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ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén a rendezvények működését és minden egyéb
tevékenységet ezen Üzemelési és működési szabályzat előírásai, valamint a vonatkozó
Általános szerződési feltételek, bérleti szerződések stb. szabályozzák. Hatályuk kiterjed
valamennyi, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tartandó vendég rendezvényre, azok
építési, bontási és üzemelési időszakára. Betartásuk, betartatásuk és folyamatos ellenőrzésük
kötelező Bérlőre, valamennyi kiállítójára, rendezvényszervezőjére, résztvevőre, kivitelezőre,
szállítóra, raktározóra, vendéglátóra és egyéb szolgáltatóra.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére való belépés és közlekedés
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére belépni, gépjárművel behajtani, benntartózkodni, és
belső áruszállítást végezni csak engedéllyel és a közlekedési szabályok betartásával lehet. Az ehhez
szükséges útvonaltervet és behajtási engedélyt a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. operatív
szervezéséért felelős munkatársa egyezteti Bérlővel
Az éjszakai órákban – rendezvények idején ez a területzárástól a másnapi területnyitásig terjedő időt
jelenti – a benntartózkodás csak előzetes külön írásbeli engedély alapján megengedett. Az éjszakai
kamion parkolás ára 15 000 Ft + ÁFA (27%), melyet előzetesen átutalással, bankkártyával vagy a
szervizstandnál készpénzzel kell befizetni.
1.1. Személybelépés
A rendezvények építési és bontási időszakában a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére belépni –
fentiek betartása mellett – csak az adott rendezvényre kibocsátott, építési és bontási belépési
engedéllyel, Kiállítói badge-el lehet.
Gyermekkorúak – 14 éven aluliak – az építési és bontási időszakban a területre nem léphetnek be,
ott nem tartózkodhatnak, illetve egyes rendezvényeket a vonatkozó szabályok alapján nem
látogathatnak.
A rendezvények üzemelési ideje alatt a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére az adott
rendezvényre Bérlő által meghatározott és egyeztetett módon (pl. regisztráció belépőjeggyel,
kiállítói belépővel stb.) az azonosíthatóságot figyelembe véve lehet belépni. A Hungexpo Vásár
és Reklám Zrt. által kibocsátott vonalkódos éves tiszteletjegyek csak a rendezvények üzemelési –
látogatói nyitvatartási –idején jogosítanak belépésre Bérlő jóváhagyásával. A kitűző jellegű belépési
engedélyeket a jogosultaknak látható módon kell viselniük.
Üzemelési időszakban a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén működő hatóságok tagjai közül csak
azok léphetnek be a területre belépőjegy nélkül, akiknek jelenléte munkavégzés céljából szükséges.
A Rendészet munkatársai, valamint az irányításuk alatt álló rendészeti feladattal megbízottak
(továbbiakban Biztonsági Szolgálat) jogosultak a területen illetéktelenül tartózkodókat eltávolítani.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére élő állatot behozni tilos, kivéve a munka- és vakvezető
kutyákat, valamint ha erre a szakkiállítás árucsoport tematikája lehetőséget biztosít.
1.2. Rendezvények, kiállítások áru és installáció mozgatása, rakodása
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén megrendezésre kerülő
küldeményeket a következő címre kérjük feladni:

rendezvényekre

érkező

Schenker Kft.
1101 Budapest, Albertirsai út 10. / II-es Kapu
c/o kiállító neve:
Rendezvény megnevezése:
Pavilon és standszám:
Kiszállítás kért ideje:
Magyar áruk kiszállítása a Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója gépjárműveivel, árukiszállítási
engedély
birtokában,
szállítólevél,
vagy
rakománylista
mellékelésével
történik,
behajtani,
benntartózkodni az 1. pontban leírtak szerint lehetséges.
A rendezvények építési és bontási időszakában az áruk, felszerelési és berendezési tárgyak,
munkaeszközök be- és kiszállítását végző gépjárművek érvényes szállítólevéllel- vagy a
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rendezvény/kiállítási megbízólevelével, a járművezető és a járműben tartózkodó személy(ek) érvényes
személybelépővel - a napi nyitvatartási időn belül hajthatnak be a területre, ahol csak a rakodáshoz
feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak.
A rakodáshoz és anyagmozgatáshoz szükséges kiegészítő eszközökről - kézikocsi, kézi hidraulikus
raklapemelő kocsi - Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója gondoskodik.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán
szükséges szállítmányozói tevékenységet, emelőgépes anyagmozgatást, rakodást, raktározást,
üres láda kezelést, vámügynöki és egyéb szállítmányozói szolgáltatást logisztikai,
balesetvédelmi, vagyon- és biztonságtechnikai okok miatt csak a Schenker Kft. (tel/fax: 2648271, e-mail: schenker.expo@schenker.hu, www.schenker.hu) végezhet.
Ez alól kivétel csak a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának a rászerelt emelőfallal történő rakodása,
valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a magyar
teherautó forgalmi engedélyében az üzembentartó Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, illetve az
általa szállított áru is, Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója saját tulajdonában van. Bérlő, vagy
annak kiállítója, alvállalkozója, tulajdonában lévő gépjárművek beléptetése a kijelölt kapun keresztül
történik.
A belföldi fuvarozási engedéllyel rendelkező darus emelőgéppel felszerelt, valamint a külföldi rendszámú
gépjárművek behajtása csak a kijelölt kapun keresztül történik az 1. pontban meghatározott módon.
Futár cégek nem hajthatnak be a pavilonok területére. A futár cégekkel küldött árukat közvetlenül az
II-es épületben található Schenker helyszíni irodába kell szállítani. A Schenker felelősséget vállal a
helyszíni szállítmányok átvételéért. Amennyiben az áruk/anyagok kézipoggyász méretűek (max. 10kg),
akkor átvehetőek a Schenker helyszíni irodájában (II. épület). A 10 kg-ot meghaladó csomagokat a
Schenker szállítja ki a tarifa táblázatban meghatározott áron.
A helyszínre érkező szállítmányoknak vámkezelt állapotban kell a Schenker raktárába érkezniük.
Az áruk és csomagok vámkezelése nem áll módunkban, ezért a csomagokat javasolt DDP klauzulával
küldeni.
1.3. Gépjárműbehajtás
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére gépjárművel behajtani csak az erre a célra
rendszeresített, eltérő jellegű és jogosultságot biztosító engedéllyel lehet. Az engedély tartalmazza a
rendezvény szállítmányozási útvonalát. A behajtásra jogosító engedélyt az első szélvédő ablaknál,
jól látható módon kell elhelyezni, továbbá a járművet vezető és az abban tartózkodó
személyeknek rendelkezni kell a személybelépésre jogosító belépővel. A behajtási engedély nem
jogosít a rendezvény területen való közlekedésre, csupán a kijelölt parkolókban való parkolásra. Kizárólag
az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető veszélyhelyzet elhárítására érkező járművek esetében (pl.
mentő, tűzoltó, rendőrség stb.) mellőzhető az írásos engedély kiadása. A behajtó járművek rendszámát
azonban ez esetben is írásban rögzítik.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén az aktuális rendezvényre érvényes gépjármű
behajtási rendről a rendezvény Forgatókönyvében adunk részletes információt.
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1.4. Közlekedési szabályok
A HUNGEXPO külső és belső kapui:

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén a táblákkal jelzett sebesség- és parkolási korlátozások, a
külön is jelölt megállási tilalmak mellett, a KRESZ előírásai érvényesek. A Budapesti Vásárközpont
területén belül a megengedett sebességhatár 20 km/óra. Rendezvények és kiállítások üzemelési idejében
a megengedett sebességhatár 5 km/óra. A gyalogosforgalomnak megjelölt járdákra, útszakaszokra
gépjárművel belépni csak külön írásbeli engedély birtokában lehet.
A mozgásukban korlátozottak behajtását a jogosultságot igazoló iratok és jelzések megléte esetén a
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. engedélyezheti. Az ilyen jelzésekkel ellátott járművek is csak az e célra
kijelölt helyen parkolhatnak.
Azokat a járműveket, amelyek érvényes behajtási engedély nélkül vagy tiltott helyen várakoznak, illetve
tartózkodnak a területen, a közlekedési utat vagy a ki- és bejáratot akárcsak átmenetileg is elzárják, a
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a tulajdonos költségére és veszélyére külön figyelmeztetés nélkül
elszállíttathatja. Szigorúan tilos a tűzoltó felvonulási útszakaszokon, kapukban, menekülési útvonalakban
megállni és várakozni!
Személygépjárművel és a 3,5 t feletti tehergépjárművel a pavilonokba behajtani nem lehet. Ez
alól kivétel, csak a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának a rászerelt emelőfallal történő rakodása,
valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a teherautó
forgalmi engedélyében az üzembentartó, a Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, illetve az általa
szállított áru is Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója tulajdonában van.
3,5 t alatti tehergépjármű behajtása az e célra kijelölt útvonalon és csak a le- és felrakodás
idejére történhet. A pavilonok kapujában, a ki- és behajtáskor, a megállás és a rakomány
magasságának ellenőrzése a jármű vezetőjének kötelessége. Gépjárművel tilos az I. és III.
Fogadócsarnokok között húzódó passzázsra behajtani.
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A zavartalan működés feltétele, hogy a beszállítást végzők a kapuknál, illetve a területen, a közlekedést
irányítani vagy ellenőrizni jogosultak utasításait betartsák, velük egymás érdekében együttműködjenek,
és a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén elhelyezett közlekedési jelzőtáblák rendelkezéseit
betartsák.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén a gépjárművek parkolása a behajtási engedély fajtájától
függő – kijelölt – helyeken történik.
Az egyes parkolókban csak az annak használatára jogosító engedély birtokában
tartózkodhatnak a gépkocsik. A tilos helyen vagy szabálytalan módon parkoló gépkocsik elszállításáról
a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. jogosult intézkedni a vétkes gépkocsi tulajdonos költségének és
kockázatvállalásának terhére.
A parkolásra és a közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése a behajtási engedély visszavonásával
járhat.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tartózkodó – beleértve a parkolókat is –, továbbá a zárás
után bent maradó gépjárművekért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. őrzési felelősséget nem vállal.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a parkolókban tárolt járművekben keletkezett
ismeretlen eredetű kárért, illetve a jármű eltűnéséért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. nem
vállal felelősséget.

2. Hatósági engedélyek
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén az alábbi pontokban meghatározott tevékenységek hatósági
engedélyhez kötöttek. Az engedély beszerzése Bérlő feladata. Az engedélyt egy példányban a
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által a rendezvényre kijelölt szervező munkatársnak kell leadni.
Az engedély beszerzésének elmulasztása esetén a Bérlő a bérelt területet nem veheti igénybe.
2.1. Sugárzó anyagok
Sugárzó anyagok bemutatása esetén Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója köteles a KFKI
Atomenergia Kutatóintézet Sugárvédelem felé (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 29–33.,
tel.: 395-9159, fax: 395-9293, e-mail: gado@sunserv.kfki.hu) bejelentést tenni, és az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete, Sugár-egészségügyi
Osztályától (1138 Budapest, Váci út 174., tel./fax: 465-3846) a bemutatáshoz engedélyt kérni.
2.2. Adóberendezések üzemeltetése
Az üzemeltetni kívánt rádió adó-vevő, ipari televízió, illetve vezeték nélküli berendezések üzemeltetéséhez
érvényes hatósági engedélyeket a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által a rendezvény kijelölt
szervező munkatársnak kell bemutatni.
2.3. Vezeték nélküli hálózat és kommunikációs szolgáltatás
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. fenntartja a Compoffice-R Kft., RentIT.hu számára a kizárólagos jogot
koncesszióhoz nem kötött vezeték nélküli (pl. WIFI, IEEE 802.11 a/b/g/n, WiMax, stb.) internet alapú
kommunikációs szolgáltatás és hálózat üzemeltetéséhez.
A rendezvényeken saját WIFI router / Ap használata - a több ilyen eszköz együttes, és nem összehangolt
használata során fellépő rádiós interferencia problémák miatt nem engedélyezett.
Infrastruktúra leírása
- Elsődleges bejövő internet sávszélesség optikai kapcsolaton keresztül, 1/1 Gbps
- Másodlagos bejövő internet sávszélesség mikrohullámú kapcsolaton keresztül, 300/300 Mbps
- A pavilonok/épületek között redundáns optikai és réz alapú gerinchálózat van
- Palo Alto PA-3020 tűzfal állandó monitorozással a hálózatbiztonságát és megbízhatóságát biztosítja
- Menedzselt Cisco alapú hálózati infrastruktúra (Cisco Catalyst 2960, 3560 típusú switchek)
- Az összes pavilon UTP CAT6 és CAT7 vezetékes hálózati kiállásokkal van felszerelve a padlócsapdákban
- Nagy teljesítményű Ruckus ZoneFlex WIFI hálózati infrastruktúra ZD3000-es kontrollerrel, a 2,4 és 5 GHz
Frekvencia sávok támogatottak (A, F, G pavilonokban, a passzázson, a 25-ös épületben és az I és III
fogadó épületekben)
- HP ProCurve WIFI hálózati infrastruktúra MSM760-as kontrollerrel, a 2,4 és 5 GHz frekvencia sávok
Támogatottak (B és D pavilon)
- Egyedi WIFI SSID-k (limitált!), külön dedikált VLAN-ok lehetősége, publikus IP címek, stb.
- A helyszíni mérnökök és technikusok szavatolják a magas színvonalú szolgáltatást a rendezvények alatt
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2.4. Nyilvános zene szolgáltatása
Az élő vagy gépi úton (rádió, televízió, video magnetofon, lemezjátszó, CD-, DVD-lejátszó stb.)
szolgáltatott nyilvános zenéhez a Bérlő vagy kiállító az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda
Egyesület Műsorengedélyezési Főosztályától (1016 Budapest, Mészáros u. 15–17., tel.: 488-2670,
fax: 212-1546, e-mail:info@artisjus.com,www.artisjus.hu) előadási jogot kell kérni. Amennyiben az
engedély nem kerül bemutatásra a rendezvény operatív szervezéséért felelős kollégának, úgy a felelősség
Bérlőt terheli.
2.5. Lőfegyverek bemutatása
A 2004. évi XXIV. Törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 253/2004 (VIII.31.) Korm.rendelet
alapján a lőfegyverek kiállításához hatósági engedély szükséges.
A lőfegyver kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
- a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát,
- a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait,
- a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását,
- a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.
Az engedély a BRFK Közbiztonsági Szervek Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és
Fegyverengedélyügyi Osztályán (1139 Budapest, Teve u. 4–6., tel.: 443-5406, fax: 443-5000/32865)
kell beszereznie és a rendezvény operatív szervezéséért felelős kollégának be kell mutatni.
2.6. Gáz és robbanóanyagok bemutatása
Gáz és robbanóanyag bemutatásához a szakmai hatóságok engedélyén felül, be kell szerezni a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság Tűzmegelőzési Főosztály engedélyét is (1081 Budapest, Dologház u. 1., tel,: 4592460, fax: 459-2443, e-mail: tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu.)
Robbanó- és pirotechnikai anyagok felhasználása esetén az engedélyező szakmai hatóság, a BRFK
Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály Rendészeti
Alosztály (1139 Budapest, Teve u. 4–6., tel.: 443-5000/32307, fax: 443-5000/31323), engedélye
mellett, 30 nappal a rendezvényt megelőzően be kell szerezni a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Tűzmegelőzési Főosztály (1081 Budapest, Dologház u.1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail:
tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu) szakhatósági állásfoglalását is.

3. Egyéb előírások
3.1. Kizárólagosság
Az alábbi szolgáltatások a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám
Zrt.-től rendelhetőek meg. Ettől eltérni csak kivételes esetben, külön engedéllyel lehet. Külön engedély
hiányában a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.-vel szerződéses viszonyban nem álló szolgáltatást végző
személy a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területéről azonnal eltávolítható, vele szemben kárigény
érvényesíthető, munkaeszközein a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. – kárigényének biztosítására –
zálogjogot érvényesíthet.
Kötelező, kizárólagos szolgáltatások – és alvállalkozók:
- őrzés,védelem
- tűz és balesetbiztosítás
- elsősegély
- takarítás
Nem kötelező, kizárólagos szolgáltatások:
- Catering
- Rendezvény bútorozás
- Függesztés, függönyözés
- IT és irodai eszközök
- Áram- és vízbekötés
- Kertészet, növénydekoráció
- Grafika
- Felelősségbiztosítás
- AV
- Vetítéstechnika
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-

Logisztika
Standkivitelezés
Járatsűrítés
Szőnyegezés

3.2. Biztosítás
Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tevékenysége
időtartamára kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építői (berendezői,
bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen és/vagy váratlan (balesetszerű) károkozásaira
érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. A felelősségbiztosítást kérjük a HUNGEXPO Vásár
és Reklám Zrt. részére bemutatni, amit egy biztosítási alkusz cég bírál el. Szükség esetén a HUNGEXPO
Vásár és Reklám Zrt. kiegészítő biztosításra ad árajánlatot, mely költsége Bérlőt terheli. Vendég kiállítás
esetén, ha Bérlő nem vállalja a felelősséget, úgy a kiállító, vagy annak építője köteles bemutatni
felelősség biztosítását. Amennyiben nem kerül bemutatásra a felelősség biztosítás, a kiállítónak kauciót
kell fizetnie.
Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a felelősségbiztosításon túl – nem kötelező jelleggel – az
exponátumokra, az installációra és egyéb, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén lévő, tárgyaikra is
biztosítást köthet. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk Bérlőt
terhelik.
Bérlő a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. vagy harmadik személy vonatkozásában kiállítója, vagy
alvállalkozója által okozott kárért kiállítójával, alvállalkozójával együtt felelős.
3.3. Vagyonvédelem
Tájékoztatjuk Bérlőt, hogy az A, B, D, F és G pavilonokban elektronikus térfigyelő rendszert
üzemeltetünk. Ezek az eszközök a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. pavilonjainak, nem pedig a
rendezvények, kiállítások védelmét szolgálják. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.-nek sem
műszaki, sem adatvédelmi okokból nem áll módjában ezekkel kapcsolatosan információt
szolgáltatni.
Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának a rendezvény, kiállítás előtt, alatt és
befejezése után – saját költségére – gondoskodnia kell árumintáinak, kiállítási anyagainak és
egyéb ingóságainak őrzéséről.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén Bérlő, vagy bárki más személyét, kiállítási tárgyait, egyéb
ingóságait közvetlenül vagy közvetve érő sérülésért vagy egyéb károkozásért a HUNGEXPO Vásár és
Reklám Zrt. nem vállal felelősséget.
A pavilon nyitva tartási időn kívüli őrzéséről a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Biztonsági Szolgálata
gondoskodik.
A pavilonok nyitva tartása alatt az installációk és a kiállítási tárgyak őrzéséről Bérlőnek, vagy annak
kiállítójának, alvállalkozójának kell gondoskodnia. Vagyonvédelmi szempontból különös figyelmet igényel
az építés utolsó napján az árubeszállítás, az üzemelés napjain a pavilonnyitás és látogatói nyitás, valamint
a látogatói zárás és pavilonzárás közötti időszak, azaz a szerviz időszakok, továbbá az utolsó üzemelési
napon a látogatói zárást követő bontás.
A szabad területen lévő installációk és kiállítási tárgyak vagyonvédelme, őrzése minden időszakban Bérlő,
vagy annak kiállítója, alvállalkozója a feladata.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a Magyarországon hatályos biztonsági előírásoknak és szabályoknak
megfelelő biztonsági tervvel rendelkezik Bérlő igénye szerint.
A biztonsági személyzet létszámát a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. határozza a 23/2011.(III.8.)
Kormányrendelet alapján, mely a rendezvények működésének biztonságosabbá tételét szabályozza.
A biztonsági tervhez a következő paramétereket szükséges figyelembe venni:
- Várható napi látogatószám (a biztonsági szolgálat a kiürítési tervet minden esetben a látogatószámhoz
igazítja
- A rendezvények ideje alatt a rendezvény területét kerítések és kapuk veszik körbe – amennyiben nyitott
kapura van szükség, azt egy biztonsági őr felügyeli
- Minden a rendezvény ideje alatt üzemelő (nyitott) kapunál 2 biztonsági őr felügyel
- Az építés és a bontás ideje alatt a pavilonok depó részét min. 2 biztonsági őr felügyeli a forgalom
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében
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- A belépők/kitűzők ellenőrzésének pontos helyét Bérlő határozza meg.(A Fogadócsarnokban, vagy pedig
a pavilonok bejáratainál).
- A biztonsági vezető a terv kötelező része
- Több járőr is felügyeli a területet, szükség esetén a biztonsági őrök segítésére, helyettesítésére.
- A parkolóhelyek külön kezelendőek
- Bérlőnek jeleznie kell amennyiben VIP személy vagy terület őrzését igényli
- VIP személyek számára külön útvonaltervet kell biztosítani. A terv részleteit Bérlő határozza meg.
A biztonsági személyzet minimum létszáma minden esetben a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által kerül
meghatározásra a részletes tervvel együtt. A minimumként megjelölt létszámot Bérlő köteles elfogadni
3.4. Jogszavatosság
Kiállítások és termékbemutatók esetén a kiállító szavatol azért, hogy a HUNGEXPO Vásár és
területén az általa bemutatott áruk, azok kiegészítői és tartozékai, valamint az általa
reklámok harmadik személy szerzői vagy egyéb (a szellemi alkotásokhoz, védjegyekhez stb.
jogait nem sérti. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. harmadik személlyel szemben Bérlő,
kiállítója által elkövetett ilyen jellegű jogsértésekért nem tartozik felelősséggel.

Reklám Zrt.
alkalmazott
kapcsolódó)
vagy annak

3.5. Léggömbterjesztés
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén léggömbök osztogatása a szabad területen és a
pavilonokban, egyaránt a stand területén belül, kizárólag levegővel töltött léggömbökkel
lehetséges. Héliummal töltött léggömb a pavilonokba nem vihető be!
3.6. Hátrahagyott eszközök
A bontás után a pavilonban, illetve szabad területen talált ingóságokat a HUNGEXPO Vásár és Reklám
Zrt. Bérlő költségére, raktározási és őrzési díj felszámításával tárolja.
Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója tulajdonát képező, területen felejtett tárgyak,
installációk tulajdonjogának tisztázása után a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a tárgyak jogos
tulajdonosát a haladéktalan elszállítás érdekében a lehető legrövidebb időn belül értesíti.
Fentiekkel kapcsolatban a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. részéről felmerülő költségek meg nem
fizetése esetén a polgári jog vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.
A rendezvények ideje alatt a leadott vagy talált lezárt csomagokat a Készenléti Rendőrség
Tűzszerészeti Ügyelete jogosult szakszerűen kinyitni. Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, úgy
a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. gondoskodik a csomag visszajuttatásáról a tulajdonos részére. Abban
az esetben, ha a csomag megsemmisítésre kerül, úgy azért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.-t anyagi
felelősség nem terheli.

II. RENDEZVÉNY ÉS KIÁLLÍTÁSÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén építmények, installációk, dekorációk és kiállítási standok
létesítése esetén az alábbi szabályok érvényesek.

1. Általános rendelkezések
1.1. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Bérlővel kötött szerződés és annak elválaszthatatlan
részét képző ajánlat szerinti területet adja bérbe, az ajánlatban szereplő szolgáltatásokkal.
1.2. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a bérelt területet a megadott építési időszak kezdetétől
foglalhatja el és a bontási időszak befejezéséig kell azt eredeti állapotba visszaállítva a HUNGEXPO
Vásár és Reklám Zrt. rendelkezésére bocsátania.
1.3. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. fedett és szabad területein építési munkát végezni csak a
rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatársa és Munka-, és Tűzvédelem által
jóváhagyott építészeti és villamos tervek alapján lehet. Engedély nélkül vagy attól eltérően épített
építményeket a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a Bérlő költségére lebontathatja.
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1.4. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója felelős a bérelt területen általa épített
installáció, dekoráció stabilitásáért, állékonyságáért, ezek hiányosságából eredő anyagi és
erkölcsi károkozásért, továbbá a bemutatott berendezések és valamennyi dekorációs elem és
kiállítási tárgy biztonságáért.
Bérlő, vagy annak alvállalkozója által elkészített pavilon tervrajzát engedélyeztetésre be kell
küldeni A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. operatív szervezésért felelős munkatársának. Csak a
Munka-, és Tűzvédelem által jóváhagyott terv alapján lehet az építési munkát elkezdeni.
Standok esetén a standterv HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. általi jóváhagyása után lehet elkezdeni
az építést.
A terveket a Tűz és Munkavédelem felülvizsgálja, és a hiányos vagy nem értékelhető tervekhez
hiánypótlást vagy kiegészítést kezdeményez, illetve a jóváhagyási záradékban feltételeket írhat elő.
1.4.1. A tervek részletessége minimum engedélyezési terv szintű legyen.
A tervek tartalmi és formai megjelenésének meg kell felelnie a Magyarországon elfogadott tervezési
irányelveknek, műszaki előírásoknak, az európai uniós és a magyar szabványoknak, valamint jelen ÜMSZ
Munkavédelmi szabályzat és Tűzvédelmi szabályzat című fejezeteinek is.
Mind építészeti, mind szakági tervet csak tervezői képesítéssel és jogosultsággal rendelkező tervező
készíthet és ezeket alá is kell írnia. A terveken fel kell tüntetni a tervező nevét és engedélyszámát. A
tervezői engedélyszám feltüntetésének hiánya az engedélyezés megtagadását vonhatja maga után.
Amennyiben a standon gépeket kívánnak üzemeltetni, a tervdokumentációhoz csatolni kell a gépek
elhelyezési tervét, műszaki paramétereit és a működtetésükhöz használt technológiát.
1.4.2. Építészeti terv készítése esetén annak tartalma az alábbi kell, hogy legyen:
- helyszínrajz
(szomszédos standok számának megjelölésével):
- berendezett, méretezett alaprajzok
(beépített anyagok megnevezésével):
- homlokzati rajzok és jellemző keresztmetszetek
(magassági méretek megjelölésével):
- vízvételi és telepítési hely,
- műszaki leírás,
- tűz- és munkabiztonsági leírás,
- tervezői nyilatkozat a tervező nevének megjelölésével, és aláírásával ellátva,
- éghetőségi besorolás,
- tűzterhelési számítás,
- tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány (építőanyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes
anyag igazolása),
- építési termékek tűzvédelmi osztálya.
A beküldött dokumentumoknak biztosítaniuk kell az áttekinthetőséget, a megérthetőséget és elbírálásra
alkalmasnak kell lenniük.
1.4.3. Emeletes installáció, vagy stand esetén szükséges továbbá:
– statikai szakvélemény, a statikus nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával
ellátva,
– kiürítés számítás,
– egyedi szerkezeteknél a megértéshez és elbíráláshoz szükséges részletrajzok.
1.4.4. Standok villamos terv készítése esetén annak tartalma az alábbi kell, hogy legyen:
– egyvonalas kapcsolási rajz teljesítményadatokkal,
– műszaki leírás,
– érintésvédelmi leírás,
– tűz- és munkabiztonsági leírás,
– különleges villamos berendezések villamos paramétereinek részletes leírása,
– 5 kW feletti motorok indítási paraméterei,
- tervezői nyilatkozat, a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és
aláírásával ellátva
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Amennyiben a villamosenergia-szükséglet 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb, beleértve a stand
területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is, külön villamos tervet beadni nem
szükséges.
1.4.5. Épületgépész terv készítése esetén annak tartalma az alábbi:
- technológiai terv (pl.: gépműködtetés esetén),
- műszaki leírás,
- tervezői nyilatkozat, a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával
ellátva.
1.5. A bérelt területen belül a csarnokok tartópillérei az engedélyezett építési magasságig – azokon
sérülést nem okozó technológiával – körbekeríthetők, burkolhatók oly módon, hogy az oszlopok mellé
telepített tűzcsapszekrények és kézi tűzoltó készülékek, továbbá az oszlopokon lévő elektromos
kapcsolószekrények, tűzjelzők és a menekülési utat jelző lámpák hozzáférhetősége, láthatósága és
funkció szerinti használhatósága biztosítva maradjon.
1.6. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója által létesített összes építmény csak ideiglenes
jellegű lehet. A bontási időszak után engedély nélkül fennmaradt épületet, installációt, dekorációs
elemet, standot a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a tulajdonjog vizsgálata nélkül, a Bérlő költségére
elbontathatja. Az elbontott építmény, dekorációs elem anyagaiért, a standon és az épületben otthagyott
tárgyakért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. nem vállal felelősséget.
1.7. Az építési munkák során csak az európai uniós és a magyar szabványnak megfelelő anyagok és
berendezések alkalmazhatók.
Az épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ 2364 előírásainak.
Jóváhagyott tervektől eltérni csak tervmódosítási engedéllyel lehet.
1.8. Az installációk, standok magassága csak a pavilon belmagassága által korlátozott,
amennyiben statikailag engedélyezett.
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Pavilonok:
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2. Tervezési előírások
2.1. A tervezés és az építés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a biztonsági berendezések, tűzcsapok, érzékelők, menekülőútvonalak és nyílások valamint az ezekre irányuló jelzések szabadon maradjanak, megközelíthetők legyenek. Ezeket még átmenetileg
sem szabad eltakarni vagy velük téves jelzést adni.

Pavilon

alapterület

beépíthető
belmagasság

rácsos tartó
alsó síkja

általános
megvilágítás

padlószerkezet

teherbíró
képesség

kapu

személybejáró

oszloptávolságok

egyéb

30+12 db

acélszerkezetű,
pillérosztás:
keresztirányban 12,00 m
hosszirányban 18,00 m

zárt építésű átjáró
D pavilonba hűtőszellőző berendezés

A

180,50 X 108,60 m

6,30 m

6,90 m

200 lux

közműalagutas

30 kN/m2

1 db kamionkapu 4,00 x 4,80
m
kerékvetők
távolsága 3,80 m
1 db kamionkapu 5,20 x 5,90
m
kerékvetők
távolsága 5,00 m

B

108,60 x 60,60 m

6,30 m

6,90 m

150 lux

közműalagutas

30 kN/m2

2 db kamionkapu
4,10 x 4,60 m

26 db

acélszerkezetű,
pillérosztás:
keresztirányban 12,00 m
hosszirányban 18,00 m

C

172,20 x 36,60 m

9,30 m

10,00 m
darupálya
vonalában
6,10 m

100 lux

közműalagutas

30 kN/m

2

2 db kamionkapu
4,00 x 4,00 m

12 db

vasbeton szerkezetű,
pillérosztás:
keresztirányban 12,00 m
hosszirányban 18,00 m

D

73,00 x 72,60 m

6,30 m

6,90 m

100 lux

30 kN/m2

1 db kamionkapu 3,80 x 5,30
m
kerékvetők távolsága 3,40 m

20 db

acélszerkezetű,
pillérosztás:
keresztirányban 12,00 m
hosszirányban 18,00 m

1 db kamionkapu
3,80 x 5,30 m

11 db

acélszerkezetű,
pillérosztás:
keresztirányban 12,00 m
hosszirányban 24,00 m

1 db 5,00 x 8,00 m
2 db 5,00 x 7,00 m

11 db

Oszlop nélküli

közműalagutas

F

75,80 x 49,00 m

5,80 m

6,40 m

100 lux

közműalagutas

30 kN/m2

G

77x156,20

11,80 m

12,00 m

400 lux

közműalagutas

15 kN/m

2

zárt építésű átjáró
az A pavilonba
hűtő-szellőző
berendezés
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A standok felállításánál figyelembe kell venni a következő szabályozásokat:
„A” pavilon
• A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók,
szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni vagy ideiglenesen
dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat
hulladéktárolóban helyezzük el.
• A pavilon ajtói mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző
rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát és láthatóságát biztosítani
szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
• A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat
mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
• A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész
esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!.
• A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 30 méterenként vészkijárattal rendelkezik, mely
(sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy
kezelendő, mint egy vészkijárat!
• A pavilon nagy, egybefüggő tűzszakasza miatt 3 vízfüggöny szeli négy részre. A vízfüggönyök alá és a
vonalától 2-2 méterre építeni tilos! Tilos a tűzszakasz határ átlépése.
• A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
• A pavilon 4 db kamionkapuval rendelkezik (ebből 2 használható) és ehhez tartozó tűzoltósági
felvonulási úttal (belül kaputól-kapuig). Erre a részre építeni tilos!
• A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie.
Tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!
• A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében
lehet. Füstölni tilos!
• Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek
működőképessége biztosított legyen.
• A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal
és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az
irányfénynek látszódnia kell.
• A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság,
vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter.
Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell
lennie.
• A standokon vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel
ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.
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„B” pavilon
• A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók,
szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és
ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő
tárgyakat hulladéktárolóba helyezzük el.
• A pavilon ajtói mellett tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói
vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely időpillanatban biztosítani
szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
• A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat
mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
• A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész
esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!.
• A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 20 méterenként vészkijárattal rendelkezik, mely
(sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy
kezelendő, mint egy vészkijárat!
• A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
• A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal (belül kaputólkapuig) Erre a részre építeni tilos!
• A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie.
Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni Tilos!
• Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében
lehet. Füstölni tilos!
• Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek
működőképessége biztosított legyen.
• A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal
és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az
irányfénynek látszódnia kell.
• A pavilonban a fő közlekedési utakat az ajtótól alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész
esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon
standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell
lennie.
• A standokon vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet ha sárga-fekete jelöléssel
ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.
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„G” pavilon
• A pavilonban mobil tűzcsap kirakása kötelező mindkét oldalon 1-1, ennek helyét az alaprajzon jelöltük.
A tűzcsapra fekete, vagy fehér huzat van.
- 140 cm magas és 70 cm széles
- csak a padlószemek vonalában lehet őket
mozgatni és ott is maximum 5 méter javasolt,
hogy ne legyen nyomásveszteség
- a mobil tűzcsapokra amiatt van szükség, mert
annak a tűzcsapnak a csöve, ami a falon van
összesen 30 m és így nem elég hosszú ahhoz,
hogy összeérjen a pavilon két felében lévő két
tűzcsap, a fennmaradó 12 métert mobil
tűzcsappal tudjuk pótolni
- lehet minden módon dekorálni, de minden
esetben hozzáférhetőnek kell lennie
-

van fekete és fehér tűzcsap „ruhánk”, amelyet
a szervezésen találunk

• A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként, a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók,
szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és
ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő
tárgyakat hulladéktárolóba helyezzük el.
• A pavilon ajtói mellett tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói
vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely időpillanatban biztosítani
szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
• A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat
mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
• A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
• A pavilon 4 db kamionkapuval rendelkezik!
• A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie.
Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni tilos!
• Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében
lehet. Füstölni tilos!
• Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek
működőképessége biztosított legyen.
• A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 12 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az
oldalfallal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek
látszódnia kell.
• A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelévő ajtótól ajtóig alakítsák ki, a gyorsabb átjárhatóság
esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3
méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú
útnak kell lennie.
• A standokon vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel
ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.
• A „G és „F” pavilonok közötti tűzszakasz határt képező gravitációs úton működő tűzgátló kapu létesült.
Ennek a kapunak a záródását befolyásolni tilos!
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„F” pavilon
• A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként, a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók,
szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és
ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt az ezen a területen lévő
tárgyakat hulladéktárolóba helyezzük el.
• A pavilon ajtói mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző
rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely
időpillanatban biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
• A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely a vész esetén a biztonságos menekülési
irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
• A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész
esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!.
• A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 15 méterenként vészkijárattal rendelkezik, mely
(sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy
kezelendő, mint egy vészkijárat!
• A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
• A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik (ebből 1 db használható) és ehhez tartozó tűzoltósági
felvonulási úttal (belül kaputól-kapuig) Erre a részre építeni tilos!
• A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie.
Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni tilos!
• Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében
lehet. Füstölni tilos!
• Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek
működőképessége biztosított legyen.
• A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal
és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az
irányfénynek látszódnia kell.
• A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság
esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3
méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú
útnak kell lennie.
• A standokon vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet ha sárga-fekete jelöléssel
ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.
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„D” pavilon
• A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók,
szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és
ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő
tárgyakat hulladéktárolóba helyezzük el.
• A pavilon ajtói mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző
rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely
időpillanatban biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
• A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat
mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
• A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész
esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!.
• A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 20 méterenként vészkijárattal rendelkezik, mely
(sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy
kezelendő, mint egy vészkijárat!
• A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
• A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal (belül kaputólkapuig) Erre a részre építeni tilos!
• A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie.
Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni Tilos!
• Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében
lehet. Füstölni tilos!
• Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek
működőképessége biztosított legyen.
• A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal
és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az
irányfénynek látszódnia kell.
• A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság
esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3
méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú
útnak kell lennie.
• A standokon vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet ha sárga-fekete jelöléssel
ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

3. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó előírások
3.1. A pavilonokban nyersanyag feldolgozása (méretre szabás, gyalulás, csiszolás, lakkozás stb.),
továbbá fafeldolgozó gépek, hegesztő berendezések, mindenfajta nyílt láng vagy robbanómotoros gép (pl.
kompresszor) használata tilos.
3.2. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. épületeit, létesítményeit átalakítani, befesteni, azokhoz bármit
hozzáépíteni, ráfüggeszteni, hozzátámasztani, tartóoszlopaira, falaira és egyéb épülettartozékaira bármit
ráragasztani vagy felkötni, illetve ezekről belógatni a rendezvény operatív szervezéséért felelős
munkatárs előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
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3.3. Függesztési szabályok.
Az A, B, D F és G pavilonok rácsszerkezetére a rendezvénnyel, kiállítással összefüggő reklámanyag,
illetve világítást hordozó keret és egyéb szerkezet csak a bérelt területen, kizárólag a HUNGEXPO
Vásár és Reklám Zrt. előzetes eseti, egyedi engedélye birtokában függeszthető. A függesztés
kizárólagos szolgáltatás, csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által kijelölt partner végezheti.
A függesztési engedélyt legkésőbb 30 nappal a rendezvény építése előtt kell benyújtani a
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. operatív szervezést végző munkatársának, hogy továbbítsa a műszaki
üzemeltetésért felelős kollégának engedélyeztetésre.
Függesztési engedélynek tartalmaznia kell:
- befüggeszteni kívánt tárgy leírását (anyag, súly),
- függesztési pontok számát,
- megértést segítő vázlatrajzot,
- nyilatkozatot a függesztendő tárgy stabilitásáról.
Az engedély nélkül felszerelt függesztést a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a kiállító költségére
lebontatja.
Függesztés tervezési és kivitelezési szabályok:
Az épületszerkezetek állapotának és állékonyságának megőrzése érdekében a felfüggesztések tervezése
és kivitelezése során az alábbi szabályokat kell betartani:
1. A munkát csak a Hungexpo által jóváhagyott függesztési engedély birtokában lehet megkezdeni.
2. Függesztési kérdésekben a Hungexpo részéről a Műszaki Üzemeltetési és a Munka-, és Tűzvédelmi
megbízott munkatárs nyilatkozik.
3. A függesztés kivitelezése során a tartószerkezet felületkezelésének, illetve a szerkezeten található
kábeleknek és egyéb berendezéseknek védelméről a kivitelezőnek gondoskodnia kell. A gondatlan
munkavégzésből eredő károkért a kivitelező felelősséggel tartozik.
4. A tartószerkezetet megfúrni, megbontani szigorúan tilos.
5. A függesztési kérelem jóváhagyása során az engedélyező kikötheti, hogy csak a felfüggesztendő
elem súlyának helyszíni ellenőrzése után engedélyezi a függesztést, ehhez a darumérleget a
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. biztosítja, a merést pedig a kivitelezőnek kell lehetővé tennie.
6. A rácsszerkezet terhelése legfeljebb 10 kg/m2 lehet úgy, hogy az egyedi terhelés nem haladhatja
meg a 150 kg-ot. A G pavilonban 3*3m-es terhelési mezőt figyelembe véve 180 kg (20 kg/m2) a
födémszerkezet alsó síkján bárhol elhelyezhető.
7. A felfüggesztett elem legmagasabb pontja nem lehet feljebb az adott pavilonra megadott maximális
építési magasságnál.
8. A térrácsszerkezet rúdjaira (A, B, D, F pavilonok) csak a csomópontoknál vagy attól legfeljebb 10 cm
távolságon belül lehet függeszteni kivéve, ha a terhelés egy rúdon a 30 kg-ot nem haladja meg, mert
ebben az esetben bárhova lehet.
9. Kétirányú (ipszilon) függesztést az előző szabályok betartásával együtt csak abban az estben lehet
alkalmazni, ha a ferde szárak által bezárt szög kevesebb, mint 90 fok.
10. Előzetes egyeztetés után a G pavilonban a főtartókon bárhol 180 kg-nál nagyobb súly is
elhelyezhető a 20 kg/m2-es terhelési mező figyelembevételével és legfeljebb 1000 kg súlyig. Az A, B,
D, F pavilonokban, a rácsszerkezet csomópontjaiban a 10 kg/m2-es terhelési mező figyelembevételével
legfeljebb 300 kg helyezhető el.
3.4. A szőnyegezés kizárólagos szolgáltatás, melyet a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
alvállalkozója végez. Szőnyegezés szabályai:a pavilonokban szőnyeget csak kétoldalú
ragasztószalaggal szabad rögzíteni. A szőnyegragasztó, valamint a védőfólia rögzítéséhez használt
ragasztószalag teljes eltávolításáról bontáskor gondoskodni kell. Kizárólag olyan minőségű
ragasztószalagok használhatóak, amelyek a csarnokok aszfaltburkolatáról nyom nélkül felszedhetőek.
Öntapadós padlószőnyeg vagy ömlesztett ragasztóanyag alkalmazása tilos.
3.5. A pavilonok burkolatát szögelni, megfúrni, feltörni és befesteni nem szabad.
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3.6. Vízbázisú festékek használata a munkaterület teljes felületének védőtakarása mellett
megengedett, de az épületek szerkezetein, padlóján vagy egyéb helyein okozott szennyeződések
eltávolításáról Bérlő köteles gondoskodni.
3.7. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a bérelt területet teljes terjedelmében védőfóliával
köteles letakarni – helyreállítási kötelezettség mellett, a padozat védelme érdekében –, amennyiben a
rendezvény jellege miatt bármilyen kőműves-, illetve szakipari munkát (pl. burkolás, falazás, festés,
csemperagasztás stb.) csak a helyszínen tud elvégezni.
A porszennyezés minimalizálása érdekében csak porzsákkal ellátott kéziszerszámok, illetve
vizes vágóberendezések használhatóak. Malter- és betonkeverő gép csak az építési időszak
első felében, kizárólag pavilonon kívül, körbe fóliázással lokalizált, előzetesen kijelölt területen
működtethető. Falazó-, burkoló- és tetőfedő anyagok flexszel pavilonon kívül sem
darabolhatók.
3.8. A pavilonokban propán-bután gáz, szögbelövők, szórópisztolyok és áramfejlesztő berendezések
használata tilos.
3.9. Azon építési elemeket, melyek üvegből készültek szemmagasságban jelölni kell.
3.10. A kivitelezés felelős vezetője
Bérlő köteles a kivitelezés felelős műszaki vezetőjét megjelölni. A kivitelezés során a felelős műszaki
vezetőnek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia. A munka folyamán a kivitelezés felelős
műszaki vezetője képviseli Bérlőt, vagy annak kiállítóját, alvállalkozójaját mindennemű költség- és
felelősségvállalás tekintetében. Bérlő minden esetben felelősséget vállal az általa megbízott és a vele
szerződésben álló kivitelezőért.
3.11. Csatlakozás a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. közműhálózataira
A közműhálózatra történő rákapcsolást csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., illetve az
energiarendszereinek hivatalos üzemeltetője végezheti.
Villamos tápvezeték, valamint a víz- és csatornacsatlakozás kiépítése az előzetesen leadott megrendelés
alapján a bérelt területen, a megjelölt kiosztásban található padlószemakna, ennek hiányában pedig a
szomszédos stand igénybevételével történik.
Amennyiben a közművezeték bekötése csak a szomszédos stand területéről lehetséges, azt a szomszédos
stand kiállítója nem tagadhatja meg.
A csatornahálózatra kizárólag csak bűzelzáró szifonnal ellátott vizes berendezések köthetőek
be.
Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának – dobogó és minden egyéb burkolat és építmény
kivágásával vagy a csatlakozási helyek szabadon hagyásával – a padlószemaknák hozzáférhetőségét
biztosítani kell. Minden olyan költségért vagy kárért, ami ezen kötelezettség elmulasztása miatt
következik be, továbbá a közmű-csatlakozási és hibaelhárítási munkavégzés akadályoztatásáért Bérlőt
terheli a felelősség.
Kiállítások esetében egyéni kiállítók bekötést az energiahálózatra közösen nem rendelhetnek meg, minden
egyéni kiállító – vagy az általa megbízott kivitelező – köteles önálló standtápvezetéket rendelni. A Bérlő,
vagy annak alvállalkozója az elektromos energiát, az egyidejűleg fellépő teljes terhelési
értéknek megfelelően, köteles megrendelni.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. energiahálózatára való kapcsolás feltételei:
– MSZ 1600 szerinti „Villamos szerelési szabványossági nyilatkozat”,
– jóváhagyott terv szerinti kivitelezés,
A rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatárs jogosult a kivitelezés szabványosságának
felülvizsgálatára, nem megfelelő kivitelezés esetén az energiaszolgáltatás megtagadására. Illetéktelen
beavatkozás az energiaszolgáltatásból való kizárást és az esetleg keletkezett károk megtérítését, súlyos
esetben büntetőeljárást vonhat maga után.
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Áramszünet vagy áramkimaradás esetén a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. semmilyen kártérítési
felelősséget nem vállal.
Kiállítások esetén a kiállító, a rendezvény időszaka alatt, köteles távozás előtt gondoskodni a standon
levő elektromos berendezések és gépek áramtalanításáról.
Biztonsági okokból a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. az elektromos rendszereket a közműalagútban
teljes egészében lekapcsolja, kivéve az éjszakai áramellátást biztosító szakaszokat.
Az igényt éjszakai áramellátásra a rendezvény előtt a rendezvény operatív szervezéséért felelős
munkatársának be kell jelenteni, felsorolva mindazon készülékeket, melyek éjszakai áramellátást
igényelnek. Ezen készülékek (pl. hűtő) részére a főkapcsoló előtt, egy külön áramkör kiépítése szükséges.

III. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvényt, a
vonatkozó rendeleteket, az egyes tevékenységre vonatkozó külön szabályzatokat, szabványokat,
valamint a munkáltatói rendelkezéseket – a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Munkavédelmi
Szabályzatában foglaltakat - be kell tartani.
A munkáltatói rendelkezések betartását érvényesíteni kell, a saját munkaterületen túl, a munkavégzés
hatókörében tartózkodókra (járókelők, látogatók stb.) is.

1. Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési és bontási időszakában
üzemelő gépekre
- A 16/2008 (VIII.30) NFGM gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról kiadott
rendelet előírásait be kell tartani.
- Az építés és bontás alatt csak műszakilag kifogástalan, a biztonsági előírásoknak megfelelő
szerszámokkal és gépekkel lehet munkát végezni, végeztetni.
- Bérlő, vagy annak alvállalkozói, kiállítói által behozott kéziszerszámoknak és hordozható biztonsági
transzformátoroknak a 10/2016 (IV. 5.) NGM rendeletben előírt éves szerelői ellenőrzéssel kell
rendelkezniük.
- A rendezvények, kiállítások időszakában a pavilonokban gépbemutatót – belső égésű gépek bemutatóját
csak szabad területen - csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. munkavédelemmel megbízott
munkatársa írásos engedélyével lehet tartani vagy működtetni. Az engedély kérését az építési tervvel
együtt kell megküldeni. Előzetes bejelentés nélkül gépbemutatót tartani és gépet működtetni tilos!
- A gépbemutató alkalmával keletkezett károkért, azok által okozott sérülésekért és a látogatók
biztonságáért Bérlő felelős.
- A bejelentés nélkül működtetett gépet a munkavédelmi munkatárs leállíthatja.
- Bérlő, vagy annak alvállalkozói, kiállítói kötelesek az üzemelő gépeket, berendezéseket mindazokkal a
védőberendezésekkel is ellátni, amelyek a káros zajhatást, a kellemetlen szagokat, füstöket, gázokat és
kigőzölgéseket, folyadékok kiáramlását megakadályozzák.
- A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet emelőgépekre és emelő-berendezésekre vonatkozó biztonsági
szabályait, akkor is ha az kiállítási tárgy, a kiállító köteles betartani.
- 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről Bérlő, vagy annak alvállalkozói, kiállítói is kötelesek betartani.

2. A biztonsági szabályok megismertetése
Mindenkit, aki a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén munkát végez /Bérlő, vagy annak kiállítója,
alvállalkozója, építőmunkás, kiállítási dolgozó, kiállító stb./ a munka megkezdése előtt munkavédelmi
oktatásban kell részesíteni.
Az oktatás tényét igazoló, a munkáltató által kiállított és aláirt jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen
tartandó.
Az oktatásnak ki kell terjednie:
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- a munkavédelemi és az munkaegészségügyi szabályokra,
- a területre vonatkozó közlekedési előírásokra,
- a mozgási körzetre,
- a helyi körülményekre, stb.
Bérlő, kiállítója és alvállalkozója együttesen felelős az oktatás megtörténtéért, annak igazolásáért.

3. Rendezvényen felépített installációk, kiállítási standok, építésének munkavédelmi
előírásai
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén könnyen szétszerelhető szerkezetekből álló ideiglenes
építményekre is alkalmazni kell az Országos Településrendezési és Építési Követelmények ide vonatkozó
munkavédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi, biztonsági és a 4/2002. (II. 20.) SzCSM–EüM együttes
rendelet előírásait.
Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának írásban kell nyilatkoznia a munkavédelmi
követelmények betartásáról és betartatásáról, melyet az építészeti tervvel együtt kell benyújtania.
Az építészeti tervben figyelembe kell venni a mozgásukban korlátozottak közlekedésének
kialakítását is, pl. dobogó, lépcső stb. építése esetén részükre is biztosítani kell a biztonságos
közlekedési lehetőséget.
A tervet a Munkavédelem munkatársa véleményezi és aláírásával látja el.
A benyújtott tervek alapján ellenőrzi a munkafolyamatokat és a szabályok megsértőivel szemben
intézkedik.
4. Egyéb rendelkezések
– A rendezvények, kiállítások építési és bontási időszakában a munkaterületen szeszes italt fogyasztani
vagy szeszes italtól befolyásolt állapotban munkát végezni tilos. A Munkavédelem munkatársa
alkoholszondás ellenőrzést végezhet és pozitív eredmény esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
– A rendezvények időszakában – építés, üzemelés, bontás – a rendezvény területen történt
baleseteket, a közös kivizsgálás érdekében, a balesetet észlelő köteles a Munkavédelem
munkatársának bejelenteni.
– A rendezvények és kiállítások idejére a területre engedéllyel behozott állatokat, az állattartás
szabályainak figyelembevételével, úgy kell elhelyezni, illetve velük a bemutatókat megtartani, hogy az
balesetet ne okozzon és senkit ne veszélyeztessen. Állatkiállításokat, állatbemutatókat rendezni a
41/1997.(V.28.) FM rendelet betartásával lehet. A kiállított állatokat a pavilonokban éjszakára felügyelet
nélkül hagyni tilos!
- A bemutató befejezése után az állatok a pavilonban nem tartózkodhatnak, azokat a részükre kialakított
helyen kell elhelyezni. A kutyákat pórázon és szájkosárral kell a kijelölt helyre vezetni.
- Az állatok által okozott balesetekért azok gazdája a felelős.
- A bemutatókon résztvevő, illetve a területre behozott állatoknak rendelkezniük kell érvényes oltási
igazolással, melyet kérünk a Munkavédelem részére a rendezvény megkezdése előtt bemutatni. Oltási
igazolás hiánya esetén a Munkavédelem munkatársa az állatot és annak gazdáját a terület elhagyására
kötelezheti.
– A rendezvények ideje alatti műsorokat, sporteseményeket, a különböző programokban
résztvevő állatok bemutatásának módját, illetve minden olyan tevékenységet, amely nagy
tömeget vonz és/vagy a közönség részvételével valósul meg, a Munkavédelemnek be kell
jelenteni. Ennek hiányában azok – a látogatókat is érintő – balesetveszélyesnek minősülő része
betiltható.
– Orvosi/elsősegélynyújtó ügyelet a rendezvények és kiállítások építési, üzemelési és bontási
időszakában a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. 33-as épületében található, melynek telefonszáma:
263-6004.
– Bérlő köteles a Munkavédelmi szabályzat előírásairól az általa megbízott alvállalkozókat és kiállítás
esetén kiállítóit tájékoztatni.
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IV. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén be kell tartani az alábbi jogszabályokat: 1996. XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 28/2011. BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, valamint az egyéb, a tárgyra vonatkozó jogszabályokban
meghatározottakat és a Hungexpo Zrt Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat, továbbá az alábbi
előírásokat.

1. Általános szabályok
1.1. Minden dolgozót, aki a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tevékenységet végez
(építőmunkás, grafikus, kiállítási dolgozó, kiállító stb.) Bérlőnek, intézményeknek stb. kötelessége a
munkába állítás előtt tűzvédelmi oktatásban részesítenie. Az oktatás megtörténtét és az ott
elhangzottak tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni. Az igazoló jegyzőkönyv 1
példánya a helyszínen tartandó.
1.2. A pavilonokban felépítendő installációk, dekorációs elemek, egyedi standok építéséhez benyújtott
építészeti terv műszaki leírásához csatolni kell az installációs szerkezet megnevezését, építési
termékek tűzvédelmi osztályát, valamint a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt.
1.3. A szabadtéren felállított installációk, standszerkezetek védelmére, 1 db - az oltási teljesítmény és
elfoglalt terület figyelembevételével - porral oltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó készüléknek
hitelesítettnek kell lennie és rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban előírt érvényességgel.
1.4. Az installációs anyagok csak nehezen éghetőek lehetnek. A standokon az éghető anyagok
tűzterhelése 500 MJ/m2-nél több nem lehet.
1.5. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, felelősek a létesítmények zárásáért, a közlekedési utak
szabadon hagyásáért, a helyiségek elhagyása után a közművek (víz, gáz) elzárásáért, a villamos
berendezések leválasztásáért, a tűzvédelmi berendezések megközelíthetőségének biztosításáért és a fenti
feladatok elvégzésének ellenőrzéséért.
1.6. Bemutatási céllal üzemelő, szilárd vagy gázüzemű tüzelőanyaggal működő berendezés (kazán,
gáztűzhely stb.) csak szabad területen működtethető üzemszerűen.
A szabad területen a berendezések üzemeltethetők szabadon felállítva, valamint ideiglenesen felállított
épületben.
Mindkét esetben az üzemelésre vonatkozó szabványok és előírások betartása kötelező, különös tekintettel
a keletkező égéstermékek elvezetésére.
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2. Tűzveszélyes anyagok kezelése
A pavilonokban, illetve csatlakozó helyiségekben és szabad területeken még ideiglenesen is tilos
elhelyezni, tárolni vagy felhasználni az alábbiakat:
– tűz- illetve robbanásveszélyes anyagokat,
– éghető folyadékokat (festék, hígító, benzin stb.),
– öngyulladásra hajlamos anyagokat,
– olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz vagy robbanás
következhet be,
– gázpalackot (PB, oxigén, nitrogén stb.).
Különösen indokolt esetben a Tűzvédelmi részleg engedélyt adhat bizonyos anyagok tárolására írásbeli
engedélykérelem alapján. Az engedélykérelem benyújtásakor a tárolás, illetve a felhasználás helyét, a
tárolandó és felhasználandó anyag mennyiségét és kiszerelésének paramétereit, valamint a tűzvédelem
módját közölni kell. Az engedélykérelmet a tárolás vagy felhasználás megkezdése előtt 48 órával kell
benyújtani.

3. Lángmentesítés
Éghető installációk, standszerkezetek, textília, papír, nád, szőnyeg, díszítőanyagok lángmentesítéséről
még a beépítés előtt gondoskodnia kell Bérlőnek. A lángmentesítésről szóló bizonylatot a rendezvény
előtti napon a Tűzvédelmi részlegre le kell adni.

4. Göngyölegek és hulladékok elszállítása
A Bérlő vagy kiállítója vagy alvállalkozója köteles a standok, installációs elemek vagy más dekorációs
elemek építése és a bontása során keletkező hulladék elszállításával járó költségek megfizetésére. A bérlő
vagy a kiállító vagy az alvállalkozója a szemét elszállítását a “Szemétszállítási megrendelő ív” nevű
dokumentumon rendelheti meg (egység: köbméter).
A megfelelően kitöltött szemétszállítási megrendelés feltétele a stand építés engedélyezésének.
Ha a Bérlő, vagy kiállítója vagy alvállalkozója elmulasztja a szemétszállítást megrendelni, úgy a Bérbe adó
a szemétszállítás költségét a Bérlőre vagy annak kiállítójára hárítja.
A pavilonok oldalfalai, a rendezvények és hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek dekorációs falai (tablók,
installációk) mögött fennmaradó területeket tilos beépítésre nem került installáció, göngyöleg, szemét
vagy egyéb éghető anyag raktározására, tárolására használni. Az ilyen területeket átmeneti öltözőnek,
dohányzóhelyiségnek, raktárnak stb. használni tilos!

5. Villamos berendezések
A villamos berendezések szerelését és kialakítását az MSZ 1600, MSZ 2364 és az MSZ HD 60364
szabványnak, valamint az Országos tűzvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kell végezni.
Az ideiglenes jelleggel épülő létesítmények villamos hálózata fedett területen MT 380 V Cu, szabadterületi
létesítménynél MT 1 kV Cu típusú vagy csak ezzel egyenértékű, rézerű, kábelszerű vezeték lehet. A
megengedett minimális vezeték-keresztmetszet a pavilonokban 1,5 mm2, a szabad területeken 2,5 mm2.
A sodrott erű vezetékvégeket ónozni, majd kötőelemmel rögzíteni kell. Sodrott vagy kötőelem nélküli
vezetékkötés a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén nem alkalmazható, az ilyen szerelésű hálózat
feszültség alá nem helyezhető.
Éghető szerkezetekre szerelt készülékdobozok alá hőszigetelő lapot kell helyezni.
Villamos berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetőek.
A villamos kapcsoló berendezések és a kapcsolóhelyiségek bejáratának eltorlaszolása,
beépítése még átmenetileg is tilos.
Hűtőberendezéseket csak külön áramkörön lehet üzemeltetni áramtalanítási lehetőséggel.
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6. Hőfejlesztő berendezések
A pavilonban kialakított helyiségek, irodák és standok fűtésére csak zárt rendszerű fűtőberendezés
alkalmazható. A hőfejlesztő berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani,
hogy az a környezetre gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

7. Hegesztés – nyílt láng használata
Fedett pavilonokban hegeszteni, valamint nyílt lánggal járó tevékenységet végezni tilos. A
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. tűzvédelemmel megbízott munkatársa különösen indokolt esetben ez
alól felmentést adhat, egyedileg meghatározott feltételek mellett.
Szabad területen a hegesztés és a nyílt láng használata csak a Tűzvédelmi munkatárs előzetes
hozzájárulásával végezhető.

8. Közlekedés
A közlekedési utakat, a pavilonok be- és kijárati ajtóit – mind a fedett, mind a szabad területeken –
folyamatosan szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, elzárni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem
szabad.
A rakodási idő alatt a jármű motorját le kell állítani.
A pavilonok alatt kialakított kábelalagutak sárga-fekete festéssel ellátott kijárati nyílásait és a
menekülőaknák fedőlapját elzárni, arra ráépíteni, azt leszőnyegezni, vagy azon bármit elhelyezni még
átmenetileg sem szabad.
Motorkerékpárral a pavilonokba behajtani, illetve motorkerékpárt a pavilonokban tárolni tilos!

9. Dohányzás
A pavilonokban, szabad területi építési területén, valamint a göngyölegek, hulladékok és a
tűzveszélyes anyagok tárlóhelyein vagy azok közelében a dohányzás és a nyílt láng használata
tilos!
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén is be kell tartani az 1999. évi XLII., a nem dohányzók
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiadott törvény
előírásait.
Dohányozni csak az arra kijelölt és megfelelően kialakított helyeken lehet. A hamutartók kiürítése csak
nem éghető anyagú szeméttárolókba lehetséges. A dohányzásra kialakított helyeken a megfelelő
tűzvédelmi magatartásra figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

10. Gépek és berendezések üzemeltetése
Speciális víznyomást vagy nagy elektromos teljesítményt igénylő gépek esetében a technológiai leírást a
rendezvény operatív szervezését végző kollégájának el kell küldeni.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén üzem közben bemutatásra kerülő gépeket, eszközöket és
berendezéseket a Tűzvédelmi részlegnél be kell jelenteni és az üzembe helyezési eljárásról készült
jegyzőkönyv egy példányát le kell adni.

11. Tűzvédelmi berendezések
A tűzvédelmi berendezések és azok jelzéseinek, feliratainak (pl. tűzcsap, tűzjelző készülék, illetve
érzékelők, oltókészülékek stb.) elzárása és eltorlaszolása tilos! Az oltóberendezéseket és
oltóanyagokat a rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
Bérlőnek, vagy kiállítójának a szabványnak megfelelő, a standokon keletkezhető tűz oltására alkalmas
tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie az alábbiak szerint:
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A
–
–
–

pavilonokban:
emeletes installációkon és standokon emeletenként egy-egy darabot,
az éghető anyagú installációs szerkezetből épített standokon alapterülettől függően,
a rendezvény területen folytatott tűzveszélyes tevékenység függvényében, de legalább egy darabot (pl.
tűzveszélyes gép üzemeltetése, sütőgép, forrasztás, nagy teljesítményű elektromos berendezés stb.),
– tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba sorolt anyagoknál alapterülettől függően, de
legalább egy darab tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
Szabad területen: minden kültéri installáción kiállítási standon és szolgáltatóegységnél területtől, illetve
tevékenységtől függően, legalább egy tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
A kihelyezett tűzoltó készülék ellenőrzési határideje a rendezvény bontásának befejezéséig nem járhat le.
Tűzoltó készülék a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. rendezvényért felelős operatív szervezőjétől is
megrendelhető.

12. Tűzjelzés
Tüzet lehet jelezni:
– a 105-ös városi hívószámon a Tűzoltóság Fővárosi Parancsnoksága felé,
– a 263-6151, 263-6205 városi hívószámon a Rendészeti Ügyeletre,
– a pavilonokban kiépített kézi tűzjelző használatával,
– személyesen a Rendészeti Ügyeleten.
Minden tüzet – még az eloltott tüzet is – haladéktalanul jelezni kell a Rendészetnek telefonon vagy
személyesen.
Figyelem!
Építési és üzemelési időszakban tűzvédelmi szabálytalanságok észlelése esetén, azok felszámolásáig a
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. tűzvédelemmel megbízott munkatársa jogosult – minden kártérítési
igény kizárásával – azonnali munkavégzés-eltiltásra és a megkezdett munkálatok szüneteltetésére, illetve
a bérelt terület lezárására és amennyiben közvetlen tűz- és robbanásveszély áll fenn, úgy az építmény
szerkezetének eltávolítására.
A bérelt területen a tűzbiztonságért a Bérlő mind az építési és bontási, mind az üzemelési időszakban
felelősséggel tartozik.
A tűzvédelmi előírások megszegői ellen tűzvédelmi bírság, súlyosabb esetben büntetőjogi eljárás
kezdeményezhető.
V. A PAVILONOK ÉS A SZABAD TERÜLETEK MŰSZAKI ADATAI
1. Pavilonok
1.1. Villamosenergia-ellátás
– Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz.
– Közvetlenül földelt csillagpontú hálózat.
– Érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN).
– Villamosenergia-vételezési lehetőség a betűjelzésű pavilonokban a padlócsatornán keresztül biztosított,
padlószemenként 50 kW. Ezt meghaladó igény csak a Szervezési igazgatóság közreműködésével
biztosítható egyedi megoldással, melynek költsége a kiállítót terheli.
– A számmal jelölt pavilonokban az egyedileg vételezhető energia maximális értéke 10 kW. Az e feletti
energiaigényt a Szervezési igazgatósággal való egyeztetés esetén egyedi műszaki megoldással lehet
biztosítani, melynek költsége Bérlőt terheli. A rendezvények, kiállítási standok energiaellátása az
épületek oldalfalán lévő elosztókból történik.
– A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. elektromos alaphálózata a szabványoknak megfelelően 5 vezetékes.
A nulla és a földelő vezeték az érintésvédelmi előírások alapján szét van választva. A
kapcsolószekrények ennek megfelelően érintésvédelmi kapcsolóval ellátottak (MSZ 2364).
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1.2. Vízellátás, csatorna
– A vízellátás a betűjelzésű pavilonokban a padlócsatornán keresztül történik 1/2"-os csatlakozási
lehetőségekkel, 0,2 MPa (2 bar) nyomással a padlószemeknél.
– A csatorna csatlakozás 32 mm-es. A csatornahálózat csak a kézmosók szennyvizét képes elvezetni,
zsíros edények és darabos szennyeződések szennyvizének elvezetésére nem alkalmas. Ilyen igény
külön egyeztetéssel és egyedi műszaki megoldással elégíthető ki, melynek költsége a kiállítót terheli.
1.3. Fűtés, szellőzés
– Az A, C, D, F, G, 16, 17, 18, 25 pavilonok fűthetőek, egyedi gázüzemű, illetve központi
fűtőberendezéssel ellátottak. Az A, D, G, F pavilonok hűtő-szellőztető berendezéssel rendelkeznek.
1.4. Sűrített levegő
– Az A pavilon északi felében található sűrített levegő hálózat.

2. Szabad területek
–

A szabad területek zúzott kő vagy földes kavicsborítással, egyes helyeken beton-, illetve
aszfaltburkolattal rendelkeznek.
– Villamosenergia-ellátás: az igénybe vehető csatlakozás 10 KW. Nagyobb energiaigény esetén egyedi
műszaki megoldás szükséges, amelyet a Szervezési igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell. Attól
függően, hogy hova kell az áramot kiépíteni, plusz kábelezési költség felmerül, melyre a Hungexpo
Vásár és Reklám Zrt. egyedi árajánlatot küld.
– A vízellátás 1/2”-os, a csatornaellátás 32 mm-es csatlakozással biztosított. A csatornaellátási lehetőség
korlátozott, ezért minden esetben előzetes egyeztetés szükséges.
– Térvilágítás: átlagos megvilágítás: 5 lux.

Az ÜMSZ-t Bérlő köteles alvállalkozóival, kiállítóival betartatni.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. fenntartja a jogot az ÜMSZ megváltoztatására.
Jelen ÜMSZ 2016. szeptember 1-én lépett hatályba, és visszavonásig vagy módosításig
érvényes.
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