, kivéve a klub hivatalos 
termékeit és/vagy egyéb labdarúgással kapcsolatos, a jóhiszeműség jegyében 
viselt ruházatot; 

8.2 zászlók vagy transzparensek, amelyek meghaladják a Klub által engedélyezett 
maximális méreteket (vagy amennyiben nincs ilyen megkötés, a 2 méter x 1 
méteres méretet), és/vagy amelyek támadó jellegűek; 

8.3 nem lehet továbbá semmilyen jellegű terméket árulni vagy ingyenesen 
osztogatni (beleértve a könyveket);  

a Klub vezetésének kifejezett írásos engedélye nélkül. 

9 A fenyegető viselkedés, a trágár vagy sértő beszéd szigorúan tilos, és letartóztatást 
és/vagy a Pályáról való kitiltást vonhat maga után. A Klub egy vagy több Mérkőzésről is 
kitilthatja az ilyen személyeket. 

10 A faji előítélet, a homofób vagy diszkriminatív viselkedés szigorúan tilos, és letartóztatást 
és/vagy a Pályáról való kitiltást vonhat maga után. A Klub egy vagy több Mérkőzésről is 
kitilthatja az ilyen személyeket. 

11 A labdarúgásról (és a kapcsolódó bűncselekményekről) szóló 1991. évi (módosított) 
törvény szerint az alábbi tevékenységek bűncselekménynek minősülnek: 

11.1 Tárgyak dobálása a Pályán jogszerű engedély vagy kifogás hiányában. 

11.2 Nem megfelelő vagy rasszista jellegű rigmusok skandálása.  

11.3 A pályára vagy az azzal szomszédos, jogszerű engedély vagy kifogás 
hiányában a nézők számára általában nem hozzáférhető területre való 
belépés. 

A büntetés lehet a Pályáról való kitiltás. 

12 A Pályára belépő valamennyi személy kizárólag a számára a jegyén kiosztott ülőhelyet 
foglalhatja el, és a Pálya egyik részéről nem mehet át a másik részére a biztonsági őr, a 
Klub tisztviselője és/vagy a rendőr kifejezett engedélye vagy utasítása nélkül. 

13 A mérkőzés idején senki nem állhat az ülőhelyeken. Az ülőhelyeken a mérkőzés során 
tartósan állni szigorúan tilos, és a Pályáról való kitiltást vonhatja maga után. 

14 A folyosók, megközelítést biztosító utak, kijáratok és bejáratok, lépcsők és hasonló helyek 
eltorlaszolása szigorúan tilos. A Pályára belépők nem mászhatnak fel a Pályán található 
építményekre. 

15 A Premier League stadionjai dohányfüstmentesek, és a Pálya területén tilos a dohányzás, 
valamint az elektromos cigaretták használata. 

16 A mobiltelefonok és egyéb mobilkészülékek engedélyezettek a Pálya területén, AZZAL, 
HOGY (i) azok használatára kizárólag személyes vagy magán célokból kerülhet sor (ami 
az egyértelműség kedvéért és kizárólag példaként említve nem foglalja magában az 
Anyagok kereskedelmi célokból történő készítését, naplózását, felvételét, továbbítását, 
lejátszását, kiadását, bemutatását vagy egyéb közlését), és (ii) a mobiltelefonnal vagy 
egyéb mobilkészülékkel készített, naplózott, felvett, továbbított, lejátszott, kiadott, 
bemutatott vagy egyéb módon közölt Anyagot nem lehet közzétenni vagy harmadik felek 
számára elérhetővé tenni még a közösségi oldalakon sem. 



  

17 A sporteseményekről (alkoholfogyasztás ellenőrzéséről) szóló, 1985. évi (módosított) 
törvénnyel összhangban az adott személy rendőr általi letartóztatását eredményező, 
alábbi bűncselekmények kitiltást vonhatnak maguk után: 

17.1 A Pályára való bejutás megkísérlése vagy a Pályán belül tartózkodás ittas 
állapotban; 

17.2 Bármilyen bódító ital, üveg, doboz vagy egyéb hordozható, kár vagy személyi 
sérülés okozására alkalmas tároló birtoklása a Pályára való belépés során 
vagy a Pálya közelében olyan helyen való tartózkodás során, ahonnan az 
esemény közvetlenül látható. 

18 Azok a személyek, akik a Pálya azon részén tartózkodnak, amely a másik csapat 
szurkolói számára van kijelölve, saját biztonságuk érdekében vagy más okból kitilthatók a 
Pályáról. 

19 A fenti 16. bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve (a megfelelő engedéllyel rendelkező 
személyeken kívül) senki nem készíthet, naplózhat, vehet fel, továbbíthat, játszhat le, 
adhat ki, mutathat be vagy közölhet (digitális vagy egyéb formában) más módon a 
Mérkőzéssel, a játékosokkal, a Pályán lévő személyekkel és/vagy a Pályával kapcsolatos 
anyagot, és nem hozhatnak be a Pálya területére semmilyen készüléket vagy 
technológiát, amely ilyen Anyagok készítésére, naplózására, felvételére, továbbítására, 
lejátszására, kiadására, bemutatására vagy egyéb (digitális vagy egyéb formában történő) 
közlésére alkalmas, és azokat nem használhatják a pálya területén.  

20 A látogatók által a Pályán a Mérkőzéssel, a játékosokkal, a Pályán lévő személyekkel 
és/vagy a Pályával kapcsolatban (akár a 19. bekezdés megszegésével, akár a fenti 16. 
bekezdéssel összhangban, akár egyéb módon) készített Anyagokkal kapcsolatos szerzői 
jogok, adatbázisjogok és egyéb szellemitulajdon-jogok a Klubot és a Premier League-t 
illetik (a jelen jogátruházás a szerzői jogról, tervekről és szabadalmakról szóló, 1988. évi 
törvénnyel összhangban magában foglalja a későbbi szerzői jogokat is). Ön továbbá 
vállalja, hogy (ha és amennyiben a Klub és/vagy a Premier League arra kötelezi) 
haladéktalanul aláír minden szükséges szerződést, és megtesz mindent annak 
érdekében, hogy e jogokat, jogcímeket és érdekeltségeket teljes jogszavatossággal 
átruházza a Klubra és a Premier League-re. 

21 A Pályán belül a Klub kifejezett írásos engedélye nélkül semmilyen árut (beleértve a 
könyveket) nem lehet ingyenesen osztogatni vagy árusítani. 

22 A jegyek nem átruházhatók és nem árusíthatók a Klub kifejezett írásos engedélye nélkül 
vagy az adott jegyre vonatkozó felhasználási feltételeknek nem megfelelő módon. Az 
átruházott jegyek átruházására a jelen Pályaszabályzatnak megfelelően kerülhet sor. Az 
eladott jegyeket a biztonsági őr, a Klub tisztviselője vagy bármely rendőr lefoglalhatja. A 
Klub fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a Pályára való bejutást, kitiltsa a Pályáról 
és/vagy „feketelistára” tegye azokat a személyeket, akik a jegyre vonatkozó felhasználási 
feltételeknek nem megfelelő módon eladásra kínálták vagy átruházták a jegyüket, és/vagy 
azokat a személyeket, akik a jegyre vonatkozó felhasználási feltételeknek nem megfelelő 
módon átruházott jegyet birtokolják. A jegyek minden esetben a Klub tulajdonában 
maradnak.  

23 A Pályán és a Pálya környékén CCTV-kamerák vannak használatban.  A video- és vagy 
audiofelvételeket készítő, testen viselt kamerák is használhatók szükség esetén olyan 
képek vagy audiofelvételek készítése érdekében, amelyek azonosítják Önt, például a 9. és 
10. bekezdésekben hivatkozott tiltott viselkedés felvétele céljából. A Klub jogosult arra, 
hogy bármilyen felvételt felhasználjon vagy továbbítson a rendőrség, bármely labdarúgó 
hatóság vagy egyéb klub számára bármilyen eljárás során.  

24 A Pályán tartózkodás során a személyeknek minden esetben be kell tartaniuk a biztonsági 
őrök, a Klub bármely tisztviselője és/vagy bármely rendőr utasításait. Az utasításoknak 
való megfelelés hiánya a Pályáról való azonnali kitiltást vonhatja maga után. 



  

25 A Pályára való belépéssel minden személy tudomásul veszi, hogy fényképek és/vagy 
audiofelvételek, vizuális és/vagy audiovizuális felvételek és/vagy összefoglalók (és/vagy 
az azokból készített állóképek) készülhetnek róluk, és azok felhasználhatók többek közt a 
mérkőzésről készült televíziós tudósításokban és/vagy a Klub, a Premier League vagy 
egyéb felek (beleértve a kereskedelmi partnereket és az akkreditált médiavállalatokat) 
promóciós, képzési, szerkesztői vagy marketinges céljaiból, és a Pályára való belépés az 
ilyen felhasználásba való beleegyezésnek minősül. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a 
fényképek és/vagy audiofelvételek, vizuális és/vagy audiovizuális felvételek és/vagy 
összefoglalók (és/vagy az azokból készített állóképek) felhasználhatók (a Klub vagy 
harmadik fél, például bűnüldöző szerv által) az Ön azonosítására, amennyiben ezt az 
adatvédelmi jogszabályok engedélyezik, a bűncselekmények vagy a jelen Pályaszabályzat 
megsértésének megelőzése vagy feltárása céljából. Az Ön személyes adatainak Klub 
általi használatával kapcsolatos információkat a Klub közli Önnel (lásd például a hatályos 
adatvédelmi nyilatkozatot, a jelöléseket és/vagy a Pályán vagy a Pálya környékén látható 
egyéb tájékoztatókat). További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a Klubbal. 

26 A jegytulajdonosok tudomásul veszik, hogy a Mérkőzések, amelyekre a jegyet váltották, 
nyilvánosak, és a Mérkőzések során a Pályán vagy annak közelében való megjelenésük 
nyilvános jellegű, ezért a Mérkőzéseken tanúsított viselkedésükkel kapcsolatban nem 
hivatkozhatnak a magánélet megsértésére. 

27 A 25. bekezdés mellett továbbá, ha az adott személy 18 éves kor alatt van, úgy kell 
tekinteni, mintha a szülője, a gyámja vagy az őt a Pályára kísérő felelős nagykorú személy 
a nevében rendelkezésre bocsátotta volna a hozzájárulását. 

28 A Pályára való belépés megtagadása (vagy a Pályáról való kitiltás) a Klub általi 
további intézkedéshez vezethet, beleértve többek közt a bérletek, a Klubtagság vagy 
egyéb előnyök (visszafizetés nélküli) visszavonását is. 

 

Közzétette: Football Association Premier League Limited. 2018/2019. évi szezon. 


