TÁJÉKOZTATÓ
a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére

Construma, Hungarotherm, OtthonDesign és Urbicon
kiállítások során alkalmazott

behajtási- és parkolási rendről
2013. április 4. és 2013. április 17. között
A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális
megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra.

1.) Építési időszak: 2013 április 4. – 2013 április 9.
„A” és „C” pavilonok 2013 április 4-9. építés
„G” pavilon 2013. április 5-9. építés
„D” és „F” pavilonok 2013 április 6-9. építés
Szabadterület 2013 április 8-9.
a) Az „A” és „D” pavilonokhoz járművekkel a behajtás és a kihajtás az Albertirsai út felől a VI.
kapun keresztül a rendész irányításával történik. Az építési időszak alatt a járművekkel
megállni, várakozni a pavilonok melletti depókon és a kapcsolódó területeken szabad úgy,
hogy a kialakított tűzoltó sávot szabadon kell hagyni.
b) A „G”, „C” és „F” pavilonokhoz járművekkel a behajtás és a kihajtás az Albertirsai út felől a
II. kapun keresztül a rendész irányításával történik. Az építési időszak alatt a járművekkel
megállni, várakozni a pavilonok melletti depókon és a kapcsolódó területeken szabad úgy,
hogy a kialakított tűzoltó sávot szabadon kell hagyni.
c) A pavilonba behajtani kizárólag 3,5t alatti össztömegű járművel a rakodás idejére szabad. A
rakodás befejezésekor azonnal el kell hagyni a pavilon területét.
d) 2013. április 9-én, a 18:00-22:00 óra közötti időszakban a pavilonba járművel behajtani
TILOS!
e) Járművel a Hungexpo területére behajtani építési időszakban, abban az esetben lehet, ha a
járműben tartózkodó összes személy rendelkezik építési-bontási belépővel, illetve kiállítói
igazolvánnyal.
f) A passzázs területére és a „D” szabadterületre felhajtani illetve a kijelölt építési területet
megközelíteni kizárólag az „A” pavilon keleti (III. fogadó felöli) oldalától lehet. A passzázs
zöld aszfaltos területén csak rakodás céljából lehet felhajtani, megállni, várakozni tilos! A
rakodás befejeztével a gépjárművel a kiállítói parkolóban kell kiállni. A fűre felhajtani
gépjárművel Tilos!

2.) Üzemelési időszak 2013. április 10.- április 14.
a) A kiállítás területére behajtás és a kihajtás a pavilonokhoz az Albertirsai út felől az „A” és „D”
pavilonokba a VI. kapun keresztül, a „G”, „C” és „F” pavilonokba a II. kapun keresztül
rendész irányításával történik.
b) A pavilonba üzemelés időszakában járművel behajtani tilos.

c) Az áru feltöltés a depó felöli részről érkezési sorrenben, rendész irányítása mellett lehetséges.
Figyelemmel a depó mellett rendelkezésre álló várakozási helyek számára, kérjük a
rendész utasításait mindenki tartsa be. Az áru feltöltést követően a további várakozás a
rendész irányítása mellett az „A” kiállítói parkolóban lehetséges. Az árufeltöltési időszak
az építési idő utolsó napján (2013. április 9.) 18-22 óráig és az üzemelési napokon (2013.
április 10.- április 14.) a kiállítás megkezdését megelőző időszak reggel 6:30 – 8:30 óráig
lehetséges. Az árufeltöltés után a depókból a gépjárműveknek ki kell állni a kiállítóknak erre a
célra fenntartott kiállítói parkolóba. A depókba a látogatói nyitva tartást követően gépjárművel
beállni nem szabad!
d) Járművel a Hungexpo területére behajtani üzemelési időszakban csak abban az esetben
lehetséges, ha a kiállító rendelkezik parkoló bérlettel vagy napi parkoló jeggyel, továbbá a
járműben tartózkodó összes személy rendelkezik kiállítói igazolvánnyal.

e) Árufeltöltés:
 Reggeli feltöltés időszaka: április 10 – április 14-én 06:30-tól 08:30-ig,
 Esti feltöltés időszaka:
április 9-én 18:00-tól 22:00-ig .
 Behajtás a rakodási területekre kizárólag érvényes kiállítói igazolvánnyal lehetséges!

f) Szabályok a kiállítás utolsó napján (április 14.), 17:00-22:00 óra között:
 A látogatói zárást követő első 1 órában csak a Hungexpo Zrt szerződéses partnerei
(kölcsönzött bútorok és dísznövények visszaszállítása, járófelületi szőnyegek felszedése,
göngyölegek beszállítása, stb.) hajthatnak be a kiállítási területre (rakodási zónákba).
 A pavilonokhoz behajtás 18:00 órától lehetséges, kihajtás, parkolás és rakodás a rendész
utasításainak megfelelően!
 Ezen időszakban a PAVILONOKBA BEHAJTANI TILOS!
 A rakodáshoz szükséges kézikocsikról kérjük, hogy gondoskodjanak!

3.) Bontási időszak
„F” és „D” pavilonok és szabadterületek 2013 április 15-16. bontás
„A”, „C” és„G” pavilonok 2013. április 15-17. bontás
a) A pavilonhoz járművekkel a behajtás és a kihajtás az Albertirsai út felől a VI. kapunk az „D”
szabadterület, passzázs, „A” és „D” pavilonokba rendész irányításával történik. A bontási
időszak alatt a járművekkel megállni várakozni a pavilon melletti depón és a kapcsolódó
területeken szabad úgy, hogy a kialakított tűzoltó sávot szabadon kell hagyni.
b) A pavilonhoz járművekkel a behajtás és a kihajtás az Albertirsai út felől a II. kapun a „G”,
„C” és „F” pavilonokba rendész irányításával történik. A bontási időszak alatt a járművekkel
megállni várakozni a pavilon melletti depón és a kapcsolódó területeken szabad úgy, hogy a
kialakított tűzoltó sávot szabadon kell hagyni.
c) A pavilonba behajtani kizárólag 3,5t alatti össztömgű gépjárművel a rakodás idejére
szabad. A rakodás befejezésekor azonnal el kell hagyni a pavilon területét.
d) Járművel a Hungexpo területére behajtani bontási időszakban abban az esetben lehet, ha a
járműben tartózkodó összes személy rendelkezik építési-bontási belépővel, illetve kiállítói
igazolvánnyal.

4.) Parkolási díjak:
a) építés/bontás napjain a parkoló használata ingyenes,
b) üzemelési napokon a napi díjas parkolójegy ára bruttó 1200,- Ft/nap/gépjármű, kiállítói
parkoló bérlet (üzemelési napokra) ára bruttó 3000,-Ft/gépjármű,
c) a Kiállítói parkoló bérlet a K épület pénztárában vásárolható meg.

d) Az Üzemelési napokon a külső területeken a napidíjas parkolójegyekért a jármű behajtási
pontjain kell fizetni.
e) Az Üzemelési napokon a belső területeken (P3, P5 és „A” kiállítói parkolók) zsetonos, ill.
vonalkódos parkoló rendszer működik. Pénztárakban vásárolt zsetonok segítségével
használható kihajtáskor a rendszer. A parkoló bérletek mellé vonalkódos kihajtási lehetőséget
biztosítunk.

5.) Általános szabályok:
a) Gépjárművel tilos várakozni az I.-es és III.-as számú fogadó épületek között húzódó fedett
Passzázson. Továbbá az üzemelési napokon az árufeltöltést követően tilos a depókon
gépjárművel parkolni és behajtani. A tilos helyen, vagy szabálytalanul parkoló gépkocsikat – a
tulajdonos költségére – a HUNGEXPO Zrt. elszállítattja. Az elszállított járművet minden
esetben a legközelebbi parkolóban helyezzük el.
b) A parkolási és a közlekedési szabályok súlyos megsértése a gépjármű – a Hungexpo Zrt. teljes
területéről – kitiltásával jár együtt.
c) A zárás után a területen éjszaka kizárólag külön engedéllyel lehet parkolni. A járműben és a
területen a zárást követően nem tartózkodhat senki.
d) Az éjszakai parkolásra a kiállítás Szervezője adhat írásbeli engedélyt.
e) Az engedély nélkül parkoló gépjárművek esetében is az a) pont lép életbe.
f) A gépjárművek területre való behajtását, valamint a területen belüli parkolást/rakodást a
Hungexpo Zrt. a terület telítettségétől függően esetenként korlátozhatja. Ezekben az esetekben
a gépkocsik várakozni kényszerülnek.

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!

