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Az „I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow – Mezőfalva” szántóföldi bemutató 

és kiállítás név-, és jogtulajdonosa a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, főszervezője a 

Modul Trend Kft. 

 

Jelen szabályzat összhangban áll a Mezőfalvai Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. 

Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatával. 

Az I. NAK Szántóföldi Napok (továbbiakban: Kiállítás) területén minden tevékenységet a 

szabályzat előírásai, valamint a jelentkezési lap, továbbá a hatályos vonatkozó jogszabályok 

szabályozzák. Hatályuk kiterjed a Kiállítás építési -, berendezési-, nyitvatartási-, valamint 

bontási idejére, az itt jelenlevő és működő kiállítókra, szállítókra és szervezőkre egyaránt. 

 

I. A BELÉPTETÉS RENDSZERE 
 

Parkolás, rakodás: 

- A Kiállítás területére gépjárművel behajtani az általános közlekedési szabályok 
betartásával lehet. Az építés, bontás ideje alatt bent tartózkodni csak a rakodás 
idejére (maximum. 3 óra) lehetséges az erre kijelölt helyeken. A rakodási idő alatt a 
motort le kell állítani, különös tekintettel a bemutató területén – az igények szerint – 
előre kihelyezett gyúlékony szalmabálák 15 méteres körzetében. Az illetéktelenül 
bent tartózkodó, beszállítást, építést, rakodást akadályozó járműveket a főszervező 
elszállíttatja, és a jogtalanul ott tartózkodás miatt az ezzel kapcsolatban felmerült 
költségeit megtérítteti. 
 

- A látogatók számára lehetőség nyílik a területen belül ingyenesen parkolni a kijelölt 
parkolókban.  

 
- A kiemelt meghívottak részére VIP PARKOLÓ kerül kialakításra, ezen parkolási kártyák 

a meghívóhoz mellékelten kerülnek kiküldésre. Erről a biztonsági szolgálat külön listát 
kap. 

 
- A mentők, tűzoltók és rendőrség gépjárművei minden esetben mentesülnek a fent 

megjelölt engedélyektől, a beléptetésnél azonban regisztrációra kerülnek. 
 

- A szervező a Kiállítás területén parkoló gépjárművekben és rakományában 
keletkezett károkért, illetve ezek eltűnéséért felelősséget nem vállal, kivételt képez, 
ha ennek őrzésére külön megbízást kap szerződéses formában. 

 

Személyek beléptetése: 

- A teljes kiállítási idő alatt a Kiállítás területére a szervezők és kiállítók, valamint a 
látogatók a számukra rendszeresített színes karszalaggal (állandó belépővel) 
léphetnek be, és ezt az ott tartózkodásuk ideje alatt jól látható módon viselniük kell.  
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- A VIP MEGHÍVÓ a kiállítás megnyitójára invitál és a kiállítás bármely napján 
belépésre, valamint a VIP-parkoló használatára jogosít, továbbá belépést biztosít a 
VIP területre is. 

 
- 14 év alatti gyermekek az építés-bontás ideje alatt a területen nem tartózkodhatnak.  

 
- A Kiállítás területére bármely időszakban élő állatot bevinni TILOS, kivételt képeznek 

a rendezvény programjában bemutatott állatok, illetve az őrző-védő és a vakvezető 
kutyák. 

 

 

II. A KIÁLLÍTÁS ÉPÍTÉSI ÉS KIVITELEZÉSI SZABÁLYAI 
 

- A Kiállítás szervezője üres területet ad bérbe építmények és felszerelés nélkül, 
amelynek kijelölése a szabályosan kitöltött megrendelő lap, illetve a kiállítóval 
történő egyeztetés alapján történik. Belterületen a rendezvény- illetve központi 
kiállítói sátor (építésük esetén) padozatára ragasztócsíkokkal, külterületen pedig 
kitűző cövekekkel történik a határvonalak kijelölése. 

  
- A kijelölt területet az – építési időszak kezdetétől a bontás befejezéséig – eredeti 

állapotban tisztán kell visszaadni a szervezőnek. A keletkezett hulladékot a Kiállítás 
kijelölt területén elhelyezett konténerekben kell elhelyeznie, amennyiben külön 
takarítási szerződést (zárás utáni takarítás) nem rendel szervezőktől.  

 
- A Kiállítás fedett és szabad területein csak a szervező által jóváhagyott tervek alapján 

lehet az építést megkezdeni, illetve végrehajtani. Egyszerű stand (alapstand) esetén a 
megrendelő laphoz csatolt berendezési terv elégséges. 

 
- Egyedi és emeletes standok, valamint kültéri építmények kivitelezése engedélyhez 

kötött, az engedélyt a kiállítás műszaki csoportja adja meg előzetesen beadott, a 
szabványoknak megfelelő tervek alapján. A szervező az engedély nélkül végzett 
munkákat leállíthatja. 

 
- A kültéri építmény, stand felállításáról, megfelelő megvilágításáról, tisztántartásáról, 

működtetéséről a kiállító gondoskodik. 
 

- Az egyes, beltérben kijelölt standokat (rendezvény, illetve központi kiállítói sátor 
építése esetén) legalább 2,5 m magasságú, át nem látható határoló falnak kell 
elválasztania, amelynek megépítése a kiállító feladata és felelőssége a bérelt 
területen belül. 

 
- A közlekedők felől 3 m-nél hosszabb, át nem látható falak csak a szervező írásos 

engedélyével építhetők (rendezvény, illetve központi kiállítói sátor építése esetén). 
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- A bérelt területen épített kültéri építményt, standot cégfelirattal kell ellátni, annak 

stabilitásáért, a hiányosságokból eredő anyagi és erkölcsi károkért, valamint a 
bemutatott berendezések és tárgyak biztonságáért a kiállító a felelős. 

 
- A kiállítónak saját építményeit, berendezéseit és feliratait, zászlóit úgy kell 

elhelyeznie, hogy illeszkedjék a kiállítás összképéhez és ne akadályozzák a szervező 
által kihelyezett egyéb feliratok, jelzések és biztonsági berendezések (tűzcsap, 
tűzjelző, menekülési útvonal jelző, menekülési útvonal jelző) hozzáférhetőségét. 
 

- A kiállítási stand, kültéri építmény, ideiglenes építmény, amelyet a kiállító a bontás 
befejezéséig köteles elbontani. Amennyiben ez nem történik meg, a szervező azt a 
kiállító költségére eltávolítja, de az ott tárolt építményekért, berendezési tárgyakért 
felelősséget nem vállal. 

 
- Az építési és bontási időn kívüli tevékenység a kiállító részéről engedélyköteles külön 

díjazás ellenében. 
 

- A kültéri építményeknél, standokon beépített anyagoknak és eszközöknek a magyar 
és az EU-s szabványoknak kell megfelelniük. 

 
- Az épület villamossági és gépészeti berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ 2364 

előírásainak. Ettől eltérni csak tervmódosítással és külön engedéllyel lehetséges. 
 

Egyszerű kültéri építmények, egyszintes standok:  

 

- Külterületen a bérelt terület maximum 60 % - át foglalhatja el az építmény. 
 

- Egyszerű kültéri építménynek számítanak a 32 m2 alapterület alatti sátrak, illetve a, 
dobogóra épített, 30 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, kiállítási 
installációból (SYMA, OKTANORM, MEROFORM stb.) készült maximum 3 méter 
magasságú épületek. 

 
- A sátrak és kültéri építmények esetében alapvető követelmény, hogy minimum a 80 

km/óra szélterhelés elviselésére – mind szerkezetük, mind rögzíthetőségük alapján – 
alkalmasnak kell lenniük. Ennek hiányában kizárólag a kiállítót terheli esetleges 
káresemény esetén a teljes kártérítési felelősség. 

 
- Egyszintes standok (központi kiállítói sátor) megengedett építési magassága 

maximum 3 méter, a szomszédos stand közvetlen közelében 2,5 méter, ettől eltérni a 
szomszéd kiállító írásos hozzájárulásával lehetséges. E hozzájárulás szükséges a 
standhatárhoz közel eső függesztésekre is. 

 
- A járófelületek standhatárainál az építmények magassága nem haladhatja meg a 3 

métert. 
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- A hátfalak látható oldalainak egyszínűnek, semleges hatásúnak, feliratmentesnek kell 
lenniük. 

 
- A 10 m-nél hosszabb, 100 m2-nél nagyobb standokhoz legalább kettő bejáratot kell 

biztosítani. 
 

- Nem jelentenek külön árengedményt a kültéri kiállítói terület, illetve a stand 
területére eső, vagy azzal közvetlenül határos területre elhelyezett biztonsági és 
elektromos berendezések. 

 

Paraméterek: 

- Szabványos kiállítási installációból készül (SYMA, OKTANORM, MEROFORM) 
szabványos sátorszerkezetek használatával. 
 

- Alapterülete külterületen nem haladja meg a 32 m2, beltérben a 100 m2-t, az 
alapépítmény magassága maximum 3 m, toronyépítmény magassága maximum 5 m. 

 
- Villamos-energia szükséglete maximum 5 KW (3x10 A) 

 
- A standok tűzvédelmi osztálya: C fl-s1  

 
- Ezen építményekről a megrendelőnek mellékletében kell nyilatkozni, amely 

tartalmazza méretét, területi alaprajzát, berendezését, elektromos csatlakozási 
pontját, a kivitelező cég adatait és a felelős műszaki vezető elérhetőségét. 

 
- Szabad területeken a fenti paramétereken kívül magassági paramétereket is közölni 

kell.  
 

- Valótlan adatok közlése esetén a szervező a standokat, építményeket lebonthatja, 
berendezéseit elszállíthatja, az ekkor keletkező károkért felelősséget nem vállal. 

 

Egyedi kültéri építmények és standok  

 

- Építésiengedély-köteles, amelynek felelős tervezője regisztrált és jogosított 
építésztervező lehet (É1, É2, É3). 
 

- Külterületen minden 32 m2 hasznos alapterületet meghaladó sátor esetén 
sátorkönyvet, műbizonylatokat, műszaki leírást és felelős műszaki kivitelezői 
nyilatkozatot kell benyújtani a szervező felé, amely tartalmazza az építés, a 
kivitelezés műszaki felelősének elérhetőségi adatait. 

 
- Külterületen minden 30 m2 nagyobb hasznos alapterületű, installációs elemekből 

épített, illetve emeletes vagy különlegesen bonyolult stand esetén (központi kiállítói 
sátor) külön statikus által (T1, T2), elektromos tervező, valamint esetenként 
épületgépész által készített tervet kell beadni. 
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- A tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni a központi kiállítói sátor és 
külterületek műszaki lehetőségeit, valamint csatlakozási pontjait (ezt a szervezővel 
egyeztetni szükséges). 
 

- A biztonsági berendezések, tűzoltó-készülékek, menekülési útvonalak, illetve nyílások 
szabadon hagyása ugyancsak a tervező és kivitelező kötelezettsége. Ezen 
berendezések eltakarása és mellettük téves jelzések elhelyezése tilos. 

 
- Ezen építmények terveit a kiállítás építésének megkezdése előtt legkésőbb két héttel 

kell a szervező részére megküldeni vagy átadni személyesen egy példányban. 
 
- A készített tervek léptéke legalább M 1:50, tartalmi és formai megjelenésének meg 

kell felelni országunkban elfogadott irányelveknek, műszaki előírásoknak, 
szabványoknak, valamint az AÜMSZ munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatának. 

 
- Amennyiben a standon gépet kíván üzemeltetni, a tervdokumentációhoz csatolni kell 

a gépek műszaki paramétereit, a használat technológiáját és az elhelyezési tervet. 
Beltérben csak elektromos meghajtással üzemeltetett gépet lehet működtetni. 

 
 

- Az építészeti tervdokumentáció tartalma:  
o Helyszínrajz (a szomszédos standok megjelölésével)  
o Berendezési rajz - M 1:50 
o Homlokzati rajz 
o Keresztmetszetek 
o Műszaki leírás  
o Munka- és tűzbiztonsági leírás 
o Tervezői nyilatkozat 
o Éghetőségi besorolás 
o Tűzterhelés-számítás 
o Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 
o Kiürítési számítás 

 

- Villamossági terv a következők szerint:  
o Egyvonalas kapcsolási rajz teljesítmény adatokkal 
o Műszaki leírás 
o Érintésvédelmi leírás 
o Tűz és munkabaleseti leírás 

 

Minden egyes itt felsorolt tervnek tartalmaznia kell a tervező nevét, aláírását és 

engedélyszámát. 
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A kivitelezés előírásai: 

- A bérelt külterület, illetve stand határvonalait sem vertikális, sem horizontális 
irányban nem lépheti túl a kiállító (falak, tetőszerkezet, világító testek, feliratok, 
zászlók). Amennyiben ez mégis megtörténik, a teljes felelősség a kiállítót terheli, az 
építményt a szervező felelősség nélkül lebonthatja. 
 

- A standok megvilágítását balesetvédelmi okokból minimum 2,5 m magasan kell 
elhelyezni 
 

- Az építési idő alatt a közlekedő utak eltorlaszolása nem lehetséges, a nagyobb 
elemek beszállítása több ütemben történhet.  

 
- A sátrakban, standokon mindennemű robbanómotoros gép, berendezés, illetve nyílt 

láng használata tilos, kivéve a porzsákkal ellátott kéziszerszámok, illetve vizes 
berendezések. 

 
- A nagyobb súlyú függesztések (világító traverzek stb.) a szervező által kijelölt 

alvállalkozó végezheti csak. A függesztési kérelem a jelentkezési lap melléklete, 
amelynek tartalmaznia kell az adott tárgy leírását (anyag, súly), a függesztési pontok 
számát (vázlatrajzzal), illetve műszaki nyilatkozatot a tárgy stabilitásáról, szükség 
esetén a szomszéd kiállító hozzájárulását. 

 
- A kiállító vagy alvállalkozója által elhelyezett szőnyegről a jelentkezési lap 

mellékleteként beadott hiteles tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kell benyújtani. 
Ezeket rögzíteni kétoldalas ragasztószalaggal lehet, a bontás után teljes nyom nélküli 
eltávolításáról a kiállítónak kell gondoskodni. 

 
- Vízbázisú festékek használata a munkaterület teljes takarása mellett lehetséges. Az 

egyéb helyeken okozott szennyezést a kiállítás megnyitásáig el kell távolítani. 
 

- Amennyiben ez indokolt, a közlekedő felületek fóliázása is kötelező a kiállító részéről. 
 

- Az üvegből készült építési elemeken, berendezési tárgyakon szemmagasságban 
jelölni kell, ennek törékenységét. 

 
- A kiállító köteles az itt felsorolt rendelkezések betartására, alvállalkozóival pedig 

betartatására. 
 

- A kivitelezés felelős műszaki vezetőjének (adatai a jelentkezési lap melléklete) az 
építés, bontás során, a területen kell tartózkodnia, a kiállítót ő képviseli mindennemű 
kötelezettség és felelősségvállalás tekintetében. Alvállalkozó esetén is a kiállító 
felelős ennek tevékenységéért. 

- A kültéri építmény, stand megépítése után villamos-szabványossági nyilatkozatot kell 
leadni a szervező helyi irodájában. 
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- Az átadás-átvétel a bérelt területeken a szervező megbízottjával történik. A 
megbízott adatai az építés előtt kerülnek megadásra. 

 
- A terület átvételének feltétele a jóváhagyott építészeti és villamos terv, tervezői és 

egyéb nyilatkozatok, valamint a helydíj befizetésének igazolása regisztráción. 
 

- A stand lebontása után a területet a szervező megbízottjának kell átadni, a 
jegyzőkönyv aláírásával.  

 

Csatlakozás a közműhálózatára: 

- A közműhálózatra történő csatlakozást a szervező által kijelölt alvállalkozó végezheti. 
 
- A stand villamos vezetékeinek kiépítése az előzetesen leadott megrendelések alapján 

a szervező, illetve alvállalkozója által elhelyezett csatlakozási pontokból lehetséges. 
 

- Az igényelt energia elosztásáról, szabványos elosztószekrényről, illetve dobozról a 
kiállítónak kell gondoskodnia. A megrendelt energia mennyiségnek az egyidejűleg 
fellépő teljes terhelési értéknek kell megfelelnie, és ezt kell jelezni a megrendelő 
lapon.  

 
- A hálózatra való csatlakozás feltételei:  

 Szabványossági nyilatkozat 
 Szükség esetén villamossági terv 
 Jóváhagyott kivitelezési terv 
 Érintésvédelmi mérés megfelelő eredménye 
 

- A szabványosság felülvizsgálatára a szervező megbízottja jogosult, nem megfelelő 
kivitelezés esete az energiaszolgáltatás megtagadásával jár. Illetéktelen beavatkozás 
a kizárás és a károk megtérítése mellett büntetőjogi felelősséget is von maga után. 

 
- A hálózatra való bekapcsolás a bejelentést követő 12 órán belül történik meg. 

Áramszünet vagy áramkimaradás esetén a szervező semmilyen kártérítési 
kötelezettséget nem vállal. 

 
- A rendezvény teljes időtartama alatt távozáskor a kiállító vagy alvállalkozója köteles 

gondoskodni a kültéri építmény, stand áramtalanításáról (kivétel: hűtők). 
 

III. A KIÁLLÍTÁS ÜZEMELÉSI IDŐHÖZ KÖTŐDŐ SZABÁLYAI 
 

Hatósági engedélyhez kötött tevékenységek: 

- Az élelmiszereket kóstoltató vagy árusító kiállítóknak és vendéglátóknak kiviteli és 
üzemelési terveiket a terület szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálathoz kell benyújtani. Működésük megkezdéséhez állategészségügyi, 
élelmiszerhigiéniai engedélyt kell beszerezniük. 
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Nyilvános zeneszolgáltatás: 

- Élő vagy gépi úton (rádió, televízió, CD, DVD lejátszás) szolgáltatott nyilvános zenéhez 
a kiállítónak az Artisjus Magyar Szerzői és Jogvédő Irodától előadási jogot kell kérni. 
Ennek költségei a kiállítót terhelik. 

 

Médiahasznosításhoz fűződő jogosultságok: 

- A szervező fenntartja a kereskedelmi jellegű felvételek és közvetítések kizárólagos 
jogát a szabályozásban és az engedélyezésben. Ilyen jellegű felvételek külön 
szerződésben meghatározott módon történhetnek meg. Mint ahogy helyszíni 
közvetítés (TV, rádió) forgatási engedélyeit a szervezési iroda adja ki. A forgatási és 
közvetítési engedélyek meglétéért a műsorkészítő és az őt megbízó kiállító 
együttesen felelős. 
 

- Engedély nélküli forgatás esetén annak utólagos kiadásáért az adott kiállításon 
érvényes forgatási díj kétszerese fizetendő. 

 
- Hírjellegű közvetítések és forgatások díjmentesek, de ezekre is bejelentési 

kötelezettség vonatkozik, amelyet a rendezvény ideje alatt a központi információban 
kell megtenni. 

 

A kiállító reklámtevékenysége: 

- A bérelt területén a többi kiállító zavarása nélkül fejthet ki reklámtevékenységet, 
ezen tevékenység a szerződött kiállítóra, illetve társkiállítójának termékeire és 
szolgáltatásaira terjedhet ki. 
 

- Amennyiben ezen szabályoknak a kiállító nem felel meg, a reklámeszközt a szervező 
az első felszólítást követően eltávolíthatja, a kiállító költségére és kártérítési igénnyel 
léphet fel. 

 

A standon kívüli reklámeszközök: 

- Ilyen eszközöket és hordozókat a kiállító a megrendelő lapon feltüntetett 
paraméterek alapján a szervezővel egyeztetett módon és helyen állíthat, illetve 
helyezhet el. Az engedély nélkül kihelyezett eszközöket a szervező a kiállító 
költségére eltávolíthatja. 

 

Reklámeszközök a standok külső falfelületein: 

- A közös falak szomszéd felől eső oldalán reklámfelületeket és -tárgyakat elhelyezni 
nem szabad. 
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Nyomtatott anyagok terjesztése standon kívül: 

- A megrendelő lap tarifái alapján a szervezővel történt egyeztetést követően 
terjeszthető a kiállítás területén, ennek hiányában a szervező kártérítési igénnyel 
léphet fel, amely kétszerese a tevékenységhez tartozó tarifáknak. 
 

- A jogszabályokba ütköző és a jó ízlést sértő reklámozás a Kiállítás területén TILOS. 
(1997. évi LVIII. törvény és módosítása a 2001. évi I törvény.) 

 
- Látogatói vagy kiállítói megkérdezést kizárólag a bérelt terület határain belül a saját, 

illetve az általa képviselt termékek vonatkozásában végezhet. 
 

A szervező kizárólagossága: 

- Áram- és vízbekötés 
- Aggregátor-üzemeltetés 
- Függesztés 
- Vásárterületi médiaértékesítés 
- Emelőgépes anyagmozgatás 
- Üdítőital-forgalmazás 
- Partyszerviz-szolgáltatás 
- Vendéglátás 
- Felelősségbiztosítás 
- Vagyonvédelem  
 

- Biztosítás: A kiállítás területén a kiállító által végzett tevékenység időtartamára, 
valamint saját vagy alvállalkozó által végzett építői minőségében és felelősségéből 
eredő véletlen, váratlan károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie. Díja a megrendelőn feltüntetett mértékű, amelyet a szervező külön 
tételként számláz, így a kiállítót fizetési kötelezettség terheli. A szervező szerződött 
biztosítója a megfizetett díj ellenében 100.000 Ft önrész levonásával megtéríti a 
kiállítás területén okozott mindazon véletlen, váratlan károkat, amelyért a károkozó 
kiállító vagy építője a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel 
tartozik. A kiállítónak módja nyílik a felelősségbiztosításon túl egyéb eszközeire és 
berendezéseire is biztosítást kötni. A biztosítás elmaradásából vagy késedelmes 
megkötéséből adódó károk a kiállítót terhelik. A kiállító a szervező vagy harmadik 
személy vonatkozásában az alvállalkozója által okozott kárért azzal együtt felelős. 

 

- Vagyonvédelem: A Kiállítás ideje alatt a főszervező élőerős őrzésen alapuló 
kombinált őrzési rendszert működtet. A stand és a kiállítói terület őrzését a 
jelentkezési lapon rendelhetik meg a kiállítók. Adatvédelmi okokból az ezzel 
kapcsolatos részletes információkat nem áll módjában szolgáltatni. A kiállítónak a 
Kiállítás előtt, alatt és annak befejezése után saját költségén gondoskodni kell a 
gépek, áruminták és kiállítási anyagok őrzéséről. A kiállítás területén annak teljes 
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működési ideje alatt a kiállító tárgyait vagy ingóságait közvetlenül és közvetve érő 
sérülésekért vagy egyéb károkozásokért a szervező felelősséget nem vállal.  
 

- Vagyonvédelmi szempontból különös figyelmet igényel az építés utolsó napja, 
továbbá a terület nyitás és a látogatói nyitás közötti időszak, valamint a látogatói 
zárás és a terület zárás közötti időszak, továbbá a kiállítás bontásának időszaka. Külső 
szabad területen az építmény külön őrzése ajánlott, szükségszerű, úgy azt a 
szervezőnőnél a jelentkezési lapon kell előzetesen megrendelni. Saját őrzés 
engedélyhez kötött. 

 

Szórakoztató rendezvények: 

- A külterületi és beltéri standokon műsorral egybekötött bemutatókat, vagy más 
műsoros rendezvényt csak a szomszédokkal egyeztetve, a kiállítás szervezőjének 
engedélyével lehet tartani. 
 

- Zajvédelem: a bemutatókon keletkező hangosítás hangerejének szintje a 
standhatáron a 80 DB-t nem haladhatja meg. Nagyobb hanghatást eredményező 
bemutató csak a kiállító által biztosított zajvédelmi berendezés esetén valósítható 
meg, de ennek szintje sem haladhatja meg a 85 DB-t. 

 
- Ijesztő zaj vagy jelzés keltése (pl. riasztóberendezés), füstöt vagy fényt jelző 

berendezés működtetése TILOS. 
 

Jogszavatosság: 

- A kiállító szavatol azért, hogy a kiállítás területén az általa bemutatott áruk vagy 
szolgáltatások, valamint az általa alkalmazott reklámok harmadik személy szerzői 
vagy egyéb jogait nem sérti. A szervező ilyen jellegű jogsértésekért nem tartozik 
felelősséggel. 

 

A kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, a kiállítás területén lévő valamennyi ingósága a 

szervező tulajdonába kerül, ezt a szervező jogosult visszatartani, a zálogtárgyakból 

történő kielégítés a Polgári Törvénykönyv szerint történik. A visszatartott 

ingóságokban keletkezett sérülésekért vagy károsodásokért a szervező felelősséget 

nem vállal. 

 

- Engedély nélküli területhasználat esetén a kiállító a mindenkor érvényes díjszabás 
kétszeresét köteles kifizetni. A zárás után a területen engedély nélkül maradó 
gépjárművek esetén az engedély nélküli terület használati jog rendelkezései 
alkalmazandók. 
 

- Reklámcélú léggömbök töltőgáza csak levegő lehet. 
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- A bontást követően a területen hagyott ingóságokat a szervező elszállítja és a kiállító 
költségére raktározza maximum 30 napig. 
 

- A területen felejtett tárgyakkal kapcsolatban a szervező a tulajdonos ismeretében 
értesíti azt. 
 

- A fentiek kapcsán felmerülő költségek meg nem fizetése esetén a polgári jog 
szabályai szerint kell eljárni. 
 

- A kiállítás ideje alatt leadott vagy talált lezárt csomagokat a készenléti rendőrség 
tűzszerészeti ügyeletének adjuk át, amennyibe a tulajdonos megállapítható, azt a 
szervező a tulajdonosnak átadja. Megsemmisítés esetén a szervező a csomaggal 
kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal. 

 
 

IV. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

- A kiállítás területén az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény és az azt módosító 
2004. évi XI. törvény, illetőleg a vonatkozó miniszteri rendeleteket az egyes 
tevékenységekre vonatkozó külön szabályokat, valamit munkáltatói rendelkezéseket 
kell betartatni. A munkáltatói rendelkezések betartását érvényesíteni kell (a saját 
munkaterületen túl) a munkavégzés hatókörében tartózkodó látogatók vagy 
járókelők részére is.  

 

Biztonsági előírások a rendezvény építés-bontási és üzemelési időszakában 

üzemelő gépekre: 

- 16/2008/ (VIII.30) NFGM gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról kiadott rendelet előírásait be kell tartani. Ezen időszakban csak 
műszakilag kifogástalan, a biztonsági előírásoknak megfelelő szerszámokat, gépeket 
lehet alkalmazni. 
 

- A Kiállítás időszakában gépbemutatót (belsőégésű motorokkal ellátott gépekkel) csak 
szabad területen a szervező külön engedélyével lehetséges tartani. Bejelentés nélkül 
ilyet működtetni tilos. Ilyen alkalmakor keletkezett károkért, illetve az okozott 
sérülésekért, a látogatók biztonságáért a kiállító felelős. Az engedély nélkül 
üzemeltetett gépeket a szervező megbízott munkatársa leállíthatja. 

 
- Ezen gépeket, berendezéseket védőberendezésekkel is el kell látni, amelyek a káros 

zajhatást, kellemetlen szagokat, füst, gáz kiáramlását megakadályozhatja.  
 

- A kiállító köteles betartani az emelő gépekre és emelő berendezésekre vonatkozó 
biztonsági szabályokat, amelyet a 47/1999. VIII. 4. GM rendelet és az azt módosító 
135/2004. XII. 16. GM rendelet szabályoz. 
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Munkavédelmi oktatás: 

 

- A kiállítás területén és teljes időtartama alatt munkát végző személy vagy csoport a 
munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell, hogy részesüljön. Az oktatás 
tényét a munkáltató és a résztvevők által aláírt jegyzőkönyv igazolja. 
 

- Az oktatásért és annak igazolásáért a kiállító és alvállalkozó együttesen felelős. 
 

- Az oktatás tartalmi elemei:  
o Munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok 
o Közlekedési előírások a munkaterületre és környékére, 

illetve a mozgási körzetre – helyi körülmények és 
specialitások  

 

 

A kiállítási külterületi építmények, standok építésének munkavédelmi 

előírásai: 

- A Kiállítás területén minden megépített szerkezetre alkalmazni kell az Országos 
Településrendezési és Építési Követelmények idevonatkozó munkavédelmi, 
egészségvédelmi, életvédelmi és biztonsági együttes rendelet előírásait (4/2002. 
(II.20.) SzCSM-EüM). 
 

- A tervezés során figyelembe kell venni a mozgássérültek közlekedésének feltételeit 
(pl. dobogó, lépcső, rámpa stb.), számukra biztosítva az akadálymentes közlekedést. 

 
- A munkaterületen az építés-bontás időszakában szeszes italt fogyasztani, illetve ettől 

befolyásolt állapotban munkát végezni TILOS. 
 

- A szervező részéről megbízott munkavédelmi munkatárs alkoholszondás ellenőrzést 
végezhet intézkedési joggal. 
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Munkahelyi baleset: 

- Az építés-bontás, üzemelés (a rendezvény teljes időtartama alatt) a kiállítói területen 
történt baleseteket az észlelő köteles a szervező munkavédelemmel megbízott 
munkatársának bejelenteni a szervező helyi irodájában. 
 

- A kiállítási területre engedéllyel behozható állatokat (őrzés-védelem, vakvezető, 
programokhoz tartozó) az állattartás szabályainak figyelembe vételével, ha 
szükséges, az erre kijelölt helyen kell elhelyezni úgy, hogy az balesetet ne okozzon és 
senkit ne veszélyeztessen. 

- Az állat által okozott bármilyen balesetért annak gazdája a felelős. 
 

 

Orvosi és elsősegélynyújtó ügyelet: 

- A kiállítás teljes időtartama alatt a szervezői irodában található. 
 

 

V. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

- A Kiállítás területén annak teljes időtartama alatt az alábbi jogszabályok, illetve 
előírások az irányadók 

 1996. XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról 

 54/2014 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
 Továbbá a tárgyra vonatkozó jogszabályban meghatározottak, illetve 

az itt felsorolt előírások 
 

- A kiállítás területe, a kiállítási területek „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak. 
 

Tűzvédelmi oktatás: 

 

- A Kiállítás területén tevékenységet végző dolgozót és kiállítót az őket alkalmazónak 
kötelessége tűzvédelmi oktatásban részesíteni. Az oktatás megtörténtét az érintettek 
aláírják, az ezt igazoló jegyzőkönyv egy példányát a standon tartják. 
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Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: 

 

- Az építési tervekhez kell csatolni az installációs szerkezetek megnevezését és 
tűzvédelmi osztályát. Ezen anyagok besorolása: „nehezen éghető”. A standokon az 
éghető anyagok tűzterhelése 650 MJ/m2-nél több nem lehet. 
 

- A standok vezetői felelősek a standok zárásáért, a közlekedő utak szabadon 
hagyásáért, távozás után a víz, gáz és elektromos berendezések lezárásáért, a 
tűzvédelmi berendezések megközelíthetőségéért, illetve ezen feladatok 
ellenőrzéséért. 

 
- Egyedi fűtési céllal gáz- vagy egyéb szabad tűzgyújtó berendezések zárt térben nem 

helyezhetők el a szervező írásos engedélye, illetve kontrollja nélkül. 
 

- Tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, továbbá éghető folyadékokat, öngyulladásra 
hajlamos anyagokat, valamint egymással vegyi reakcióba lépő anyagokat, 
gázpalackokat a kiállítási területen, sátrakban, építményekben, illetve szabad 
területen felhasználni, tárolni TILOS. 

 

Lángmentesítés: 

- A standra épített és ott tárolt éghető anyagokat (textília, papír, nád, szőnyeg stb.) 
lángmentesítéséről még a beépítés előtt kell gondoskodni a kiállítónak. Az erről szóló 
bizonylatot a rendezvény előtti napon a szervező irodájában kell leadni. 

 

Hulladékok és göngyölegek: 

- Az építés során keletkező hulladékokat a kiállító vagy megbízottja a terület körül 
található konténerekben helyezi el. 
 

- A fel nem használt tűzveszélyes hulladékokat a kiállítónak kötelessége a kiállítási 
területről elszállítani. 

 
- Az utak eltorlaszolása tűzvédelmi szabálysértésnek minősül. 

 
- A kiállítói külterületet göngyöleg, szemét vagy egyéb éghető anyag raktározására 

használni TILOS, illetve más tűzveszélyes tevékenységet (pl. dohányzás) itt végezni 
nem lehet. 

 

Villamos berendezések: 

 

- Ezek szerelését és kialakítását az MSZ 1600 és az MSZ 2364 szabványnak, valamint az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kell elvégezni. 
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- Az ideiglenes létesítmények villamoshálózata fedett területeken az MT 380V Cu 

(minimum keresztmetszet: 1,5 mm2), szabadterületi létesítményeknél az MT 1 KV Cu 
(minimum keresztmetszet: 2,5 mm2) típusú vagy ezzel egyenértékű rézerű 
kábelszerű vezeték lehet.  

 
- A vezetékvégeket ónozni, kötőelemekkel rögzíteni kell, ennek hiányában ezek nem 

helyezhetők feszültség alá. 
 

- Az éghető szerkezetre szerelt készülék dobozok alá hőszigetelő lapot kell helyezni. 
 

- A berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetők. 
 

- A villamos kapcsolóberendezések és kapcsolóhelyiségek bejáratának eltorlaszolása 
tilos. 

 
- A standok, illetve helyiségek fűtésére csak zárt rendszerű fűtőberendezések 

alkalmazhatók, ezen berendezések és az éghető anyagok között védőtávolságot kell 
tartani. 
 

- Nyílt láng használata (hegesztés stb.) a kiállítási építményekben, sátrakban TILOS. 
 

- Szabad területen hegeszteni csak a szervező hozzájárulásával lehetséges. 
 

Közlekedési utak: 

- A szabad területen az építmények ki- és bejáratait, valamint a közlekedő területeket 
szabadon kell hagyni. 
 

- A padozaton elhelyezett elektromos kábeleket akadály mentesíteni kell, 20 mm-nél 
nagyobb keresztmetszet esetén fekete-sárga csíkokkal kell ellátni. 

 

Dohányzás: 

- A rendezvény területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS. Dohányozni 
csak az arra kijelölt, megfelelően kialakított helyen lehetséges. Ezen a ponton 
megfelelő tűzvédelmi magatartásra figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

 

- A Kiállítás területén a be kell tartani az 1999. évi XLII. A Nemdohányzók Védelméről 
és a Dohánytermékek fogyasztásáról és Forgalmazásának szabályozásáról kiadott 
törvény előírásait. 

 

Tűzvédelmi berendezések: 

 

- Ezen berendezések jelzéseinek, feliratainak elzárása, eltorlaszolása TILOS.  
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- A berendezések csak rendeltetésének megfelelő célokra használhatók. 
 

- Kiállítóknak a területen a szabálynak megfelelő tűzoltásra alkalmas tűzoltó 
készülékekkel kell rendelkeznie. (A kiállítási sátorban, emeletes standoknál 
emeletenként egy darab, földszinten 100 m2-enként egy darab. Tűzveszélyes 
tevékenységnél legalább egy darab „C” vagy annál magasabb tűzveszélyességi 
osztályba sorolt oltókészülék, kiállítási anyagoknál pedig szintén egy darab. 
Szabadtéren, területenként legalább egy darab.) 

 
- A készülékek ellenőrzési határideje a kiállítás zárásáig nem járhat le. 

 

Tűzjelzés: 

- A 105 városi hívószámon a városi tűzoltóság, személyesen pedig az információban, 
vagy a kiállítás műszaki ügyeletén a tűzbejelentés lehetséges. Minden tüzet, így az 
eloltottat is jelezni kell a rendészeten és a műszaki ügyeleten. 

 
- Itt szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a Kiállítás teljes időtartama alatt a tűzvédelmi 

szabálytalanságok észlelése esetén, azok felszámolásáig a szervezők megbízott 
szakemberei jogosultak az azonnali munkavégzés eltiltására, a stand, külterületi 
építmény lezárására, tűz- és robbanásveszély esetén az építmény szerkezetének 
eltávolítására (minden kárigény kizárásával). 
 
 

- A kiállítási terület tűzbiztonságáért a kiállító a teljes időtartam alatt felelőséggel 
tartozik. 

 
- A tűzvédelmi előírások megszegője ellen tűzvédelmi bírság, súlyosabb esetekben 

büntetőeljárás kezdeményezhető. 
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Szabad területek közműellátása: 

 

-  Villamosenergia-és vízellátás  
 

o A szabad területeken egyedi kiépítésű elektromos 
csatlakozási pontok igényelhetők. 

o Vízellátás igény szerint: palackos, vízadagoló automaták 
és lajtos kocsi igénybevételével. 

 

- A standok megvilágításáról a kiállító gondoskodik. 
 

- Egyedi hűtés (mobil klíma) a kiállítás szervezőjénél külön díj ellenében igényelhető. 
 

A Működési Szabályzatban foglaltakat minden kiállító a jelentkezéssel egyidejűleg 

megismerte és elfogadta, az abban foglaltak maradéktalan betartására pedig 

kötelezettséget vállalt. 

 

 

Budapest 2017. április 4. 

 

 

Főszervező 


