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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

 

1. A rendezvény elnevezése: Szentlőrinci Gazdanapok 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari kiállítás 

 

A kiállítás jellege:  Szakkiállítás és vásár 

Helyszíne: Kiállítási Centrum – Szentlőrinc 

Időtartama: 2019. augusztus 2-4. 

Rendezője: BMVK Alapítvány  
7621 Pécs Felsőmalom u. 13.  

Telefon: 72/214-050; fax:72/210-849  
e-mail: info@bmvk-gazdanapok.hu, 

web: www.bmvk-gazdanapok.hu 

Továbbiakban, Szervező 
2. A kiállítás építése: 

A kiállítói standok felépítése és kialakítása 
SZABADTERÜLETEN 

2019. július 29., hétfő 8 órától 
július 31., szerda 20 óráig 

Az építés napok nyitva, tartása: 8 órától 20 óráig 

A kiállítói standok felépítése és kialakítása 
FEDETT TERÜLETEN 

2019. július 31., szerda 8 órától 
augusztus 1., csütörtök 20 óráig 

Az építés napok nyitva, tartása: 8 órától 20 óráig 

A kiállítási terület bontásának megkezdése – 
FEDETT területen 
A kiállítási terület bontásának megkezdése – 

SZABAD területen 

2019. augusztus 4., vasárnap 18 óra 
 

2019. augusztus 4., vasárnap 18 óra 
A kiállítás zárónapján a bontás befejezése 21 óra! 

 
A kiállítás bontásának befejezése 

 
2019. augusztus 7., szerda 18 óra 

A bontási napok nyitva, tartása: 8 órától 18 óráig 

 
A KIÁLLÍTÁSI TERÜLET KIJELÖLÉSE, BÉRLETE 
1. Az igényelt terület kijelölését a Szervező a kiállítandó áruk jellegének megfelelően végzi. Kérés esetén a Szervező átcsoportosítást, helyváltoztatást 

végezhet. Ha erre nincs mód, úgy az eredetileg kijelölt helyet köteles a kiállító elfoglalni. A bérelt terület mással sem egészében, sem részben el nem 

cserélhető, meg nem osztható. 

2. A vásári területek kialakítása és szakmai csoportosítása a Szervező kizárólagos joga. 

3. A kiállítási standot saját kivitelezés esetén úgy kell megépíteni, hogy sem a kiállítás fedett területén, sem a szabad területeket ne okozzon kárt. A 

kiállító, vagy kivitelezője által okozott kárért a kiállító felel, s egyben köteles az okozott kárt a Szervezőnek megtéríteni. 

4. A fedett kiállítói területen lévő önálló kivitelezésű standok kialakításánál kiállítónak Szervezővel előzetesen egyeztetnie kell. Saját kivitelezésű standok 
esetében a kiállító köteles a standok kiviteli tervét jóváhagyásra bemutatni a Szervezőnek. Építést csak jóváhagyott tervek birtokában lehet kezdeni! Az 

előzetes kiviteli tervek benyújtásának határideje: 2019. július 15. 

5. A kiállító a standokon kívül csak a Szervező engedélyével, az általa megszabott helyen és tarifák szerint helyezhet el reklámanyagot. Kültéri standok 

esetében reklámanyagokat a kiállító csak a saját standján belül helyezhet el. 

6. A vásár területén felépített és elhelyezett anyagot és felépítményt köteles a kiállító a vásár zárása után lebontani és elszállítani. 

7. A standok építése alatt, valamint a vásár idején naponta képződött hulladékot a kiállító köteles a hulladéktárolókba, illetve konténerekbe tenni. Ennek 

elmulasztása esetén a Szervező a munkát kiállító költségére elvégezteti. 

8. A kiállító saját kiállítói területét a nyitvatartási idő alatt nem hagyhatja szabadon és őrzés nélkül. 

9. Kiállító köteles a „vásár építése” fejezetben leírt határidőket betartani. 

10. A vásár időtartama alatt, a napi nyitást megelőző és a napi zárást követő 1 órán túl a vásár területén kizárólag az ügyvezető és a vásárigazgató, az 

éjszakai őrzést biztosító őrszemélyzet, a takarítók, valamint az állatállomány felügyeletével megbízott állatgondozó személyek (2 fő) tartózkodhatnak. 

11.  

ÁRUSÍTÁS, ÁRUK BESZÁLLÍTÁSA, UTÁNPÓTLÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA 
1. A kiállítók a vásár ideje alatt termékeiket a kereskedelmi jogszabályok alapján értékesíthetik, ehhez kötelesek a szükséges hatósági engedélyeket 

beszerezni és a vonatkozó előírásokat betartani. 

2. A vásáron kiállított termékeket, kiállítási tárgyakat a vásár ideje alatt a kiállító el nem szállíthatja. Standot a nyitvatartási idő alatt bezárni, illetve 

felügyelet nélkül hagyni tilos, az így hagyott kiállítási területekért semmilyen felelősséget nem vállalunk! 

3. Az áruk utánpótlására, a standok szóróanyagokkal való feltöltésére a Szervező a vásár minden napján a nyitás előtt 1 órát biztosít. Az áruszállító 

járművek napközben a „szerviz úton” közlekedhetnek. 

4. Kiállító kötelezi magát, hogy a vásár végső zárása után az általa bérelt területet kiüríti, és a Szervezőnek átadja. Minden, a bontási határidőn túl a 

helyszínen maradt árut a Szervező elszállíttatja, de ezekért az árukért felelősséget nem vállal. 

5. A vásár területén közlekedő áru- és személyszállító gépjárművek részére a kötelező haladási sebesség 10 km/óra. A főutat gépjárművel elzárni és azon 

a nyitvatartási időben gépjárművel közlekedni szigorúan tilos. A kiállítás ideje alatti indokolt esetben kiállító a területen biztosított „szerviz” bejáratot és 

„szerviz” utat veheti igénybe. 

6. Szervező, kiállítói részére parkolót biztosít, melyet az általa kiadott parkolási engedéllyel vehet igénybe. A kiállítói parkoló megtelése esetén a kiállítók a 

látogatók részére biztosított parkolókat kötelesek használni. 
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ŐRZÉS, BIZTOSÍTÁS 
1. A Szervező gondoskodik a vásár területének nappali felügyeletéről és az éjszakai őrzésről. 

2. A standon kiállított áruk, termékek, technikai eszközök biztonságáért kiállító saját maga felel. Köteles továbbá gondoskodni a vásár megkezdése előtt 

elhelyezett és zárása után a vásár területén maradt árui, termékei és technikai eszközei gondos elhelyezéséről. 

3. A Szervező a kiállított vagyontárgyakért a nyitvatartási idő alatt felelősséget nem vállal! 

4. Kiállító képviselői a vásár nyitása előtt 1 órával léphetnek be a vásár területére, illetve a napi zárás után további 1 óra hosszáig tartózkodhatnak ott. 

5. Szervező a „Kiállítási megrendelő” lapok – Felszerelések és kiegészítők - mellékletében lehetőséget biztosít minden résztvevő kiállító részére – egyedi 

kiállítási biztosítás megkötésére. A biztosítás felelősség és természeti káresemény módozatokat tartalmaz. 

 

KERESKEDELMI, REKLÁMTEVÉKENYSÉG 
1. A kiállítók önállóan kizárólag a saját standjukon reklámozhatják magukat. 

2. Szervező egyeztetés után és térítés ellenében biztosítja kiállítói részére egyéb hirdetések és reklámok lehetőségét. A Szentlőrinci Gazdanapok 

elnevezésű kiállításra és vásárra vonatkozó valamennyi hirdetés a Szervező kizárólagos, illetve a vele megállapodott szervezetek joga. 

3. Szervező vállalja, hogy sajtótájékoztató céljára megfelelő helyet biztosít, és a tájékoztatót megszervezi. 

4. Kiállítói regisztráció, katalógus-bejegyzés: minden kiállítónak – csoportos, vagy képviselet útján résztvevőknek is – külön-külön kell szerepelnie a 

szakmai névjegyzékben. A kötelező regisztráció tartalmazza a cég alapinformációit (név, cím, elérhetőség, cégvezető neve, termék, vagy szolgáltatás 

rövid leírása) a „Kiállítási megrendelő” Katalógusív melléklete szerint. Minden, a katalógusban szereplő kiállító díjmentesen jogosult 1 db „Kiállítói 

katalógusra”. 

5. Hirdetési lehetőségek. Szervező a vásár időtartamára a kiállítóinak reklám lehetőséget vásári hangos hirdetés, hirdetőtábla, saját, illetve bérelt 

reklámmolinó formájában biztosít. A saját anyagokat egyeztetés után lehet elhelyezni, ezt a Kiállítási megrendelő – reklámanyagok – melléklete 

szabályozza. 

 

KIÁLLÍTÓK BELÉPŐI, MEGHÍVÓK 
1. A vásár területére kiállítói belépővel, hivatalos meghívóval és a helyszínen váltott belépőjeggyel lehet belépni. A belépők mindegyikéhez érvényes napi 

karszalag tartozik, melyet belépéskor biztosítunk. 

2. A Szervező minden kiállító részére - a 4. sz. Kiállítási megrendelőlap szerint - a megrendelés nagyságának függvényében kiállítói belépőt és behajtási 

engedélyt biztosít, akik, ezt rendeltetésszerűen kötelesek használni. 
 

JOGOK, KÖTELESSÉGEK 
1. Kiállító jogosult a „KIÁLLÍTÁSI MEGRENDELŐ” lapokon megrendelt és a „RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT” mellékletben megjelölt feltételeknek megfelelően a 

kiállításon részt venni. 

2. Kiállítói standján bemutatott technikai berendezéseit és gépeit – saját maga és a látogatók biztonsága érdekében – kizárólag a hatóságilag előírt 

szabályok szerint működtetheti. Ezzel kapcsolatban kötelezően be kell tartani az ágazatra vonatkozó szakhatósági előírásokat, a „Kiállítási szabályzat” 

Tűz- és munkavédelmi rendelkezéseit és az ügyvezető által kiadott biztonsági rendelkezéseket. 

3. Kiállító teljes körű felelősséget vállal a fent említett gépek és műszaki berendezések üzemeltetése során okozott károkért és balesetekért. Szervezőnek 

joga van az általa veszélyesnek ítélt berendezések üzemeltetését betiltani, a veszélye kiállítási tárgyakat eltávolítani. 

4. Felek– az előző 2. és 3. pontban foglaltak kivételével - törekednek a vitás helyzetek és kérdések békés rendezésére, vitás kérdésekben a Baranya 
Megyei Bíróság illetékességét fogadják el. 

 

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 
1. A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány a részvételi díj és a megrendelt szolgáltatások fejében „Díjbekérőt” állít ki, amely tartalmazza a 

megrendelt szolgáltatások teljes értékét, ezt a Megrendelő köteles a megküldött díjbekérőn szereplő határidőig átutalni. A számlázás az érvényben lévő 

előírásoknak megfelelően a pénzügyi teljesítést követően történik. A fizetési határidő elmulasztása a jelentkezés elutasításával járhat. A kiállításon való 
részvétel, illetve a megrendelt kiállítói terület elfoglalásának feltétele a díj kiegyenlítése. A helyszíni szolgáltatások ellenértékét a Végszámla 

tartalmazza. 

2. Ha a kiállítás vis major miatt hiúsul meg, úgy mindkét félnek törekednie kell a keletkezett kár, vagy költség csökkentésére. Harmadik személy(ek) által 

okozott, vagy rájuk áthárítható károkat a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány akkor téríti meg a Megrendelőnek, ha a károkozótól hozzá ez 
az összeg beérkezett. Vitás kérdésekben elfogadják a Pécsi Járásbíróság illetékességét. A „Kiállítási megrendelőben” és a „Részvételi szabályzatban” 

nem szabályozott kérdésekben a PTK ide vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

3. A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, közvetített szolgáltatást tartalmaz, a jelenleg 

érvényben lévő 27 %-os ÁFA terheli. 
 

TŰZRENDÉSZETI, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
1. A kiállítás tűz- és munkavédelmi előírásai tekintetében a vonatkozó jogszabályok, a csatolt „Tűz- és Munkavédelmi Szabályok” elnevezésű mellékletek 

előírásai az irányadók. 

2. Kiállító, bérelt kiállítói területén az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságvédelmi előírások megtartásáért és betartatásáért felelősséggel tartozik. 
3. Kiállító köteles „különleges esemény – pl. természeti katasztrófa, bombariadó, stb…” bekövetkezésekor a rendezőség utasításainak maximálisan eleget 

tenni. 

 

VÁSÁRI DÍJAK 
Szervező olyan termékeket, amelyek gazdaságossága és újszerűsége kiemelkedő a 2018. évi Szentlőrinci Gazdanapok Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakvásár „NAGYDÍJA” kitüntető címben részesíti. 

A díj elnyerésére kiállító pályázat útján tud jelentkezni, melynek feltételeit a Szervező a kiállítási megrendelőlap visszaküldése után külön anyagban 

kiállító részére megküldi. 

Kiállító a díjazás évszámmal ellátott tényét az elismert termék árupropagandája során mindaddig felhasználhatja, amíg a termék az eredeti díjazás 

feltételeinek megfelel. 

A „Nagydíj pályázatra” bejelentkezett kiállítók anyagainak értékelésére a Szervező szakmai zsűrit hoz létre. 

 

Szentlőrinci Gazdanapok „Nagydíjai”: a felkért szakmai zsűri az alábbi elismeréseket adja ki: 

 

Nagydíj, Élelmiszeripari Nagydíj, Mezőgép kiállítási Nagydíj, Mezőgazdasági Nagydíj, 

Kistermelői Nagydíj, a Vállalkozói Központ Nagydíja, Innovációs Díj 
 
 

Pécs, 2019. június 30. 

 

 
 

 

BMVK Alapítvány 
Kiállítás szervező 


