
AKKREDITÁCIÓ A 2020-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG 
CSOPORTMECCSEIRE 

 
 2019. december 5-én megkezdődik az akkreditációs időszak a 2020-as labdarúgó 
Európa-bajnokság csoportkörének mérkőzéseire. Az alábbiakban ehhez szeretnénk 
segítséget nyújtani az UEFA által küldött információk továbbításával. 
 

Az UEFA tájékoztatása alapján az Európa-bajnokságok történetének legnagyobb 
tornájára – melynek Budapest is házigazdája lesz - a korábbi protokollnak megfelelően lehet 
akkreditálni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az akkreditációk befogadását és elbírálását az 
UEFA végzi, a Magyar Labdarúgó Szövetség mindössze támogatást nyújt ehhez, – mint 
például ezen tájékoztató magyarra fordítása és az MLSZ sajtólistáján szereplő kollégák 
számára történő kiküldése. 
 

Az akkreditáció igényléséhez minden esetben érvényes FAME-regisztrációval kell 
rendelkezni! Aki még nem rendelkezik ilyennel, az az alábbi linken minden fontos 
információt megtalál a regisztráció menetével kapcsolatban: 
http://is.gd/MIU_EN 
 

A média képviselői (újságíró, videóriporter, fotós) amennyiben rendelkeznek már 
érvényes FAME-regisztrációval, a következő oldalon tudnak akkreditációt igényelni: 
http://fame.uefa.com/media 
 

A nem jogtulajdonos rádiók és televíziók munkatársai a közvetítői (broadcast) 
oldalon tudnak regisztrálni, amennyiben rendelkeznek már aktív FAME-regisztrációval: 
https://broadcasters.fame.uefa.com 
 

Az akkreditáció-igénylési időszak 2019. december 5-én kezdődik és 2020. január 31-
én 23 óra 59 percig lehet az igényeket leadni. (Ez nem azonos a FAME-regisztrációval, 
melynek megléte szükséges az akkreditáció igényléséhez!) 
 

A FAME-rendszerbe történő regisztráció és az akkreditáció igénylési folyamata is 
angol nyelven történik az UEFA felületein. Az elbírálás mindkét esetben több napot, hetet is 
igénybe vehet, így kérjük, senki se hagyja az utolsó pillanatra! 

 
Magyarország esetében fontos kiemelni, hogy az akkreditációs időszak 2020. január 

31-ig tart, vagyis még azelőtt lezárul, hogy a magyar válogatott lejátssza az Eb-kijutásról 
döntő pótselejtező-mérkőzéseit. Éppen ezért mindenkinek, aki az Eb-n dolgozni szeretne 
2020. január 31-ig  - vagyis anélkül, hogy tudnánk, a magyar válogatott ott lesz-e a tornán - 
kell akkreditációt igényelnie, mert ezt az időpontot követően nem lesz lehetőség 
akkreditáció igénylésére!  
Amennyiben valaki január 31. és az Eb között úgy dönt, hogy mégsem szeretne vagy tud 
dolgozni az Eb-n, az akkreditációját lemondhatja. 

 
Akkreditációt kizárólag validált tevékenységet folytató újságírók, fotósok kaphatnak, 

ami azt jelenti, hogy az UEFA minden igénylő tényleges szakmai múltját ellenőrzi. Ehhez a 



regisztrációs profilba fel kell tölteni az érvényes sajtóigazolvány fotóját illetve minimum 2, 
maximum 10 olyan egy évnél nem régebbi cikket, fotót (vagy ezek linkjét), melynél 
szerzőként, fotósként az akkreditációt igénylő neve és a megjelenés dátuma is jól olvasható. 
Emellett az UEFA az elbírálásnál előnyben részesíti a mérkőzésről ténylegesen tudósító 
újságírók igényléseit. 

 
Az akkreditáció a teljes tornára szól, a mérkőzésekre történő bejutáshoz viszont 

önmagában nem elegendő! Az egyes mérkőzéseken történő munkavégzéshez külön 
foglalásra (Media Booking) is szükség van. Ezt szintén 2020. január 31-ig lehet igényelni. 

 
Az akkreditáció igényléséhez az igénylő személyi igazolványának/útlevelének legalább 

2020. október 31-ig érvényesnek kell lennie. Az akkreditációhoz az ezeken szereplő pontos 
adatokat kell megadni.  

 
A szabadúszó újságírók, fotósok esetében fel kell tölteni egy a 2020-as Eb-re szóló, a 

megbízó médium által kiadott hivatalos megbízólevelet valamint értesíteni kell az UEFA-t a 
media.accreditations@uefa.ch emailcímen a megbízó médium kilétéről. Amennyiben a 
későbbiekben megbízó és megbízott viszonyában bármilyen változás történik, arról 
ugyanezen az emailcímen szintén értesíteni kell az UEFA illetékes részlegét. 

 
Az elbírálásnál kizárólag olyan médiumok képviselőinek igénylését bírálják el, 

amelyek adatai naprakészek az UEFA rendszerében. 
 

Az UEFA külön felhívja a figyelmet, hogy a 2020. január 31. 23 óra 59 perc után 
elküldött akkreditációs és foglalási igényeket elbírálás nélkül elutasítja.  

 
Azon igénylőknek, akik a glasgow-i és/vagy londoni mérkőzéseken is szeretnének 

dolgozni, állandó lakcímüket és születési helyüket is meg kell adni a FAME-regisztrációnál, aki 
pedig rendelkezik már FAME-regisztrációval, annak az adatait ki kell egészítenie ezekkel. 
 

Az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseire történő foglalásról (Media booking) az 
UEFA a későbbiekben ad majd tájékoztatást.  
 

A regisztrációval, illetve az akkreditáció igénylésével kapcsolatban bármilyen 
felmerülő kérdés esetén az UEFA-tól lehet információt, segítséget kérni a 
media.accreditations@uefa.ch emailcímen.  
 


