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A Kiállítói Tájékoztató és Szolgáltatási Kézikönyv
a Hungexpo kiállítói Üzemelési és Működési
Szabályzatával (ÜMSZ), az ÁSZF-fel és a COVID-19
kézikönyvvel együtt érvényes. Kérjük, a Szakkiállításra
való felkészüléshez mindhárom dokumentum
rendelkezéseit vegyék figyelembe.
Planet Budapest 2021
Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó
Nature Friendly Development –
Fejlődés Harmóniában a Természettel Fenntarthatósági Expó

Gondoljon a természetre és csak akkor nyomtassa ki,
ha feltétlenül szükséges.
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1. A SZAKKIÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓI
A Nature Friendly Development – Fejlődés Harmóniában a Természettel Fenntarthatósági Expó (a továbbiakban Szakkiállítás) a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó részeként kerül
megrendezésre. A kiállítók a Visegrádi országok pályázó vállalataiból kerülnek kiválasztásra a vízgazdálkodás, az energetika, a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem, a közlekedés és az okos városok szakterületein.
A Szakkiállításon való részvétel jelentkezéshez kötött. A pályázók három kategóriában jelentkezhetnek a
Szakkiállításra: (1) kis-, közép- és nagyvállalatok; (2) start-upok; (3) felsőoktatási intézmények és szakmai
szervezetek.

1.1. A Szakkiállítás helyszíne:
Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ
1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)
• „A” pavilon Szakkiállítás
• „F3” pavilon szervizstand
• „F1” és „F3” pavilon kiállítói beléptetés

KINCSEM PARK

HEROES BUSZPARKOLÓ

LÁTOGATÓI PARKOLÓ

PARK KINCSEM

PARKING FOR HEROES BUSES

PARKING FOR VISITORS

DIPLOMÁCIAI TESTÜLETI PARKOLÓ
PARKING FOR DIPLOMATIC MISSIONS

KIÁLLÍTÓI PARKOLÓ
PARKING FOR EXHIBITORS

1. KAPU
GATE 1.

LÁTOGATÓI PARKOLÓ

Fogadótér

HOTEL

PARKING FOR VISITORS

PASSZÁZS
PASSAGE

Foodcourt

VIP PARKOLÓ
VIP PARKING

5. KAPU
4. KAPU
GATE 4.

2. KAPU

3. KAPU

GATE 5.

GATE 3.

Alber t

irsai út
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1.2. A Szakkiállítás megközelítése
•
•
•
•
•

a 2-es metró Pillangó utcai állomásától gyalog,
a 2-es metró Örs vezér téri végállomásától a körjáratként közlekedő, sűrített menetrenddel közlekedő
10-es busszal,
a 37, 37A jelű villamossal a Népszínház utcától (Blaha Lujza térnél) a „Kőbánya felső vasútállomás”
megállóig,
személygépkocsival a Kerepesi útról, vagy a Fehér út felől,
vonattal Kőbánya - Felső megállóig.

1.3. Belépés a Hungexpo területére a kiállítók számára
A kiállítók gyalogosan a 3-as, személygépkocsival (illetve árurendezés ideje alatt tehergépkocsival) a 6-os
kapun keresztül közelíthetik meg a Szakkiállítás helyszínét, az „A” pavilont. Az építési és bontási időszakban a kiállítók kizárólag a 6-os kapun, az „F3” fogadó épületen keresztül közlekedhetnek.
A Hungexpo területére a gépkocsival történő be- és kihajtás is csak a 6-os kapun keresztül lehetséges.
A rendezvény ideje alatt azonban az 1-es kapun keresztüli ki- és belépés is engedélyezett a gyalogosforgalom számára.

1.4. A Szakkiállítás időbeosztása
Nyitvatartás a rendezvény ideje (üzemelés) alatt:
• Kiállítók részére: 2021. november 30. – december 5., 8.00-19.00 óra között
• Látogatók részére: 2021. november 30. – december 5., 9.00-18.00 óra között
Felhívjuk a tisztelt kiállítók figyelmét, hogy a standok takarítása és fertőtlenítése (4.4 pont) a nyitvatartási
időn kívül történik.
Nyitvatartás az építés ideje alatt:
A Szakkiállítás építése 2021. november 22 – 27. között tart. Ebben az időszakban kiállítók még nem léphetnek a területre. Kivételt képeznek ez alól azok a kiállítók, akik részére elfogadásra kerül olyan berendezések bemutatása a Szakkiállítás keretében, amelyet a hivatkozott építési időben szükséges telepíteni.
Ezen kiállítók területre való belépéséről és berendezésük installálásáról a Szervező egyedileg rendelkezik.
Az építési idő alatt kiépítésre kerül az „A” pavilon valamennyi berendezése, a kiállítók standjai az alap berendezésekkel (továbbá az egyedi igények szerinti berendezésekkel) együtt. A standok berendezésének
véglegesítése és dekorálása kiállítói jelenlét mellett történik 2021. november 28-29. között a Szervező
által meghatározott időpontokban és ütemezéssel.
2021. november 28-án 8.00 – 18.00 óra között
2021. november 29-én 8.00 – 15.00 óra között
Felhívjuk a kiállítók szíves figyelmét, hogy csak azon kiállítók standjai épülnek fel, akik a Szakkiállítással
kapcsolatos költségeket 2021. november 15-ig befizetik. Minden további kiállítói megjelenéssel kapcsolatos igény annak Szervező általi visszaigazolásával egyidőben térítendő.
Nyitvatartás a bontás ideje alatt:
A standok bontása 2021. december 5-én, 18.30-kor veszi kezdetét. A kiállítók 2021. december 5-én 22.00
óráig vihetik el az általuk behozott ingóságokat. Az árukipakolás csak kézben és saját kézikocsival történhet. A nagyobb berendezések elszállítására a kiállítókkal egyeztetett időpontban kerül sor 2021. december 6-7. között.
A Szakkiállítás bontása idején, 2021. december 6-7. között kiállító nem tartózkodhat a Hungexpo, rendez-
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vény által használt területén, kivéve külön engedély birtokában.

1.5. Fenntarthatósági szempontok alkalmazása
A Szakkiállítás megszervezése és lebonyolítása során a Szervező célul tűzte ki a rendezvény ökológiai lábnyomának a minimalizálását, amiért több fenntarthatósági elvet is érvényesít. Ennek értelmében a
standok újrahasznosított hullámkartonból készülnek, de valamennyi egyéb berendezési tárgy esetében is
a környezetkímélő anyagok használata az előnyben részesített. Nagy hangsúly kerül a keletkező hulladék
mennyiségének a csökkentésére, a szelektív gyűjtésre, a helyben komposztálásra és az újrahasznosításra, ezért a hulladék teljes útját nyomon követjük. Emellett a rendezvényen radikálisan csökkentjük a
papírhasználatot, ezért a kiállítók bemutató anyagai, kiadványai csak digitális formában jelenhetnek meg.
Hasonlóképpen foglalunk állást a műanyagmentesség és a hazai élelmiszertermelők támogatása mellett.
A Szakkiállítás karbonlábnyomát a Planet Budapest 2021 Faültetési Programmal csökkentjük.

2. KIÁLLÍTÓI JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
2.1. Kiállítói jelentkezés
A Visegrádi országok fenntartható fejlődés iránt elkötelezett vállalatai és start-upjai lehetőséget kapnak,
hogy a „Fejlődés harmóniában a természettel – Fenntarthatósági Expón” bemutassák, milyen termékekkel
és szolgáltatásokkal járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez.
A jelentkezési kérdőív kitöltésének határideje: 2021. július 31., 23.59. A beérkezett jelentkezéseket a Szervező kiértékeli, majd az eredményről 2021. augusztus 15-ig e-mailben értesíti a jelentkezőket. A Szakkiállításra történő jelentkezés csak az írásbeli jóváhagyást követően tekinthető érvényesnek.

2.2. Kiállítói regisztráció
Az érvényes kiállítói szerződéssel rendelkező kiállítók a 3.1 pont szerint kiállítói belépőket kapnak, amelynek feltétele egy előzetes biztonsági átvilágítás. A regisztráció online felületen történik, amelyhez a Szervező a kiállítóknak hozzáférést biztosít.

2.3. Standok átvétele a helyszínen
A kiállítók az építési időszakban (1.4 pont), az „F3” fogadó épületben vehetik át az építési-bontási, illetve a
kiállítói belépőket. A Szervező a belépőket csak a kiállítói díjak határidőn belüli kiegyenlítése esetén tudja
biztosítani.
Figyelem! A standok átvétele kizárólag személyesen (a kiállító által kijelölt, regisztrált képviselő útján) lehetséges legkésőbb 2021. november 29-én 15.00 óráig.
A terület átvételének feltétele: a részvételi díj számla/számlák kifizetésének igazolása (minden esetben).
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3. BELÉPŐ TÍPUSOK
3.1. Kiállítói belépők
A kiállítói belépő egy fényképes, személyre szóló, nem átruházható badge, melyet a Szervező a jóváhagyott kiállítói regisztrációt követően állít ki. A kiállítói belépők kiállításának kezdeményezése az erre a célra
létrehozott online felületen keresztül történik. Felhívjuk a kiállítók szíves figyelmét, hogy a regisztráció
határidőhöz kötött. A határidők elmulasztása a kiállítók felelőssége. A kiállítói regisztrációjának indulásáról
külön értesítjük a kiállítókat.
A kiállítói belépők az építés és a bontás időszakában is érvényesek.
A standhoz tartozó belépők száma a standok méretéhez igazodik. A 9 m2–es megrendelt standméret után
3 db ingyenes kiállítói belépő jár. A stand minden további 9 m2-es növekedésével +1-gyel nő az ingyenesen járó kiállítói belépők száma, melyek az alapcsomag részét képezik:
•
•
•
•
•
•

9 m2-es stand
18 m2-es stand
27 m2-es stand
36 m2-es stand
63 m2-es stand
90 m2-es stand

—
—
—
—
—
—

3 belépő
4 belépő
5 belépő
6 belépő
8 belépő
10 belépő

3.2. Építési-bontási belépők
A belépők ingyenesen igényelhetők azon kiállítók számára, akiknek igazolhatóan semmilyen kintlévősége
nincs a Szervező/szolgáltatók felé a Szakkiállítással összefüggésben. Ezek kizárólag az építési és bontási
időszakra érvényesek, a Szakkiállítás üzemelése alatt nem. A kiállítói belépők az építés és bontás időszakában is érvényesek.
14 év alatti gyermekek az építési-bontási időszakban nem léphetnek be a területre.
A rendészet munkatársai jogosultak a területen illetéktelenül tartózkodókat eltávolítani.
A Hungexpo területére élő állatot behozni nem lehet, kivéve a munka- és vakvezető kutyákat.
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4. STANDDAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
4.1. Kiállítói standok ára
A Nature Friendly Development – Fejlődés Harmóniában a Természettel Fenntarthatósági Expó standjainak négyzetméter ára: 40.000 HUF+ ÁFA/ m2.

4.2. „A” pavilon alaprajza

4.3. Kiállítói standok típusa
A Hungexpo Üzemelési és Működési Szabályzatával összhangban a Fejlődés Harmóniában a Természettel Fenntarthatósági Expó standjai egységes szerkezetben kerülnek kialakításra. Kiállítói megjelenés kizárólag a Szervező által biztosított standokon lehetséges, ezért egyéni standok építtetésére nincs lehetőség.
A Szervező a Szakkiállításon való megjelenésre egységes keretben kíván lehetőséget biztosítani a kiállítók
számára.
A kiállítók öt standegység eltérő méretű standjain mutatkozhatnak be. Egy standon – a start-upok kivételével – csak egy kiállító megjelenésére van lehetőség. A standok foglalásakor kérjük, hogy vegyék
figyelembe, hogy a standokhoz tartozó, nagyobb kiállítási berendezéseknek nem tudunk külön területet
biztosítani, így azok csak az „A” pavilonon belül, a kiállító standján helyezhetők el.
Bérelhető standok és azok árai:
o 9 m2-es stand
360.000 Ft
2
o 18 m -es stand
720.000 Ft
o 27 m2-es stand
1.080.000 Ft
o 36 m2-es stand
1.440.000 Ft
o 63 m2-es stand
2.520.000 Ft
2
o 90 m -es stand
3.600.000 Ft

+
+
+
+
+
+

ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
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A bérleti díj tartalmazza a standok szerkezeti felépítményét, a standhoz tartozó alapszolgáltatásokat és a
standok méretétől függő alapinstallációt (berendezést).
Az „A” pavilon alaprajzát és az egyes kiállítók alaprajzon való elhelyezését a Szervező véglegesíti.
A kiállító a bérelt területet a megadott árurendezési időszakon belül a neki megadott időtartam kezdetétől foglalhatja el és a kipakolási időszak befejezéséig kell azt eredeti állapotba visszaállítva a Szervező
rendelkezésére bocsátania. A berendezési tárgyakon okozott sérüléseket a Szervező a stand bérlője felé
kiszámlázza.

4.4. A standokhoz tartozó alapszolgáltatások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand lefoglalása, építése, műszaki üzemeltetése, bontása,
újrahasznosított és környezetbarát alapanyagokból gyártott standok használata,
egységes standtervezés, standmegjelenés,
standardizált arculati megjelenés biztosítása,
standok alapberendezésének egyedi elhelyezése,
szőnyegezett terület, bútor biztosítása,
kiállítandó termékek elhelyezésének koordinálása,
kiállítói belépők biztosítása a résztvevőknek (standméret-kategóriánként),
részvételi lehetőség a Planet Budapest 2021 Világtalálkozójának programjain a telítettség függvényében,
catering a „C” pavilonban,
zárható raktár biztosítása (18 m2 standmérettől),
áram és internetelérés (wifi) biztosítása,
tárgyalási lehetőség biztosítása a tárgyalók rendelkezésre állásának függvényében,
standvilágítás reflektorral, mennyezetről
általános méretű közüzemi fogyasztás,
standok takarítása és fertőtlenítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
egységes szerkezetű, online kiállítói katalógus (HU, EN) tervezése, készítése.

4.5. Kiállítói internetszolgáltatás
A kiállítók ingyenes WIFI (1/1 Mbit max sávszélesség) elérést kapnak a Szakkiállítás idejére.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen sávszélesség műszakilag nem alkalmas magasabb szintű szolgáltatások elérésére (pl. VPN, FTP, video streaming) és filemegosztási valamint letöltő szolgáltatások használatára. Ezért ezekhez javasoljuk 10/10 Mbit/s vezetékes internet-kapcsolat megrendelését, amit a kiegészítő szolgáltatások keretein belül a későbbiekben megtehetnek.
A WIFI szolgáltatás minősége függ a kiállítók és a látogatók készülékének műszaki paramétereitől, az
adott pavilonban tartózkodó látogatók számától, valamint a hálózat pillanatnyi terheltségétől.
Kérjük, amennyiben a Szakkiállítás során olyan internetes szolgáltatást vennének igénybe, ami az Önök
sikeres megjelenésének és szereplésének szempontjából kritikus szerepet tölt be (pl. webes bemutató,
webes közvetítés), akkor semmiképpen ne hagyatkozzanak csupán a WIFI lehetőségre, hanem használják
vezetékes szolgáltatásainkat. Ennek elmulasztása esetén a vélt vagy valós károkért felelősséget nem áll
módunkban vállalni.
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4.6. A standok alapberendezése

Négyzetméter alapján a részvételi díjban foglalt alapinstalláció
9 m2

18 m2

27 m2

36 m2

63 m2

90 m2

1 db polcozott
információs pult

2 db polcozott
információs pult

3 db polcozott
információs
pult

1 db bárszék

2 db bárszék

3 db bárszék

1 db polcozott szekrény (kb. 100*30*210 cm)

*

2,2 m2 zárható
raktárhelyiség,
polcozott
szekrénnyel

3,8 m2 zárható
raktárhelyiség,
polcozott
szekrénnyel

3,2 m2 zárható
raktárhelyiség,
polcozott
szekrénnyel

6,5 m2 zárható
raktárhelyiség,
polcozott
szekrénnyel

7,2 m2 zárható
raktárhelyiség,
polcozott
szekrénnyel

1 db tárgyalóasztal

2 db tárgyalóasztal

4 db szék

8 db szék

1 db szelektív szemetes

2 db szelektív szemetes

1 db 49 colos LCD

1 db 49 colos és
1 db 70 colos LCD

1 db tűzoltó készülék

*A 9 m -es standokhoz széfszolgáltatást nyújtunk.
2

4.7. Arculati megjelenés a standokon
A Szervező a fenntarthatósági szempontokat a standokon való megjelenésre is ki kívánja terjeszteni. Ennek keretében javasolt az elektronikus felületek alkalmazása a hagyományos, papír és műanyag alapú
bemutatkozó anyagok használatával szemben.
A Szervező a standokon standardizált arculati megjelenést biztosít, azaz arculati megjelenés csak a kijelölt
helyen és méretben lehetséges a standokon. Erre vonatkozóan a későbbiekben, a standok látványtervein
kapnak a kiállítók tájékoztatást.
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4.8. Tárgyalók foglalása
A Szervező minden kiállító számára 10 fős tárgyalókat bocsát rendelkezésre. A tárgyalók foglalása elektronikus felületen történik előzetes időbeosztás szerint. A tárgyalók foglalására előzetesen és a Szakkiállítás
ideje alatt is van lehetőség a szabad kapacitás függvényében. A tárgyalók foglalásáról a foglaló
visszaigazolást kap a Szervező részéről. A tárgyalók igénybevétele csak visszaigazolás mellett lehetséges.
A tárgyalókhoz térítésmentes catering és hostess szolgáltatás biztosított. A tárgyalók catering szolgáltatása a következőket tartalmazza: kávé, tea és víz a tárgyalás idejére a teremben tartózkodók számára.
A tárgyalókban legfeljebb 10 fő tartózkodhat.
A tárgyalókhoz nem tartozik tolmácsszolgáltatás.

4.9. Általános szabályok a standokra vonatkozóan
Az árusítás a standokon nem engedélyezett.
A Szakkiállítás ideje alatt kötelező a hatályos egészségügyi szabályok betartása. Felhívjuk a kiállítók szíves
figyelmét, hogy a Hungexpo területén érvényben lévő szabályozás további korlátozásokat írhat elő. Kérjük, hogy folyamatosan kövessék nyomon a Szakkiállításra vonatkozó hatályos szabályozást.
Egészségügyi okokból a standokon a catering minden formája tilos. Nem engedélyezett saját használatú
kávéfőző és vízforraló üzemeltetése.
A mosdók rendeltetésszerű használata nem teszi lehetővé a mosogatást.
Zárt és szelektív hulladékgyűjtésre a standokhoz biztosított szemetesekben van lehetőség.
Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység tilos.
A dohányzás az „A” pavilon területén tilos. Dohányozni kizárólag a Hungexpo területén kijelölt helyszínen
lehetséges.

4.10. Szervizstand
Az árurendezési, üzemelési és kipakolási időszakokban F3 fogadó épületben szervizstand üzemel, ahol a
műszaki ügyeleten túl a kiállítók az árurendezés ideje alatt további helyszíni szolgáltatásokat rendelhetnek meg, illetve megrendeléseikkel kapcsolatban segítséget kérhetnek. A helyszínen megrendelt további
szolgáltatásokat a teljes összeg megrendeléssel egy időben történő helyszíni fizetése esetén tudják csak
biztosítani minimum 24 órás megrendelési idővel.
A szervizstand a „F3” pavilonban 2021. november 28. – december 7. között üzemel.
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5. KIÁLLÍTÓI PARKOLÁS
Kiállítói parkolók az üzemelés alatt a P5-ös parkolóban találhatóak, amelyet minden kiállító a megfizetett
részvételi díja ellenében ingyenesen használhat úgy, hogy minden kiállító cég 1 db parkolóbérletet kap.
Egy parkolóbérlet egy autó rendezvény alatti behajtására jogosít. A gépjármű rendszámát és a sofőr telefonszámát a parkolóbérleten minden esetben fel kell tüntetni. E nélkül a területre behajtani nem lehet.
A parkolóbérletet a szélvédőre, jól látható helyre kell kitenni.
Felhívjuk a tisztelt kiállítók figyelmét, hogy a parkolóbérletet a parkolóból való kihajtásnál be kell mutatni.
Kérjük, hogy a parkolóbérletet a kihajtásnál feltétlenül vigyék magukkal, mert azt pótolni nem áll módunkban.
A parkolási szabályokat be nem tartó gépjárműveket a Hungexpo a tulajdonos költségére és veszélyére
elszállíttatja.

6. BEHAJTÁSI ÉS PARKOLÁSI REND
A Hungexpo területén a KRESZ előírásai érvényesek. A megengedett maximális sebesség 20 km/óra.
Járművel és gyalogosan a Hungexpo területére behajtani és belépni építési, valamint bontási időszakban,
abban az esetben lehet, ha a gyalogos vagy a járműben tartózkodó összes személy rendelkezik építési-bontási belépővel, illetve kiállítói belépővel. A fűre felhajtani gépjárművel tilos.

6.1. Gépjárművel történő behajtás
Az „A” pavilonhoz járművekkel a behajtás és a kihajtás az Albertirsai út felől a VI. kapun keresztül a rendész
irányításával történik. Az építési időszak alatt a járművekkel várakozni a pavilonok melletti depóknál és a
kapcsolódó területeken úgy szabad, hogy a kialakított tűzoltó sávot és a közlekedő sávot szabadon kell
hagyni. Kipakolás és lerakodás után a depók területét el kell hagyni. Parkolni a kiállítók részére fenntartott
P5 kiállítói parkolóban lehet.

6.2. Határidős Behajtási Rendszer
A behajtás során a határidős behajtás rendszer kerül alkalmazásra. Az „A” pavilon depó része az ahonnan a
kipakolás, árufeltöltés és szállítás történik. A rendészet az „A” pavilon előtti meghatározott átengedő ponton kaució megfizetése mellett engedi be az autót a depóra egy határidős behajtási engedéllyel (pontos
időpont feltüntetve rajta és nap), ami általában 30 perces időintervallumra szól. Ha a meghatározott időn
belül a jármű áthalad az átengedő ponton keresztül, a kaucióként befizetett összeget helyben visszakapja.
A kaució mértéke 20.000 Ft.
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6.3. Szabályok a Szakkiállítás utolsó napján
(2021. december 5.)
•

A kiállítók számára a depók területén való parkolás és rakodás a látogatói zárást követő első órában
(18.30 – 19.30 között) lehetséges a rendész utasításainak megfelelően.

•

A rakodáshoz szükséges kézikocsikról a kiállítók felelőssége gondoskodni.

•

A pavilonokhoz a depók (rakodási zónák) területére behajtani 19.30-tól csak a Hungexpo szerződéses
partnerei (kölcsönzött bútorok visszaszállítása, járófelületi szőnyegek felszedése, göngyölegek beszállítása, stb.) számára engedélyezett.

6.4. Általános szabályok
Járművel a Hungexpo területére behajtani üzemelési időszakban csak abban az esetben lehetséges, ha
a kiállító rendelkezik parkolóbérlettel, továbbá a járműben tartózkodó összes személy rendelkezik kiállítói
belépővel.
A Szakkiállítás területére behajtás és kihajtás az „A” pavilonhoz az Albertirsai út felől a 6-os kapun keresztül
történik.
Gépjárművel tilos megállni és várakozni a fedett Passzázson. A tilos helyen vagy szabálytalanul parkoló
gépkocsikat – a tulajdonos költségére – a Hungexpo elszállíttatja. Az elszállított járművet minden esetben
a legközelebbi parkolóban helyezzük el.
A parkolási és a közlekedési szabályok súlyos megsértése a gépjármű – a Hungexpo teljes területéről –
kitiltásával jár együtt.
A gépjárművek területre való behajtását, valamint a területen belüli parkolást/rakodást a Hungexpo a
terület telítettségétől függően esetenként korlátozhatja. Ezekben az esetekben a gépkocsik várakozni
kényszerülnek.
A rakodási területekre behajtani a Szakkiállítás ideje alatt (2021. november 30. – december 5.)
kizárólag érvényes kiállítói igazolvánnyal lehetséges.
A személy- és teherkapuk előtt gépjárművel megállni és várakozni tilos.
A menekülési útvonalakon, ajtókban, kapukban megállni és várakozni szigorúan tilos.
Kérjük a standszámot, a gépkocsivezető elérhetőségét (név, mobil telefonszám), a szélvédő mögött jól
látható módon elhelyezni.

1 3

KI ÁL L ÍTÓI

TÁJÉKOZ TATÓ

É S

S ZO LGÁ LTATÁS I

K É Z I KÖ N Y V

7. SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS RAKODÁS
A Szakkiállítás építési és bontási időszakában az áruk, a felszerelési és berendezési tárgyak és a munkaeszközök be- és kiszállítását végző gépjárművek érvényes szállítólevéllel vagy a kiállító megbízólevelével,
a járművezető és a járműben tartózkodó személy(ek) érvényes belépőjével a napi nyitvatartási időn belül
hajthatnak be a területre, ahol csak a rakodáshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak.
A Hungexpo 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 rakodást a Hungexpo korlátozhatja,
illetve arra vonatkozóan ütemezést írhat elő.
A rakodáshoz és anyagmozgatáshoz szükséges kiegészítő eszközökről – kézikocsi, kézi hidraulikus raklapemelő kocsi – a kiállító vagy szállítója gondoskodik.
Magyar áruk emelőgépes anyagmozgatási, rakodási, raktározási, üres ládakezelési és egyéb szállítmányozási tevékenységét a Hungexpo szerződött szolgáltatója, a Schenker Kft. végzi külön megbízás ellenében.
Külföldi áruk be- és kiszállítása vámkezelési eljárás után lehetséges. A rendezvény ideje alatt a Hungexpo
hatályos Üzemelési és Működési Szabályzata szerint a Schenker Kft. vállal teljes körű vámügyintézést.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a helyszínen nem tudnak vámvizsgálatot végeztetni, ezért az árukat DDP
(vámfizetéssel) feltétel szerint szállíttassák.
Rakodást csak a munkabiztonsági előírások betartásával, érvényes felelősségbiztosítás fedezete mellett,
érvényes jogosítványokkal rendelkező személyek végezhetik. Ennek betartását a Hungexpo saját hatáskörében ellenőrizheti. A Schenker Kft. igény esetén a kiállítók számára komplex logisztikai szolgáltatást
nyújt a be- és kiszállítások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
A kiállítói térben nem engedélyezett a kiállító eszközeinek és csomagjainak a tárolása. Üres ládák, kartonok, csomagoló anyagok (göngyöleg) tárolására a „B” pavilonban van lehetőség előzetes igénybejelentése után külön engedélyezést követően.

7.1. Hátrahagyott eszközök
A bontás után a pavilonokban, illetve a szabad területen talált ingóságokat a Hungexpo a kiállító költségére, raktározási és őrzési díj felszámításával tárolja.
A kiállító tulajdonát képező, területen felejtett tárgyak, installációk tulajdonjogának tisztázása után a Hungexpo a tárgyak jogos tulajdonosát a haladéktalan elszállítás érdekében a lehető legrövidebb időn belül
értesíti. A fentiekkel kapcsolatban a Hungexpo részéről felmerülő költségek meg nem fizetése esetén
a polgári jog vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. A rendezvény ideje alatt a leadott vagy talált lezárt
csomagokat a Készenléti Rendőrség Tűzszerészeti Ügyelete jogosult szakszerűen kinyitni. Amennyiben a
tulajdonos kiléte megállapítható, úgy a Hungexpo gondoskodik a csomag visszajuttatásáról a tulajdonos
részére. Abban az esetben, ha a csomag megsemmisítésre kerül, úgy azért a Hungexpo-t anyagi felelősség nem terheli.
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8. VAGYONVÉDELEM
Az összes pavilon nyitvatartási időn kívüli általános őrzése biztosított. A kiállítási csarnokokban az esti
zárás és a reggeli nyitás közötti időben, illetve a COVID kézikönyv és az aktuális járványügyi szabályozásnak megfelelő fertőtlenítő eljárás alatt sem saját, sem Hungexpo rendelt őrszemélyzet nem tartózkodhat.
A pavilonok nyitva tartása alatt kiállítási és felszerelési tárgyainak őrzéséről a kiállítónak kell gondoskodnia.
A standőrzés a kiegészítő szolgáltatások keretében megrendelhető, amiről bővebb információt a szerződéskötéskor nyújtunk a kiegészítő szolgáltatások keretében. Saját személyzettel történő őrzés a rendezvény idején nem vehető igénybe.
Külön felhívjuk kiállítóink szíves figyelmét, hogy a nyitás előtti este és a zárás estéjén fokozottabb vagyonvédelem szükséges. A kiállítónak a standján esetlegesen előforduló bármilyen káreseményt azonnal
jelentenie kell a rendezvény Szervezője felé. A standépítmények, mint ideiglenes építmények vagyonvédelmi szempontból nem nyújtanak biztonságot az értékek őrzésére.
Tájékoztatjuk kiállítóinkat, hogy a pavilonokban biztonsági és vagyonvédelmi szempontból elektronikus
térfigyelő rendszer üzemel. Ezek a Hungexpo pavilonjainak – és nem a kiállítási standok – védelmét szolgálják. Műszaki és adatvédelmi okok miatt a kiállítói standokkal kapcsolatosan nem adható ki információ.
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9. TŰZVÉDELEM
A Szervező a standokhoz a szabványnak megfelelő, a standokon keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket biztosít.
A standokon kiállított és beüzemelt berendezésekhez a kiállítóknak további tűzoltó készülékek biztosításáról kell gondoskodniuk saját költségen 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.),
• a kiállítási területen a robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes anyagok nagymennyiségű tárolása esetén, nagymennyiségű tárolás 500 mj/ m2-nél magasabb,
• a tűzoltó készülék típusa és oltási képessége feleljen meg az anyagok által képzett tűz típusának.
A kihelyezett tűzoltó készülék ellenőrzési határideje a kiállítások bontásának befejezéséig nem járhat le.
Tűzoltó készülékek a kiegészítő szolgáltatások keretében rendelhetők meg, amelyről bővebb információt
a szerződéskötéskor nyújtunk.

10. TAKARÍTÁS, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Az „A” pavilon általános takarításán kívül a standok napi takarítását (porszívózás, szemetes ürítése, asztal/
pult felületek törlése) a Szervező ingyenesen biztosítja. Ezen túlmenően minden nap a pavilonokban a
mindenkor hatályos egészségügyi szabályoknak és a COVID-19 kézikönyvnek megfelelően fertőtlenítést
végzünk.
A kiállítókat 2021. november 30-án 8.00 órakor kitakarított és fertőtlenített standok várják.
A Planet Budapest 2021 Expó és Világtalálkozó valamennyi helyszínén kötelező a résztvevők számára is a
szelektív hulladékgyűjtés. A Szervező a rendezvény területén szelektív hulladékgyűjtőket helyez ki.

11. ZAJVÉDELEM
A standon üzemelési időszakban hangosítással működő műsort/bemutatót tartani, zenét lejátszani nem
lehetséges.

12. JOGSZAVATOSSÁG
A kiállító szavatol azért, hogy a Hungexpo 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. A Szervező és a Hungexpo harmadik személlyel
szemben a kiállító által elkövetett ilyen jellegű jogsértésekért nem tartozik felelősséggel.
A Szervező a változtatás, elírás jogát teljes körűen fenntartja, amelyekről haladéktalanul értesíti a kiállítókat.

1 6

KI ÁL L ÍTÓI

TÁJÉKOZ TATÓ

É S

S ZO LGÁ LTATÁS I

K É Z I KÖ N Y V

13. A SZAKKIÁLLÍTÁS SZERVEZŐJE
A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Szakkiállítás Társszervezője a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
Kapcsolat:
Email cím: planetexpo@hepa.hu
Telefonszám: 06 – 1 – 922 – 2626
A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége H-P: 09.00-16.30

14. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
•
•
•

Tűzeset bejelentése: +36 – 1 – 263 – 6005
Rendészeti ügyelet: + 36 – 1 – 263 – 6151
Elsősegélynyújtó ügyelet: + 36 – 1 – 263 – 6004

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóról, továbbá annak részeként megrendezendő Szakkiállításról bővebb információ a rendezvény honlapján érhető el: www.planetbudapest.hu
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