KIÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV
KÁN EGYETEMI NAPOK

A rendelések módosításának határideje e-mailben
legkésőbb 2022. szeptember 23.

Mindenképpen visszaküldendő:
A Kiállító által épített stand esetén:
Műszaki igények elektromos csatlakozás megrendelése
Villanyszerelési szabványossági nyilatkozat
Kiállítói katalógusba leadott szöveg
Építési tervek (legkésőbb 2022. szeptember 23-ig a
lovasakademia@uni-mate.hu email címre)
A Szervező által építtetett stand esetén:
Stand megrendelés
Kiállítói katalógusba leadott szöveg

Az egyéb, mellékletként csatolt igénylőíveket csak igény esetén kérjük visszaküldeni!
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Fontos tudnivalók
A rendezvény helyszíne
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus
Pannon Lovasakadémia, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Kiállítás: G, L, HCS KB, H, pavilonok, SZ és V szabad területek
Helyi Ízek Utcája, FalatoZóna, Fedeles Lovarda
Színpadi programok: Élményliget
Konferenciák:
Campus területe: 170-es előadó, Campus tanácsterem;
MATE Udvar
Bejárat:

Látogatók részére 1., 2. bejárat,
Kiállítók részére: ld. parkolási és rakodási rend

A rendezvény időbeosztása
A kiállítás időpontja:
2022. szeptember 30 – október 2. (péntek - vasárnap)
Építés:
A kiállítás építése a teljes területen:

2022. szeptember 24.
2022. szeptember 28.

12.00-19.00
07.00-12.00

Standberendezés a Szervező által építtetett standok számára a HCS, a KCS és MATE Udvarban:
2022. szeptember 28.
07.00-12.00
Bontás:
A kiállítás bontása:

2022. október 2.
2022. október 3.

18.00-22.00
07.00-20.00

Kiállítói regisztráció
Helyszíne: Pannon Lovasakadémia aulája
Időpontja: 2022. szeptember 28. - 30. 08.00 – 19.00
Az építési időszakban a Kiállítók díjaik rendezése (ld. 1. pont), valamint a leadott standépítési terveik jóváhagyása
után itt vehetik át az építési és bontási, valamint a kiállítói belépőket, a katalógust, az építési és üzemelési időszak
alatt szükséges információkat és egyéb dokumentumokat.
Figyelem! Feltétlenül szükséges, hogy a kiállító cég képviselője legkésőbb az utolsó építési nap
délutánján, a standján, illetve a kiállítói regisztrációban megjelenjen, és ott a standját, kiállítói belépőit és
a kiállítási katalógust átvegye.
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1./ Saját építésű stand és szabad kiállítói tér esetén a terület átvételének feltétele:
- jóváhagyott építészeti és villamos terv;
- számla, a rendelt szolgáltatások befizetésének igazolása.
Bontáskor a regisztrációban adjuk át Önöknek a terület elhagyásához szükséges "Árukiszállítási engedély"-t. A
terület elhagyásának feltétele valamennyi számla (területdíj, installációval ellátott stand, regisztrációs díj,
berendezések, műszaki szolgáltatások, médiamegjelenés stb.) pénzügyi rendezése, és ennek igazolása.
2./ Megrendelt, a Szervező által építtetett stand esetén:
A kiállítói belépőket a Kiállító a regisztrációban veheti át, mely után jogosult elfoglalni a standhelyét.
A stand átvételének feltétele:
- a területdíj előzetes befizetése;
- a standépítési szolgáltatások befizetése;
- a külön rendelt szolgáltatások befizetése.

Kiállítói belépők
A kiállítói belépők érvényesek az építés, az üzemelés és a bontás ideje alatt!
Önálló Kiállítók: A regisztrációs díj 4 db állandó kiállítói belépőt, 1 db állandó parkolójegyet és 2 db belépőjegyet
tartalmaz a kiállítói fogadásra
Helyi Ízek Utcája, FalatoZóna, Szabad területeken kiállítók: 2 db állandó kiállítói belépő, 1 db állandó
parkolójegy
További 3 napos kiállító belépő ára: bruttó 5.400 Ft/db
További kiállítói fogadásjegy ára: bruttó 10.000 Ft/db
További 3 napos állandó parkolójegy ára: bruttó 3.000 Ft/db

Parkolás
Kiállítói parkoló: az üzemelés alatt az előre megváltott parkolójegyekkel vehető igénybe.
A kiállítói parkoló jegyek a Regisztrációs pultnál, a Lovasakadémia aulájában vásárolhatók meg.
A látogatói napi parkolójegy ára bruttó 1.000 Ft/alkalom, amely a parkoló bejáratánál vásárolható meg.
Parkolási díjak:
- az építés / bontás napjain a parkoló használata ingyenes;
- az üzemelési napokon a parkolójegy napi díjas a kiállítói és látogatói parkolókban, ára bruttó 1.000 Ft /
nap / gépjármű,
- a kiállítói parkoló bérlet ára (az üzemelési napokra) bruttó 3.000 Ft / gépjármű.
A kiállítói parkoló bérlet a Regisztrációs pultnál, a Lovasakadémia aulájában vásárolható meg.

Be- és kihajtási rend
A kiállítás építési, bontási és üzemelési időszakában a területre való behajtás rendje:
- a Helyi Ízek utcája, a FalatoZóna, az L, a KB, a H pavilon és az SZ kiállítási területekre a behajtás a
Látogatói Bejárat 1, a Kiállítói Bejárat 1, és a felhajtó úton keresztül történik.
- a MATE Udvar, a HCS, a KCS pavilonokba és a G kiállítói területekre a behajtás a Kiállítói bejárat
2A és a 2B kapukon keresztül történik
A kiállítási területek 2022. szeptember 30. és október 2. között (az üzemelési időszakban) parkolásra nem, csak
árufeltöltésre használhatók. Utána a Kiállítók gépjárműveikkel a kiállítói parkolóba állhatnak be.
Járművel behajtani építési és bontási időszakban, abban az esetben lehet, ha a járműben tartózkodó összes
személy rendelkezik építési-bontási belépővel, vagy kiállítói igazolvánnyal, az üzemelési időszakban pedig
kiállítói igazolvánnyal.
A gépjármű szélvédője mögött kötelező elhelyezni a gépjárművezető elérhetőségét!
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Rakodási rend
Rakodási rend az építési időszakban
2022. szeptember 24 - 28.
Határidős behajtási engedély (kaució) NINCS!
A parkolóból a pavilonokhoz, a kijelölt rakodási területekre a meghatározott pontokon és útvonalakon át lehet
behajtani. A rakodási területen való parkolás és tartózkodás időtartama: maximum a rakodás ideje, a rakodás
befejezésekor azonnal el kell hagyni a rakodási zónát.
Be és -kihajtási pontok:
- a Helyi Ízek utcája, FalatoZóna, az L, a KB, a H pavilon és az SZ kiállítási területekre a Látogatói
Bejárat 1, a Kiállítói Bejárat 1, és a felhajtó úton keresztül történik;
- a MATE Udvar, a HCS, a KCS pavilonokba és a G kiállítói területekre a Kiállítói bejárat 2A és a 2B
kapukon keresztül történik.
A pavilonok dobogózva lesznek, így ezekbe járművekkel behajtani TILOS!!
A MATE Udvarba, a HCS, a KCS, az L, a KB, a H pavilonokba, a FalatoZónába, és a G1 kiállítói térbe
személygépkocsival behajtani tilos!!

Rakodási rend a kiállítás üzemelése alatt
(2022. szeptember 30 - október 2.)

A kiállítás üzemelésének napjain 3,5t feletti együttes tömegű gépjárművekkel a kiállítás területére
behajtani TILOS!
Ez alól kivételt képeznek a kiállítási tárgyként regisztrált járművek.
Árufeltöltés:
Reggeli feltöltés időszaka: 2022. szeptember 30 - október 2. 06.00-09:00 óra.
A parkolóból a pavilonhoz kijelölt rakodási területekre csak a meghatározott áteresztő pontokon és útvonalakon
át lehet behajtani. A rakodási területeket a határidős behajtási engedélyen meghatározott időpontig a kijelölt
útvonalon és ponton át el kell hagyni.
Látogatói nyitvatartás ideje alatt a Kiállítás területére behajtani és ott tartózkodni TILOS!
A pavilonokba gépjárművel behajtani a teljes nyitvatartási időszakban TILOS!
2022. október 2. 19:00-22:00 óra:
A látogatói zárást követő első 1 órában csak a Szervezők és a szervezők szerződött partnerei (kölcsönzött bútorok
és dísznövények visszaszállítása, járófelületi szőnyegek felszedése, göngyölegek beszállítása stb.) hajthatnak
be a kiállítási területre a rakodási zónákba.
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Rakodási rend bontási időszakban
2022. október 2 - 3.
Határidős behajtási engedély NINCS!
A parkolóból a pavilonhoz kijelölt rakodási területekre és a pavilonokba a meghatározott pontokon és útvonalakon
át lehet behajtani.
A rakodási területen és a pavilonban való tartózkodás időtartama: maximum a rakodás ideje, a rakodás
befejezésekor azonnal el kell hagyni a rakodási zónát és/vagy a pavilon területét.
Pavilonokhoz történő behajtás szabályai:
- Építési és bontási időszakban a pavilonokhoz kizárólag 3,5t alatti együttes tömegű gépjárművek
hajthatnak be a rakodás idejére. A rakodás befejezésekor azonnal el kell hagyni a rakodási zóna területét.
- A pavilonokba személygépkocsival behajtani tilos!
Általános szabályok:
-

A tilos helyen vagy szabálytalan módon parkoló gépkocsik elszállításáról a Szervező jogosult intézkedni.
Az elszállított jármű minden esetben a kijelölt parkolók valamelyikébe kerül elhelyezésre.

-

A tilos helyen való parkolás engedély nélküli területhasználatnak minősül, ezért a gépjármű tulajdonosa
pótdíj fizetésére kötelezhető.

-

A parkolásra és a közlekedésre vonatkozó szabályok súlyos megsértése esetén a gépjármű a rendezvény
teljes területéről kitiltható.

-

A zárás után a területen éjszaka kizárólag külön engedéllyel lehet parkolni. A járműben és a területen a
zárást követően nem tartózkodhat senki.

-

Az éjszakai parkolásra a kiállítás Szervezője adhat engedélyt.

-

Az engedély nélkül parkoló gépjárművek esetében is az engedély nélküli területhasználat
jogkövetkezményei alkalmazhatók, a gépjárművek azonnali elszállításra kerülnek.

-

A gépjárművek területre való behajtását, valamint a területen belüli parkolást/rakodást a Szervező a
terület telítettségétől függően esetenként korlátozhatja. Ezekben az esetekben a gépkocsik várakozásra
kényszerülhetnek.

A személy- és teherkapuk előtt gépjárművel megállni és várakozni TILOS!
A menekülési útvonalakon, ajtókban, kapukban megállni és parkolni szigorúan TILOS!
Kérjük a standszámot, a gépkocsivezető elérhetőségét (telefonszám stb.), a szélvédő mögött jól látható
módon elhelyezni minden alkalommal a behajtás előtt!

6

Logisztikai szabályok
•

kiállítási áruk és installációk gépi rakodása

•

raktározás

•

emelőgépes anyagmozgató eszközök (daru, targonca, egyéb emelő berendezés) használata

•

üres göngyölegek kezelése

Az áruk be -és kiszállítása a Kiállító vagy standépítő gépjárműveivel a kijelölt kapukon keresztül történik.
Rendezvények építési és bontási időszakában az áruk, a felszerelési és berendezési tárgyak, a munkaeszközök
be- és kiszállítását végző gépjárművek érvényes szállítólevéllel- vagy a Kiállító megbízólevelével, a járművezető
és abban tartózkodó személy(ek) érvényes személybelépővel - a napi nyitvatartási időn belül hajthatnak be a
területre, ahol csak a rakodáshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak.
A rendezvény Biztonsági Szolgálata a szállítólevelet vagy a Kiállítói megbízólevelet, a gépjármű rakományát
ellenőrizheti. Gyalogosan árukiszállítást végezni Árukiszállítási engedéllyel, előzetes írásos engedéllyel, illetve vásárolt áru esetén - számlával lehetséges. A beszállítást és a rakodást a Szervező korlátozhatja, illetve arra
vonatkozóan ütemezést írhat elő.
A rakodáshoz és anyagmozgatáshoz szükséges kiegészítő eszközökről - kézikocsi, kézi hidraulikus raklapemelő
kocsi - a Kiállító vagy a szállítója gondoskodik.
Emelőgépes anyagmozgatási, rakodási, raktározási, üres ládakezelési és egyéb szállítmányozási tevékenységre
a Kiállítók maguk választják meg szolgáltatójukat vagy maguk végezhetik el ezen tevékenységeket.
A rendezvény kapcsán szükséges emelőgépes anyagmozgatásra, rakodásra, raktározásra, üresláda-kezelésre,
vámügynöki és egyéb szállítmányozói szolgáltatásra vonatkozóan nincs kizárólagosság.
A rakodást csak a munkabiztonsági előírások betartásával, érvényes felelősségbiztosítás fedezete mellett,
érvényes jogosítványokkal rendelkező személyek végezhetik. Ennek betartását a Szervező saját hatáskörében
ellenőrizheti.
Az emelőgépes anyagmozgatásra a nagy gyakorlattal és helyismerettel rendelkező kollégák személyes
megbeszélés keretében, vagy telefonon is szívesen állnak rendelkezésre.

Biztosítás
A Kiállító a rendezvény területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy
alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő, véletlen, váratlan
(balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. A felelősségbiztosítást a
Szervező valamennyi, vele szerződésben álló Kiállítóra megköti. Ennek díját a regisztrációs díj tartalmazza (ld.
ÁSZF 5. pont).
A Szervező által kivitelezett standok standépítési díja tartalmazza a felelősségbiztosítást 5.000.000 Ft /
káresemény értékben.
A kiállítói felelősségbiztosítás kiterjed mindazon okozott károkra, amelyet a Kiállító egy vele szerződésben nem
álló, harmadik személynek okoz.
A Kiállítók a felelősségbiztosításon túl – nem kötelező jelleggel – az exponátumokra, az installációra és egyéb,
a KÁN Egyetemi Napok területén lévő tárgyaikra is köthetnek biztosítást. E biztosítás elmaradásából vagy
késedelmes megkötéséből származó károk a Kiállítót terhelik.
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Vagyonvédelem
A pavilonok nyitvatartási időn kívüli általános őrzését biztosítjuk. A kiállítási csarnokokban az esti zárás és a
reggeli nyitás közötti időben sem saját, sem a Szervezőtől rendelt őrszemélyzet nem tartózkodhat. A pavilonok
nyitvatartási ideje alatt a kiállítási és a felszerelési tárgyak őrzéséről a Kiállítónak kell gondoskodni. A szabad
területi standok kiállítási tárgyainak őrzése, illetve őriztetése mindenkor a Kiállító feladata. A Kiállítóval
szerződéses viszonyban álló külsős vagyonvédelmi céggel történő őrzés esetén az őrzési tervet a kiállítás
megnyitása előtt minimum 48 órával engedélyeztetni kell. Az őrszemélyzet részére belépési és bent tartózkodási
engedély az őrzési tervben szereplő tevékenység engedélyezése során kiadásra kerül.
Külön felhívjuk Kiállítóink szíves figyelmét, hogy a nyitás előtti este és a zárás estéjén fokozottabb
vagyonvédelem szükséges!
A standépítmények, mint ideiglenes építmények vagyonvédelmi szempontból nem nyújtanak biztonságot
az értékek őrzésére!

Munkavédelem
Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési-bontási időszakában üzemelő gépekre
Mindenkit, aki a Szervező területén munkát végez (építőmunkás, kiállítási dolgozó, Kiállító stb.) a munka
megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az oktatás tényét igazoló, a munkáltató által kiállított és aláírt jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen
tartandó.

Tűzvédelem
Dohányzás
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat.
Dohányozni nem szabad olyan szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak,
tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel jelöljük.
Dohányozni csak olyan szabadtéren szabad, ahol ez táblával van jelölve.
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy
szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító,
írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
Tüzelő-, főző és fűtőberendezések
Az építményben, a helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű
működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
A helyiségben, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak,
forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet
kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése
esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell
megakadályozni.
Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal
üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak
megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
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Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a
kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan
távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért
hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási
veszélyt.
Főző-sütő berendezések használatához minden esetben 1 db 34A 144B C porral oltó készülék megléte
szükséges.
A 34A 144B C porral oltó készülék szakember által bevizsgálva, a bevizsgálás dátuma és megléte a készüléken
található címkén legyen tanúsítva.
Gázüzemű berendezéssel történő főzés –sütésnél a gázcsonk nyomásszabályzóval legyen ellátva.

Takarítás
A pavilonok és a szabad területek általános takarításán kívül a standok napi takarítását a Szervező által
építtetett standokon ingyenesen biztosítjuk (ld. ÁSZF 2.5).
A saját építésű standok takarítását, illetve az építés és bontás utáni takarítást megrendeléseik alapján teljesítjük.
(11 sz. Megrendelőlap csatolva)

Standépítés
A KÁN Egyetemi Napok Kiállítói a standkivitelezés tekintetében az alábbiak között választhatnak:
• Szervezők által építtetett standok;
• saját kivitelezésű standok.

I.

A Szervező által építtetett egység standok

Az alábbi elemeket tartalmazzák:
- 2,5 m magas fehér határolófalak
- 1 db frízpanel
- 1 db frízfelirat
- 1 db asztal
- 3 db szék
- 3 m2-ként 1 db spotlámpa
- napi takarítás
- műszaki ügyelet
A fentieken kívül lehetőség van további bútorok és egyéb installáció kiegészítők, szolgáltatások
megrendelésére (ld. Jelentkezési lap 6. pont).
Figyelem!
- Nehéz kiállítási tárgyakat nem lehet a falakra erősíteni!
- A kapcsokkal, bevágásokkal, áttörésekkel vagy agresszív ragasztóval sértett falelemeket a Kiállító
felé a Szervező kiszámlázza.
- A falakat csak vízben oldódó ragasztóval lehet tapétázni, illetve eltávolítható grafikával lehet
dekorálni. Mind a tapétát, mind a grafikát, a kiállítást követően a Kiállítónak el kell távolítani,
egyébként a falelemeket sérültként kell kezelni, és e szerint kell leszámlázni.
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II.

Saját kivitelezésű standok

1. Egyszerű stand
Egyszerű standnak tekinthetők azok a fedett területen épített standok, amelyek az alábbiaknak egyidejűleg
megfelelnek:
- előre gyártott szabványos kiállítási installációból készülnek (pl. Syma, Octanorm, stb.);
- építménnyel, világítást hordozó, a földön alátámasztott struktúra-szerkezettel, cégfelirattal beépítettek,
alapterületük nem nagyobb 50 m2-nél;
- a stand magassága a 3,00 métert, a cégfelirat vagy az embléma magassága a 3,50 métert nem haladja
meg;
- maximum 2 db, 1 m2 alapterületű, 4,50 méter magasságot meg nem haladó torony található rajta;
- villamosenergia-szükségletük 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb, beleértve a stand területén üzemeltetett
kiállítási tárgyak energiaszükségletét is;
- maximum egy 1/2"-os vízcsatlakozással rendelkeznek;
- a padlóburkolat tűzvédelmi osztálya minimum: Cfl – s1.
Az Egyszerű stand építéséről a Kiállító a Szolgáltatói ívek „Standépítési tervdokumentáció” (4.
sz. melléklet) című nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik.
2. Egyedi stand
Ha a Kiállító nem az előző pontban leírt egyszerű standot kívánja építeni, az építési terveket
engedélyeztetni kell.
Az engedélyhez szükséges tervdokumentáció részletes tartalmát, az építési terveket legkésőbb 2
héttel a rendezvény építése előtt 1 példányban be kell nyújtani a Szervezőnek. Az építési tervek
leadása online lehetséges a kan.info@uni-mate.hu e mail címen.
A kivitelezés felelős vezetője:
A Kiállító 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 vezető képviseli a Kiállítót mindennemű költség- és felelősségvállalás tekintetében. A Kiállító
minden esetben felelősséget vállal az általa megbízott és vele szerződésben álló kivitelezőért.
A standok megépítése után „Villamos szerelési szabványossági nyilatkozatot” kell készíteni és azt
a Regisztrációs pultnál kell leadni (2. sz. melléklet).
Csatlakozás a KÁN Egyetemi Napok közműhálózataira:
A közműhálózatra történő rákapcsolást csak a Szervező, illetve energiarendszereinek hivatalos
üzemeltetője végezheti.
Villamos standtápvezeték, valamint a víz- és csatornacsatlakozás kiépítése az előzetesen leadott
megrendelés alapján történik.
A Kiállító az elektromos energiát az egyidejűleg fellépő teljes terhelési értéknek megfelelően köteles
megrendelni.

Kizárólagos szolgáltatások
A Kiállító számára az árambekötés, a vízbekötés, az őrzés-védelem, a tűz- és balesetbiztosítás, az
elsősegély, a takarítás, a stand catering, a vendéglátás, a helyszíni média és a signage értékesítés, a
gyártás, az internet biztosítása (vezetékes és vezeték nélküli), a távközlési szolgáltatások, az IT
eszközök biztosítása, az általános őrzés-védelmet meghaladó személyi és vagyonvédelmi szolgáltatások,
az egységstand építés és szolgáltatások (szőnyegezés, függönyözés, bútorozás), az audio-vizuális
szolgáltatások, a függesztési szolgáltatások, a felelősségbiztosítás szolgáltatásokat a KÁN Egyetemi Napok
területén csak a Szervező biztosíthatja. A szolgáltatásokat a csatolt igénylőlapokon rendelhetik meg közvetlenül
a Szervezőtől.
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Szükséges engedélyek
Hatósági engedélyek
A Kiállító megjelenésével, a kiállítási standján gyakorolt tevékenységével kapcsolatos valamennyi
hatósági előírás betartása, az esetleg szükséges engedélyek beszerzése a Kiállító feladata és
kötelessége.

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:
SZERVEZŐK

TELEFON, EMAIL

IGAZGATÓSÁG

kan.info@uni-mate.hu
kan.info@uni-mate.hu
szallas.kaposvar@uni-mate.hu
105,112
+36 30 782 2209

REGISZTRÁCIÓ
SZÁLLÁS
TŰZESET BEJELENTÉSE
RENDÉSZETI ÜGYELET

Köszönjük együttműködésüket!
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Mellékletek
1. Térkép
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2. Villamos szerelési szabványossági nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a fenti kiállításon az általunk szerelt villamos berendezések létesítésére vonatkozó
európai uniós és magyar szabványokat ismerjük, a
…………………………………………………………………………………………. pavilon/szabad terület
…………………………………………………………………………………………. standján
épített villamos berendezések szerelését az alábbi, érvényben lévő szabványok betartásával végeztük:
MSZ 1600/3., 11., 13., 14., 16.
MSZ 10900
MSZ 2364
MSZ 2364-1773:2003
MSZ 1585
9/2008. (II. 22.) ÖTM

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára
Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések időszakos
felülvizsgálata
Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Kiállítások, bemutatók, standok
Erősáramú üzemi szabályzat
Általános előírások és az épületvillamos berendezések üzemi szabályzata
Országos tűzvédelmi szabályzat

Általános üzemelési és működési szabályzat

A szerelést végző cég neve: ………………………………………………………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………………………………………………………

A szerelést végző személy neve: ……………………………………..

Kelt: ………………………………………….

aláírása :………………………...

Cégszerű aláírás :…………………………………………
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3. Standépítési tervdokumentáció
Beküldendő 1 példányban!
Kiállítás megnevezése:

Pavilon/Standszám:

Kiállító neve:
Ügyintéző neve:

Elérhetősége:

STANDÉPÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 2022.
Beküldési határidő: 7 nappal az építés megkezdése előtt!
Kivitelező cég neve:
címe:

telefon:

A kivitelezés felelős vezetője:

telefonszáma:

e-mail címe:

Alkalmazott installáció típusa:

Syma

Egyéb típus, éspedig: ……………………………………………

Octanorm

Bérelt terület mérete: ________m² =______m x ______m

Beépített terület:

____m x ____m

Emeletes stand esetén a galéria mérete: __________m2 (lépcsőfeljáró nélkül)

I. EGYSZERŰ STAND (ld. 15. oldal)

Nyilatkozat: Kijelentjük, hogy az általunk építeni kívánt, előre gyártott, nemzetközileg ismert, szabvány installációból (pl. OCTANORM, SYMA) álló stand
az EGYSZERŰ STAND kategóriába tartozik. Az építés során az érvényben lévő Európai Uniós és Magyar Szabványokat, rendeleteket, előírásokat ismerjük
és betartjuk, illetve betartatjuk.

II. EGYEDI STAND (ld. 15. oldal)

Jóváhagyásra mellékeljük 1 példányban az alábbi dokumentációt:
Helyszínrajz

Villamos terv

Tervezői nyilatkozat

Építészeti tervrajzok

Műszaki leírás

Statikai szakvélemény

Szomszédos kiállító hozzájárulása

Függesztési kérelem

Tűzvédelmi leírás

Villamos szerelési szabványossági nyilatkozat

Ha a szabad területen csak lakókocsi, sátor, önjáró gép, gépjármű vagy konténer elhelyezését tervezik, egy magassági paramétereket is tartalmazó
telepítési vázlatot - helyszínrajz – kell benyújtani.
Kijelentjük, hogy az Általános üzemelési és működési szabályzatban foglaltakat megismertük és az abban rögzített előírásokat betartjuk. A Standépítési
tervdokumentáció tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vesszük.
Kijelentjük, hogy. kaucióra vonatkozó tájékoztatóját megismertük, tudomásul vettük, magunkra nézve kötelezően ismerjük el, és a kaució összegét határidőre
kifizetjük. Tudomásul vesszük, hogy az építés megkezdésének feltétele:
- a területdíj számla befizetése;
- elfogadott standépítési tervdokumentáció;
- befizetett kivitelezői kaució.
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STANDÉPÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
TÁJÉKOZTATÓ
1. EGYSZERŰ az a stand, mely az alábbiaknak felel meg:
- fedett területen épül;
- előre gyártott, nemzetközileg ismert, szabványos kiállítási installációból (pl. Syma, Octanorm, stb.) épül;
- építménnyel, világítást hordozó, a földön alátámasztott struktúra szerkezettel, cégfelirattal, beépített alapterületük nem
nagyobb 50 m2-nél;
- a stand magassága a 3,00 métert, a cégfelirat vagy az embléma magassága a 3,50 métert nem haladja meg;
- maximum 2 db, 1 m2 alapterületű, 4,50 m magasságot meg nem haladó torony található rajta;
- villamosenergia-szükséglete 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb, beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak
energiaszükségletét is;
- egy 1/2"-os vízcsatlakozással rendelkezik;
- padlóburkolat tűzvédelmi osztálya minimum Cfl-s1.
Ebben az esetben elegendő az ív I. pontjában szereplő nyilatkozatot cégszerűen aláírva, a jelzett határidőig beküldeni.
2. Egyedi stand eseté. a terveken a tervezők nevét és engedélyszámát is fel kell tüntetni. A beküldött dokumentáció műszaki
tartalma meg kell feleljen az érvényben lévő Európai Uniós és Magyar Szabványoknak, rendeleteknek, tervezési
irányelveknek. A hiányos vagy későn benyújtott, szabálytalan tervekből fakadó esetleges károkért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A standszomszéd felé eső külső 1,00 m-es sávban 3,00 m-nél magasabb építmény csak abban az esetben építhető,
illetve függesztés csak akkor helyezhető el, ha ehhez a szomszédos kiállító írásban hozzájárul. Ez alól kivételt képez
a járófelületek felé eső standhatáron elhelyezett cégfelirat vagy az embléma magassága, amennyiben az a 3,50 métert nem
haladja meg.
3. A Kiállító felelős a bérelt területén épített stand stabilitásáért, állékonyságáért, továbbá ezek hiányosságából eredő
anyagi és erkölcsi károkozásért.
4. Emeletes stand esetén a tervdokumentációhoz csatolni kell a szomszédos standok bérlőinek írásos beleegyező
nyilatkozatát.
5. Szabad területen emelt építmény abban az esetben sem tekinthető egyszerű standnak, ha az szabványos típuselemekből
épül. A stand beépített alapterülete nem lehet nagyobb a bérelt terület 70%-ánál. Beépítéskor a szomszédos területhatártól
legalább 2,00 méter távolságot kell biztosítani
6. Ha a szabad területen csak lakókocsi, sátor, önjáró gép, gépjármű vagy konténer elhelyezését tervezik, elegendő a
cégszerűen aláírt standépítési tervdokumentáció, valamit az ív II. pontjában szereplő magassági paramétereket is
tartalmazó telepítési vázlat (helyszínrajz) benyújtása.
7. A rendezvényekre egyedi stand felépítése esetén a tervezőnek vagy a kivitelezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a
munkavédelmi követelményeket betartja, a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat figyelembe veszi. A
tervező a mozgássérültek biztonságos közlekedése érdekében pl. dobogó, lépcső építése esetén feljárót, rámpát köteles
tervezni, a kivitelező köteles azt megépíteni.
8. A bérelt kiállítási terület elfoglalása előtt – annak helyszíni pontosítása, a munkavégzés feltételeinek tisztázása, valamint a
jóváhagyott dokumentáció átvétele céljából – fel kell keresni a területileg illetékes rendezvény koordinációs munkatársat.
Amennyiben a Szervező részéről megjegyzés található a jóváhagyott terven és további egyeztetésre, pontosításra van
szükség, a Szervező Rendezvény Koordinációját, illetve a Tűz- és Munkavédelmet kell felkeresni.
9. A szabad területen épület vagy építmény létesítése esetén a mindenkor érvényes hatósági építési engedélyezési eljárás
szabályait be kell tartani.
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