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ÁLTALÁNOS ÜZEMELÉSI SZABÁLYZAT
Az ÉBSZ területén a rendezvények működését és minden egyéb tevékenységet ezen Általános üzemelési és működési szabályzat
előírásai, valamint a vonatkozó Általános szerződési feltételek, bérleti szerződések stb. szabályozzák. Hatályuk kiterjed valamennyi, az
ÉBSZ területén tartandó vásárra, kiállításra és egyéb rendezvényre, azok építési, bontási és üzemelési időszakára. Betartásuk,
betartatásuk és folyamatos ellenőrzésük kötelező valamennyi kiállítóra, rendezvényszervezőre, résztvevőre, kivitelezőre, szállítóra,
raktározóra, vendéglátóra és egyéb szolgáltatóra (a továbbiakban együttes megnevezés: kiállító).
1. Közlekedés
1.1. Gépjárműbehajtás
Az ÉBSZ területére gépjárművel behajtani csak az e célra rendszeresített, eltérő jellegű és jogosultságot biztosító engedéllyel lehet.
Abehajtásra jogosító engedélyt az első szélvédő ablaknál jól látható módon kell elhelyezni. Kizárólag az élet- és vagyonbiztonságot
fenyegető veszélyhelyzet elhárítására érkező járművek esetében (pl. mentő, tűzoltó, rendőrség stb.) nem szükséges az írásos engedély
kiadása.
Az engedély kiadására a Biztonsági Szolgálat jogosult.
Építési és bontási időben történő tehergépjármű közlekedés és parkoló használat: kiállítási területen való tartózkodásuk, be és kihajtásuk
csak a kiállításhoz szükséges anyagok, eszközök, áruk, be és kirakodási idejére engedélyezett.
1.2. Közlekedési szabályok
Az ÉBSZ területén a táblákkal jelzett sebesség- és parkolási korlátozások, külön is jelölt megállási tilalmak mellett, a KRESZ előírásai
érvényesek.
Rendezvények üzemelési ideje alatt Az ÉBSZ területére a megkülönböztető jelzést használó és a Biztonsági Szolgálat által kiadott
engedéllyel rendelkező járművek kivételével gépjárművel behajtani, benntartózkodni, a kiállítási területen közlekedni csak külön
engedéllyel lehet.
Mozgássérültek behajtását a jogosultságot igazoló iratok és jelzések megléte esetén az ÉBSZ. 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, Az ÉBSZ a tulajdonos költségére és veszélyére külön
figyelmeztetés nélkül elszállíttathatja.
Az ÉBSZ területén a gépjárművek parkolása a kijelölt helyeken történik.
Az ÉBSZ területén tartózkodó beleértve a parkolókat is , továbbá a zárás után bent maradó gépjárművekért az ÉBSZ őrzési felelősséget
nem vállal.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kiállításokon üzemelő parkolókban (kiállítói, látogatói és egyéb) tárolt járművekben ismeretlen
által okozott kárért, illetve jármű eltűnéséért az ÉBSZ nem vállal felelősséget.
A kiállítók és alvállalkozóik, valamint a szabadterületi standok személyzete gépjárműveikkel a stand környékén nem parkolhatnak
akiállítás üzemelési ideje alatt.
2. Kiállítási anyagokkal kapcsolatos kikötések
2.1. Sugárzó anyagok
Sugárzó anyagok bemutatása esetén a kiállító köteles a KFKI Atomenergia Kutatóintézet Sugárvédelem felé (1121 Budapest, Konkoly
Thege Miklós u. 2933., 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 Műszaki Koordináción kell bemutatni.
2.3. Nyilvános zene szolgáltatása
Az élő vagy gépi úton (rádió, televízió, videomagnetofon, lemezjátszó, CD-, DVD lejátszó
stb.) szolgáltatott nyilvános zenéhez a kiállítónak az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Műsorengedélyezési Főosztályától
(1016 Budapest, Mészáros u. 1517., tel.: 488-2600, 488-2693, fax: 212-1546,
e-mail: fpuskas@artisjus.com, www.artisjus.hu) előadási jogot kell kérni.
2.4. Lőfegyverek bemutatása
A 2004. évi lőfegyverekről és lőszerekről szóló XXIV. Törvénynek megfelelően a lőfegyverek kiállításához hatósági engedély szükséges. A
lőfegyver kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
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. 46., tel.: 443-5298, fax: 443-5000/32865) szerezhető be.
A lőfegyverek kiállításokon történő bemutatásakor be kell tartani a 253/2004. (VIII. 31.) lőfegyverekről és lőszerekről szóló
kormányrendeletben leírtakat.
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2.5. Gáz és robbanóanyagok bemutatása
Gáz és robbanóanyag bemutatásához, valamint bármilyen füstöt eredményező berendezés használatához (kivéve PB-gáz) a szakmai
hatóságok engedélyén felül be kell szerezni a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegelőzési Főosztály engedélyét is (1081 Budapest,
Dologház u. 1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail: tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu, www.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. 46., tel.: 443-5000/32307, fax: 443-5000/31323)
engedélye mellett, 30 nappal a rendezvényt megelőzően be kell szerezni a
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegelőzési Föosztály (1081 Budapest, Dologház u. 1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail:
tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu) szakhatósági állásfoglalását is.
3. Média hasznosításához fűződő jogosultságok
Az ÉBSZ kizárólagossági joggal rendelkezik a kereskedelmi jellegű felvételek és közvetítések szabályozásában és engedélyezésében,
valamint az ÉBSZ területén található vásári média tekintetében.
3.1. Kereskedelmi jellegű felvételek (film- és videofelvétel) és helyszíni közvetítések (TV és rádió) esetén az ÉBSZ határozza meg a média
tulajdonának használati díját, valamint a forgatási engedélyeket.
Forgatócsoport, illetve a közvetítést végző stáb csak a forgatási, illetve közvetítési engedély megléte esetén léphet az ÉBSZ területére.
Az engedély a helyszínen, a forgatás megkezdése előtt is beszerezhető.
A forgatási, illetve közvetítési engedély meglétéért, az engedély beszerzése elmulasztásának
következményeiért a műsorkészítő és az őt megbízó kiállító együtt felelős. A forgatócsoport, illetve a közvetítő stáb a forgatási, illetve
közvetítési engedélyt az ÉBSZ képviselőjének kérésére köteles felmutatni.
Ha a szükséges engedély hiányzik,az ÉBSZ képviselője a forgatást vagy az adást azonnal leállíthatja. Ezt követően az alapdíjon felül 100%os pótdíj fizetése mellett kapható meg az engedély. Ha a stáb nem kívánja folytatni a munkát, az engedélyért járó egyszeri díjat
kárátalányként meg kell fizetnie.
Ha az előírások megszegői a meghatározott összegeket nem fizetik ki, a fizetési kötelezettség az őket megbízó kiállítót terheli.
3.2. A hírjellegű felvételek és közvetítések díjmentesek, melyekre engedélyt az ÉBSZ ad.
3.3. A kiállító kizárólag bérelt területének határain belül és csak a többi kiállító zavarása nélkül fejthet ki reklámtevékenységet.
Areklámtevékenység kizárólag a Szerződő félre, valamint a Jelentkezési íven feltüntetett társkiállítójára és képviselt cégére, termékeikre
és szolgáltatásaikra terjedhet ki.
Amennyiben a kiállító a meghirdetett termékcsoportba nem illő árut, illetve nem a szerződő felet, társkiállítóját, képviselt cégét bemutató
reklámeszközt az első felszólítást követően nem távolítja el a standról, úgy az ÉBSZ az említett standot a szerződő fél költségére és
veszélyére bezárathatja, illetve kártérítési igénnyel léphet fel.
3.4. A kiállító reklámeszközöket a standja területén kívül csak az ÉBSZ hozzájárulásával, általa engedélyezett területen a rendezvény
szervezőjével történő egyeztetést követően helyezhet el. Az engedély nélkül kihelyezett reklámeszközöket az ÉBSZ a kiállító költségére
és felelősségére eltávolíttathatja.
3.5. A kiállítást határoló falfelületen és a közös falak szomszéd felé eső oldalán reklámtárgyakat (cégfeliratot, emblémát stb.) elhelyezni
nem szabad.
3.6. Nyomtatott és vizuális anyag terjesztése rendezvény ideje alatt a kiállítási standokon kívül csak az ÉBSZ előzetes engedélyével, az
érvényes tarifa megfizetése mellett lehetséges.
3.7. Jogszabályba ütköző reklám tilos!
A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és módosításainak rendelkezéseibe ütköző reklám tilos.
3.8. Látogatói vagy kiállítói megkérdezést a kiállító kizárólag bérelt területének határain belül és csak saját, illetve az általa hivatalosan
képviselt cégek termékeire, szolgáltatásaira, tevékenységére végez(tet)het.
4. Egyéb előírások
A kiállító az ÉBSZ 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 biztosítás díját a biztosító megbízásából külön szerződésben szabályozott mértékben az ÉBSZ állapítja meg és számlázza.
A kiállítót ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettség terheli.
A biztosító a megfizetett biztosítási díj ellenében a kiállító és/vagy építő (berendező, bontó stb.) alvállalkozó helyett, önrészesedés
levonása nélkül megtéríti az ÉBSZ területén okozott mindazon véletlen, váratlan (balesetszerű) károkat, amelyekért a károkozó kiállítói
és/vagy építői (berendezői, bontói stb.) minőségében a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A kiállítók a felelősségbiztosításon túl nem kötelező jelleggel az exponátumokra, az installációra és egyéb, az ÉBSZ területén lévő
tárgyaikra is biztosítást köthetnek.
E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk a kiállítót terhelik.
A kiállító az ÉBSZ vagy harmadik személy vonatkozásában az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával együtt felelős.
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4.3. Vagyonvédelem
A kiállítónak a rendezvény/kiállítás előtt, alatt és befejezése után saját költségére gondoskodnia kell árumintáinak, kiállítási anyagainak
és egyéb ingóságainak őrzéséről.
Az ÉBSZ területén a kiállító vagy bárki más személyét, kiállítási tárgyait, egyéb ingóságait közvetlenül vagy közvetve érő sérülésért vagy
egyéb károkozásért az ÉBSZ nem vállal felelősséget. A pavilon nyitvatartási időn kívüli időszakban az ÉBSZ Biztonsági Szolgálata
gondoskodik a pavilon őrzéséről.
A pavilonok nyitva tartása alatt az installációk, kiállítási tárgyak őrzéséről a kiállítónak kell gondoskodnia. Vagyonvédelmi szempontból
különös figyelmet igényel az építés utolsó napján az árubeszállítás, az üzemelés napjain a pavilonnyitás és látogatói nyitás, valamint
alátogatói zárás és pavilonzárás közötti időszak, továbbá az utolsó üzemelési napon a látogatói zárást követő bontás.
A szabad területen lévő standok, kiállítási tárgyak vagyonvédelme, őrzése minden időszakban a kiállító feladata. Amennyiben a kiállító az
őrzésről nem közvetlenül saját maga gondoskodik, hanem erre jogosított céget kíván megbízni, úgy ehhez az ÉBSZ külön engedélye
szükséges. Az
őrzési tervet előzetesen egyeztetni kell az ÉBSZ Rendészetével.
4.5. Szórakoztató rendezvények
A standokon műsorral egybekötött bemutatót vagy bármely más szórakoztató rendezvényt csak a standszomszédokkal egyeztetett
műsorterv alapján, az ÉBSZ engedélyével lehet tartani. A műsorterv benyújtásával egyidejűleg valamennyi szomszédos kiállító írásos
beleegyezését is mellékelni kell.
4.6. Zajvédelem
A bemutatókon keletkező hangnyomás szintje annak forrásától és elhelyezkedésétől (pl. zárt bemutatóterem) függetlenül (zene,
műsor, gép, berendezés stb.) a standhatáron a 80 dBA-t nem haladhatja meg.
Amennyiben a kiállító az ezt meghaladó zajos tevékenységet az ÉBSZ képviselőjének felszólítása ellenére sem szünteti meg, standját az
energiaellátásból az ÉBSZ kizárja. Az ebből eredő felelősség a kiállítót terheli. Nagyobb hanghatást eredményező bemutató csak
akiállító által biztosított zajvédelmi építmény és berendezés esetén valósítható meg, minden megkezdett páros óra első 15 percében, és
akeletkező hangnyomás szintje a 85 dBA-t nem haladhatja meg.
Ijesztő zaj vagy jelzés keltése pl. vészjelző vagy riasztóberendezés, füstöt vagy fényt eredményező berendezés működés közbeni
bemutatása tilos!
4.7. Jogszavatosság
A kiállító szavatol azért, hogy az ÉBSZ területén az általa bemutatott áruk, azok kiegészítői és tartozékai, valamint az általa alkalmazott
reklámok harmadik személy szerzői vagy egyéb (a
szellemi alkotásokhoz, védjegyekhez stb. kapcsolódó) jogait nem sérti. Az ÉBSZ harmadik személlyel szemben a kiállító által elkövetett
ilyen jellegű jogsértésekért nem tartozik felelősséggel.
4.8. Zálogjog
A kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ÉBSZ
területén lévő valamennyi ingósága a követelés
lejártakor az ÉBSZ birtokába kerül, és azt az ÉBSZ a tulajdonjog vizsgálata nélkül jogosult visszatartani. A zálogtárgyból való kielégítés
aPolgári Törvénykönyv szabályai szerint történik. Az ÉBSZ a visszatartási jog érvényesítésével összefüggésben az ingóságban esetleg
keletkező semmiféle sérülésért vagy károsodásért nem felel. Az ÁÜMSZ jelen pontjában való megállapodás a felek között
zálogszerződés megkötésének minősül.
4.9. Engedély nélküli területhasználat
100%-os pótdíjú területhasználati díj (helydíj) fizetésére kötelezhető és tevékenységét be kell szüntetnie annak a kiállítónak, aki az általa
bérelt területen kívül eső területen kiállítói, kereskedelmi tevékenységet folytat.
A zárás után a területen éjszakára engedély nélkül bent maradó gépjárművek esetében is az engedély nélküli területhasználat
jogkövetkezményei alkalmazhatók.
4.10. Léggömbterjesztés
Az ÉBSZ területén léggömbök osztogatása a szabad területen és a pavilonokban egyaránt a stand területén belül, kizárólag levegővel
töltött léggömbökkel lehetséges.
4.11. Hátrahagyott eszközök
A bontás után a pavilonban, illetve szabad területen talált ingóságokat az ÉBSZ a kiállító költségére, raktározási és őrzési díj
felszámításával tárolja.
A kiállítók tulajdonát képező, területen felejtett kiállítási tárgyak, exponátumok tulajdonjogának tisztázása után az ÉBSZ Rendészete
atárgyak jogos tulajdonosát a haladéktalan elszállítás érdekében a lehető legrövidebb időn belül értesíti.
Fentiekkel kapcsolatban az ÉBSZ részéről felmerülő költségek meg nem fizetése esetén a polgári jog vonatkozó szabályai szerint kell
eljárni.
A kiállítás ideje alatt a leadott vagy talált lezárt csomagokat a Készenléti Rendőrség Tűzszerészeti Ügyelete jogosult szakszerűen kinyitni.
Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, úgy az ÉBSZ gondoskodik a csomag visszajuttatásáról a tulajdonos részére. Abban az
esetben, ha a csomag megsemmisítésre kerül, úgy azért az ÉBSZ-t anyagi felelősség nem terheli.
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5. Általános rendelkezések
5.1. A kiállító a bérelt területét a megadott építési időszak kezdetétől foglalhatja el, és a bontási időszak befejezéséig kell azt kitakarítva,
az eredeti állapotba visszaállítva az ÉBSZ rendelkezésére bocsátania.
5.2. A kiállító felelős a bérelt területén épített stand stabilitásáért, állékonyságáért, ezek hiányosságából eredő anyagi és erkölcsi
károkozásért, továbbá a bemutatott berendezések és valamennyi kiállítási tárgy biztonságáért.
5.3. 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.
III. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
Az ÉBSZ területén a többszörösen módosított 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvényt és a hozzá kapcsolódó vonatkozó miniszteri
rendeleteket és biztonsági szabályzatokat, az egyes veszélyes tevékenységre vonatkozó külön szabályzatokat, szabványokat, valamint
amunkáltatói rendelkezéseket be kell tartani.
A munkáltatói rendelkezések betartását érvényesíteni kell saját munkaterületen túl a munkavégzés hatókörében tartózkodókra
(járókelők, látogatók stb.) továbbá a szolgáltatást igénybe vevőre is.
Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési, bontási időszakában üzemelő gépekre
A 21/1998. (IV.17.) IKIM és az azt módosító 83/2003. (XII.11.) GKM a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról kiadott rendelet előírásait be kell tartani.
Az építés és bontás alatt csak műszakilag kifogástalan, a biztonsági előírásoknak megfelelő szerszámokat, gépeket lehet használni.
A kiállítás időszakában gépbemutatót tartani, vagy gépet működtetni csak a Rendészet munkavédelemmel megbízott munkatársa
engedélyével lehet. Előzetes bejelentés nélkül gépbemutatót tartani és gépet működtetni tilos. A gépek működését a Rendészet
munkavédelmi
munkatársa ellenőrzi. Veszélyes vagy zavaró gép, berendezés működését leállíthatja, amíg a veszély el nem hárul.
A gépbemutatón keletkezett károkért, sérülésekért, a látogatók biztonságáért a kiállító felelős.
Működő belső égésű motorokat vagy velük meghajtott gépeket kiállítási tárgyként csak a szabad területen lehet üzemeltetni, a védelmet
körülkerítéssel kell biztosítani.
A kiállító köteles az üzemelő gépeket, berendezéseket mindazokkal a védőberendezésekkel is ellátni, amelyek a káros zajhatást,
akellemetlen szagokat, füstöket, gázokat és kigőzölgéseket, folyadékok kiáramlását megakadályozzák.
A 47/1999. (VIII. 4.) GM és az azt módosító 135/2004. (XII. 16.) GKM rendeletet emelőgépekre és emelőberendezésekre vonatkozó
biztonsági szabályait, ha az a kiállítási tárgy, akkor is be kell tartani.
A biztonsági szabályok megismertetése minden dolgozót, aki az ÉBSZ területén tevékenykedik (építőmunkás, grafikus, kiállítási dolgozó,
kiállító stb.) az alkalmazó szervnek, kiállítónak stb. kötelessége munkába állítás előtt munkavédelmi oktatásban részesíteni.
Az oktatásnak tartalmaznia kell:
a munkavédelemre és munkaegészségügyre vonatkozó szabályok általános és a konkrét tevékenységre vonatkozó előírásait, valamint az
elsősegélynyújtásra vonatkozó alapvető tudnivalókat,
tájékoztatást kell adnia a helyi körülményekről és szabályokról,
meg kell határoznia az engedélyezett mozgási körzetet,
ismertetnie kell a területre vonatkozó közlekedési szabályokat.
A kiállító és alvállalkozója együtt felelős azért, hogy az oktatás megtörténjen. Az oktatásról készült jegyzőkönyv 1 példányát a Rendészet
Munkavédelmére kérjük leadni.
Egyéb rendelkezések
A kiállítás építési és bontási időszakában a munkaterületen szeszes italt fogyasztani, szeszes italtól befolyásolt állapotban munkát
végezni tilos. A Rendészet munkatársai alkoholszondás ellenőrzést végezhetnek, pozitív eredmény esetén megteszik a szükséges
intézkedést.
A rendezvények időszakában építés, üzemelés, bontás a kiállítói területen történt baleseteket, a közös kivizsgálás érdekében,
abalesetet észlelő köteles a Rendészet munkavédelmi munkatársának bejelenteni.
A kiállítások és rendezvények 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.
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 Rendészetnek be kell jelenteni.
Ennek hiányában azok a látogatókat is érintő balesetveszélyesnek minősülő
része betiltható.
Kiskorú gyermeket az építés és bontás időszakában az ÉBSZ területére behozni TILOS.
A kiállító köteles a Munkavédelmi Szabályzat előírásairól az általa megbízott kivitelezőt tájékoztatni.
IV. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
Az ÉBSZ területén be kell tartani az alábbi jogszabályokat: 1996. XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
atűzoltóságról, 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról, 26/2005. (V. 28.) BM rendeletet az Országos
tűzvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról, valamint az egyéb, a tárgyra vonatkozó
jogszabályokban meghatározottakat, továbbá az alábbi előírásokat. Az ÉBSZ területén a kiállítási pavilonok a „C” tűzveszélyességi
osztályba tartoznak.
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Általános szabályok
1.1. Minden dolgozót, aki az ÉBSZ területén tevékenységet végez (építőmunkás, grafikus, kiállítási dolgozó, kiállító stb.) az őt alkalmazó
szervnek, kiállítónak, intézményeknek stb. kötelessége a munkába állítás előtt tűzvédelmi oktatásban részesíteni. Az oktatás
megtörténtét, az ott elhangzottak tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni. Az igazoló jegyzőkönyv 1 példánya
ahelyszínen tartandó.
1.2. Az installációs anyagok csak nehezen éghetőek lehetnek. A standokon az éghető anyagok tűzterhelése 650 MJ/m2-nél több nem
lehet.
1.3. A kiállítók és egyéb létesítmények vezetői 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, illetve a fenti feladatok elvégzésének ellenőrzéséért.
1.4. Bemutatási céllal üzemelő, szilárd vagy gázüzemű tüzelőanyaggal működő berendezés (kazán, gáztűzhely stb.) csak kiállítási
szabad területen működtethető üzemszerűen.
A szabad területen a berendezések üzemeltethetők szabadon felállítva, illetve ideiglenesen felállított épületben.
Mindkét esetben az üzemelésre vonatkozó szabványok és előírások betartása kötelező, különös tekintettel a keletkező égéstermékek
elvezetésére.
Tűzveszélyes anyagok kezelése
A kiállítási pavilonokban, illetve csatlakozó helyiségekben, szabad területeken még ideiglenesen is tilos elhelyezni, tárolni, 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 Rendészet engedélyt adhat bizonyos anyagok tárolására, írásbeli engedélykérelem alapján.
Az engedélykérelem benyújtásakor a tárolás, illetve felhasználás helyét, a tárolandó, felhasználandó anyag mennyiségét és
kiszerelésének paramétereit, valamint a tűzvédelem módját közölni kell.
Az engedélykérelmet a tárolás vagy felhasználás megkezdése előtt 48 órával kell benyújtani.
Lángmentesítés
Éghető standszerkezetek, textília, papír, nád, szőnyeg, díszítőanyagok lángmentesítéséről még a beépítés előtt gondoskodnia kell
akiállítónak. A lángmentesítésről szóló bizonylatot a rendezvény előtti napon 16 óráig a Rendészetre le kell adni.
Göngyölegek, hulladékok elszállítása
A kiállítás építése során keletkező hulladékokat a kiállítónak folyamatosan el kell helyeznie a kiállítási pavilonok körül található
konténerekbe. A felhasználatlan, illetve tűzveszélyes hulladékanyagokat az e célra kijelölt tárolóhelyekre kell szállítani. A göngyölegek
elszállításáról a kiállítóknak folyamatosan kell gondoskodniuk.
A közlekedési utak eltorlaszolása tűzvédelmi szabálysértésnek minősül. A pavilonok oldalfalai, a kiállítási 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!
Villamos berendezések
A villamos berendezések szerelését, kialakítását az MSZ 1600 és az MSZ 2364 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 minimális megengedett vezeték-keresztmetszet pavilonokban
1,5 mm2, szabad
területeken 2,5 mm2. A sodrott erű vezetékvégeket ónozni, majd kötőelemmel rögzíteni kell.
Sodrott vagy kötőelem nélküli vezetékkötés az ÉBSZ 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 üzemeltethetők.
Villamos kapcsolóberendezések, kapcsolóhelyiségek bejáratának eltorlaszolása, beépítése még átmenetileg is tilos.
Hűtőberendezéseket csak külön áramkörön lehet üzemeltetni, feszültségmentesítési lehetőséggel.
Hőfejlesztő berendezések
Kiállítási helyiségek, irodák, 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.
Hegesztés nyílt láng használata
A pavilonokban hegeszteni, nyílt lánggal járó tevékenységet végezni tilos. A Rendészet különösen indokolt esetben ez alól felmentést
adhat, egyedileg meghatározott írásban meghatározott feltételek mellett.
Szabad területen hegesztés és nyílt láng használata csak a Rendészet előzetes hozzájárulásával végezhető.
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D területen hegesztés és nyílt láng használata csak a Rendészet előzetes hozzájárulásával végezhető.
Közlekedés
A közlekedési utakat és kamionutakat, mivel ezek egyben tűzoltási felvonulási területetek is, a pavilonok be- és kijárati ajtóit mind
afedett, mind a szabad területeken folyamatosan szabadon kell hagyni; azokat eltorlaszolni, elzárni vagy leszűkíteni még átmenetileg
sem szabad.
Dohányzás
A kiállítási pavilonokban, szabadterületi kiállítások építési területén, valamint a göngyölegek, hulladékok, illetve tűzveszélyes anyagok
tárolóhelyein, azok közelében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
Az ÉBSZ 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
szeméttárolókban lehetséges. A dohányzásra kialakított helyeken a megfelelő tűzvédelmi magatartásra figyelmeztető táblát kell
elhelyezni.
Gépek, berendezések üzemeltetése
Speciális víznyomást vagy nagy elektromos teljesítményt igénylő gépek esetében a technológiai leírást a műszaki tervekhez csatolni kell.
Az ÉBSZ területén üzem közben bemutatásra kerülő gépeket, eszközöket, berendezéseket a Rendészetre be kell jelenteni, és az
üzembehelyezési eljárásról készült jegyzőkönyv egy példányát le kell adni.
Tűzvédelmi berendezések
A tűzvédelmi berendezések és azok jelzéseinek, feliratainak (pl. tűzcsap, tűzjelző készülék, illetve érzékelők, oltókészülékek stb.)
elzárása, eltorlaszolása tilos! Oltóberendezéseket, oltóanyagokat a rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
A kiállítónak a szabványnak megfelelő, a standokon keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie, az alábbiak
szerint:
a kiállítási területen folytatott tűzveszélyes tevékenység függvényében, de legalább egy darabot (pl. tűzveszélyes gép üzemeltetése,
sütőgép, forrasztás, nagy teljesítményű elektromos berendezés stb.),
„C” vagy annál magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt kiállítási anyagoknál alapterülettől függően, de legalább egy darab tűzoltó
készüléket kell elhelyezni.
Szabad területen: minden kiállítási standon, szolgáltatóegységnél, területtől, illetve tevékenységtől függően, legalább egy tűzoltó
készüléket kell elhelyezni.
A kihelyezett tűzoltó készülék ellenőrzési határideje a kiállítások bontásának befejezéséig nem járhat le.
Tűzjelzés
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 Rendészet jogosult minden
kártérítési igény kizárásával azonnali munkavégzés-eltiltásra és a megkezdett munkálatok szüneteltetésére, illetve a stand lezárására, és
amennyiben közvetlen tűz- és robbanásveszély áll fenn, úgy az építmény szerkezetének eltávolítására.
A kiállítási terület tűzbiztonságáért a kiállító mind az építési és bontási, mind az üzemelési időszakban felelősséggel tartozik.
A tűzvédelmi előírások megszegői ellen tűzvédelmi bírság, súlyosabb esetben büntetőjogi eljárás kezdeményezhető.
AZ ÉBSZ fenntartja a jogot az ÁÜMSZ megváltoztatására.
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