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ÁSZF 1. SZ. MELLÉKLET 
A Helyszínnel kapcsolatos építési-műszaki előírások 

 
 
Jelen melléklet célja, hogy összefoglalja, a VOLT Produkció Kft. („VOLT Produkció”) mit 
vár el rendezvényein a VOLT Produkcióval helyszín megszervezésére szerződött harmadik 
személyektől (így különösen szponzor, vendéglátó vagy egyéb kereskedelmi egység 
üzemeltetésére jogosult személy, a továbbiakban „Partner”). A jelen melléklet összefoglalja 
az irányadó szabályokat és meghatározza az ellenőrzésre jogosultak körét. 
 
A Partner köteles a jelen mellékletben foglalt valamennyi, a VOLT Produkció által 
megfogalmazott előírást teljeskörűen betartani tevékenysége során, köteles továbbá azokat 
betartatni valamennyi alvállalkozójával, közreműködőjével, kivitelezőjével, üzemeltetőjével, 
beszállítójával, illetőleg a részére bármely jogcímen tevékenységet végző valamennyi 
személlyel, valamint ezek további alvállalkozóival és közreműködőivel is (a továbbiakban 
együttesen „Közreműködő”). 
 
A Partner felelőssége, hogy a jogszabályokban, szabványokban szereplő valamennyi hatályos 
építési és műszaki előírást betartsa, azok változásait figyelemmel kísérje. A Partner a 
helyszíni tevékenysége során minden alkalmazandó jogszabályi előírást és szabványt köteles 
betartani, valamint a Közreműködőivel is betartatni. A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy 
a Rendezvény engedélyezése során a hatóság jogosult egyedi építési, műszaki és egyéb 
feltételeket meghatározni, amelyeket a Partner köteles a helyszíni tevékenysége során 
figyelembe venni, betartani és a Közreműködőivel betartatni. A Partner a tevékenységére 
vonatkozóan köteles továbbá betartani és a Közreműködőivel betartatni a mindenkori 
alkalmazandó településképvédelmi jogszabályok rendelkezéseit is. 
 
A VOLT Produkció felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy a jelen mellékletben az 
alkalmazandó jogszabályokról szóló tájékoztatást a VOLT Produkció a legjobb tudása szerint 
állította össze, de az pusztán a Partner tevékenységét hivatott segíteni, így nem tekinthető az 
alkalmazandó jogszabályok teljes körű és naprakész ismertetésének. 
 
A VOLT Produkció által tett előírások, továbbá az irányadó szabályok és a jogszabályi 
előírások betartását a Rendezvény szervezőjeként a VOLT Produkció, illetve a jogszabályban 
meghatározott illetékes hatóság is jogosult ellenőrizni. Ezen előírások, szabályok és 
jogszabályok tekintetében a VOLT Produkció a Rendezvényein jogosult a vonatkozó 
elvárásokat ellenőrizni, a szükséges hiánypótlásokra a Partner figyelmét felhívni, 
építési/bontási munkákat szüneteltetetni vagy leállíttatni, valamint megtiltani a létesítmény 
üzemeltetését. Mindez a Partnerre és a Közreműködőire egyaránt érvényes, azonban a VOLT 
Produkció a kivitelezési, dokumentációs és egyéb rendelkezések betartását elsődlegesen a 
Partneren mint szerződött partneren követeli, a teljesítés során Közreműködőként bevont 
harmadik felet a Partner köteles kellően tájékoztatni, valamint vele betartatni a jelen 
szabályzatban foglaltakat. A Partner Közreműködőinek esetleges 
jogsértéseit/szerződésszegéseit és az ebből fakadó következményeket a VOLT Produkció 
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egyetemlegesen kezeli a Partner és a tényleges jogsértést/szerződésszegést megvalósító 
Közreműködő tekintetében. A Partner teljeskörű és közvetlen felelősséggel tartozik a 
Rendezvényen, illetve azzal összefüggésben általa vagy a Közreműködője által a VOLT 
Produkciónak vagy a Közreműködőjének okozott minden kár tekintetében, így különösen a 
magatartási és létesítmény építési/bontási/üzemeltetési szabályok megsértéséből fakadó károk 
tekintetében. A Partner a fentieken túlmenően teljeskörű mentesítési és helytállási 
kötelezettséget vállal a VOLT Produkció irányában a Közreműködői tekintetében. 
 
A Rendezvényre a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) értelmében Integrált 
Veszélyhelyzet-kezelési és Biztonsági  Terv (Tűzvédelmi Dokumentáció) készül (a 
továbbiakban Biztonsági terv), amelyet a VOLT Produkció legkésőbb három nappal a 
Rendezvény megkezdését megelőzően megismerhetővé tesz a Partner számára a Rendezvény 
helyszínén, és az a Rendezvény helyszínén végig rendelkezésre áll. A Biztonsági Tervben 
foglaltaknak minden, a kivitelezésben résztvevőnek meg kell felelni, valamint az üzemvitel 
során a rendelettel összhangban az esetleges hatósági előírásokat, kikötéseket, valamint a 
Rendezvény során az ellenőrző hatóságok által előírtakat – akár a Rendezvény ideje alatt 
jelzik azt – maradéktalanul be kell tartani. 
 
 
1. A Partner által előre leadandó, és a VOLT Produkció által jóváhagyandó 
dokumentumok 
 

o Méretezett helyszínrajz (felülnézeti rajz az adott egységről és a teljes bruttó elfoglalt 
területről). 

o Építmény, speciális építmény, műtárgy, ponyva szerkezetű építmények, állvány 
jellegű építmények esetén tervdokumentáció, vagy azzal egyenértékű műszaki 
dokumentáció, a szerkezetek anyagára vonatkozó az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
Kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben (a továbbiakban: OTSZ), valamint 
a kapcsolódó műszaki irányelvekben előírt tűzvédelmi, éghetőségi, füstfejlesztő 
képességi és égve csepegési tulajdonságai megfelelősségének hitelt érdemlő módon 
történő igazolása, valamint szükség szerint a biztonsági fényrendszerek bemutatása. 

o Az építmények, állvány jellegű építmények, ponyva szerkezetű építmények, valamint 
az ideiglenes jelleggel felállított egyéb árusító helyek és mutatványos berendezések 
villámvédelmi kialakítása és elektromos berendezéseinek megfelelőssége a villamos 
berendezések, villámvédelmi és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI 
7.2:2016.07.01 számú irányelv követelményeinek feleljen meg. 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_villamos 

o A helyszínhez kapcsolódó aktivitás, tevékenység rövid bemutatása. 
o Elektromos, víz, csatorna bekötések, és egyéb rendezvény közbeni műszaki igények 

(melynek kialakítási és üzemelési költségei a Partnert terhelik). 
o Partner – és amennyiben az eltér a kivitelező / üzemeltető / helyreállítást végző 

harmadik személy – részéről a felelős természetes személy(ek) neve, e-mail és 
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mobiltelefon elérhetősége, építés kezdete-befejezése, átadás időpontja, bontás kezdete 
–befejezése. 

o Tűzveszélyes tevékenységet kívánnak-e folytatni, ezek jogszabályokban előírt 
dokumentációja (különös tekintettel az OTSZ-ben meghatározott követelményekre, 
illetőleg a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban: TvMI) 
valamint a 173/2011. (VIII. 24) Korm. rendeletben foglaltakra), pirotechnikus neve, 
elérhetősége. 

o Amennyiben a VOLT Produkció bármely rendezvényének területén a 7/2007. (I.22) 
GKM rendeletben foglalt mutatványos berendezés kerül telepítésre (sátrak, színpadok, 
fedések, mutatványos játékok, stb.), úgy az adott berendezésnek a rendeletben 
részletezett dokumentációja, különös figyelemmel az érvényes, Magyarországon 
akkreditált intézet által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési 
naplóval, és a helyszínre vonatkozó építési-telepítési leírással. 

 
A szükséges technikai eszközök igénylését e-mail-ben, valamint a fentiekben megjelölt 
dokumentumokat a Partner köteles fénymásolatban vagy e-mailen leadni a VOLT Produkció 
részére a Rendezvény nyitónapját megelőző öt-hat héttel, az alábbiak szerint, azzal, hogy több 
éves szerződéses jogviszony esetén a VOLT Produkció minden évben írásban megküldi az 
irányadó dátumokat a Partner részére: 
 
Strand Fesztivál esetén legkésőbb:    2020. július 13-ig 
B.my.Lake Fesztivál esetén legkésőbb:    2020. július 13-ig 
 
A műszaki dokumentációk tekintetében csak abban az esetben van lehetőség későbbi leadásra, 
amennyiben ezzel kapcsolatban egyeztetés történik, de minden esetben a rendezvény 
nyitónapját megelőzően 2 héttel be kell érkezni. Technikai eszköz határidőn túl való 
megrendelése esetén a VOLT Produkciónak nem áll módjában garantálni az eszközök 
biztosítását.   
 
A VOLT Produkció valamennyi rendezvényén csak olyan szerkezet, illetve berendezés 
állítható fel, amely mindenben kielégíti a jelenleg érvényes jogszabályi és műszaki 
követelményi előírásokat, különös tekintettel: 

o a 7/2007. (I.22) GKM rendeletben foglalt előírásokra, 
o ideiglenes szerkezetek, sátraknál és színpadfedéseknél az MSZ EN 13782 

sátorszabvány előírásaira,  
o nézőtéri berendezések, szétszerelhető ideiglenes lelátók szerkezeteinél az MSZ EN 

13200 szabvány előírásaira, 
o a kiállítások, bemutatók, standok villamos berendezései vonatkozásában az MSZ 2364 

szabványsorozat IEC 60364-7-711 előírásaira, 
o mobil, vagy szállítható egységek kisfeszültségű villamos berendezéseinél az MSZ HD 

60364-7-717 szabvány előírásaira,  
o színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó 

szerkezeteinél az MSZ CWA 15902 szabvány előírásaira, 
o szabadtéri világító berendezéseknél az MSZ 2364-714 szabvány előírásaira. 
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o általánosan a szabadtéri tömegrendezvényekre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki 
Irányelvben foglaltakra. 

o MSZ EN 13200-6:2013Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszerelhető (ideiglenes) 
lelátók (angol nyelvű) 

o MSZ EN 13200-4:2007Nézőtéri berendezések. 4. rész: Ülések. Termékjellemzők 
(angol nyelvű) 

o MSZ EN 13200-1:2013Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület általános 
jellemzői (angol nyelvű) 

o MSZ EN 13200-6:2006Nézőtéri berendezések. 3. rész: Elválasztóelemek. 
Követelmények (angol nyelvű) 

o MSZ EN 13782:2006 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság 
o MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek 

anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű) 
o MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények 

emelő- és teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok 
tervezési, gyártási és használati előírásai 

o MSZ CWA 15902-1:2009  Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények 
emelő- és teherhordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (az alumínium 
és acél rácsos tartók, oszlopok kivételével) 

o MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési 
előírások 

o MSZ EN ISO 7010:2013 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági 
jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések 

o MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző 
rendszerek (SWGS-ek) 

o MSZ 1600-13:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb 
feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló 
kulturális létesítmények    

o MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy 
szállítható egységek (angol nyelvű) 

o MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. 
rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 
Vásárokban, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató 
eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései 

o MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri 
világítóberendezések (angol nyelvű) 

o MSZ 2364-711:2003 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, 
bemutatók és standok 

 
A Partnernek a rendezvényt megelőzően be kell mutatnia az általa felállítani kívánt 
berendezés, illetve szerkezet tekintetében a szabályszerűséget igazoló szükséges iratokat. Be 
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kell mutatni a villámvédelmi és elektromos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet, 
illetőleg a jegyzőkönyvben esetlegesen feltárt hiányosságok javítását hitelt érdemlő módon 
igazolni szükséges. Az építési engedély vagy bejelentés köteles eszközök (építmények) 
hatósági engedélyei nélkül a telepítés megkezdése tilos. A felelős kivitelezői nyilatkozatok 
benyújtása nélkül a szerkezetek, berendezések üzemeltetése, működtetése tilos.  
 
A jelen pontban fentebb megjelölt felelős természetes személyek vis maior, illetve egyéb 
körülmények okán történő tájékoztatását a VOLT Produkció a fentebb rögzítettek szerinti 
mobiltelefonos elérhetőségen keresztül köteles szóban teljesíteni, azzal, hogy ezt 
haladéktalanul köteles SMS vagy e-mail üzenetben kivonatos formában írásban is 
megerősíteni. A mobiltelefonos és e-mailes elérhetőség biztosítása a Partner felelőssége, jelen 
bekezdés szerinti értesítési kötelezettség szabályszerű megkísérlésének esetére – függetlenül 
annak sikerességétől – az értesítési kötelezettség körében a VOLT Produkció felelőssége 
teljes mértékben kizárt.  
 
 
2. Partner által a helyszínen tartandó, és szükség esetén bemutatandó 
dokumentációk 
 

o Tűz és munkavédelmi, villamos biztonsági szabályzatok, oktatási naplók (tematika 
megjelölésével). 

o A 7/2007. (I.22) GKM rendelet alá tartozó szerkezetek esetében, az érvényes 
megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési naplóval, és a helyszínre 
vonatkozó építési-telepítési leírással. 

o Esetleges (színpad, lelátó, tető) műbizonylatok, lángmentesítési (égéskésleltetési), 
megfelelőségi műbizonylatok. 

o MSZ-EN 2364 (régi MSZ 1600 és 172/1-nek megfelelő) nyilatkozat, és helyszín 
egyvonalas /villamos/ rajza. 

o Érintésvédelmi, elektromos szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyve, 
villámvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyve. 

o ÁNTSZ víz továbbépítése esetén bevizsgálás jegyzőkönyve, szennyvízszállítás esetén 
szennyvízszállítási szerződés (amennyiben a szállítást nem a VOLT Produkció végzi).  

o A megjelölt dokumentumok eredeti példányát a rendezvény nyitónapjától 
folyamatosan a helyszínen kell tartani a rendezvény teljes időtartama alatt, valamint az 
esetleges ellenőrzések során az illetékes szerveknek a Partner vagy a helyszín 
tényleges üzemeltetője köteles bemutatni. 

o Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, 
megfelelőségének igazolása, az OTSZ-ben foglaltak, valamint az alábbi szabványok 
megfeleltetésével: 

o MSZ EN 13782:2006  Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság 
o MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti 

létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél 
rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási és használati előírásai 
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o MSZ CWA 15902-1:2009  Színpadok és egyéb előadó-művészeti 
létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 1. rész: Általános 
követelmények (az alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok kivételével) 

 
 
 
3. Üzemeltetés során megkövetelt eszközök, kivitelezések és eljárások 
 

o Besorolásnak megfelelő típusú és számú érvényes tűzoltó készülék. 
o Gázpalack használata esetén csak robbanásbiztos, biztonsági lefúvató szeleppel ellátott 

kivitel lehetséges, tüzelő, fűtőberendezésenként legfeljebb 1-1 db. Tartalék palackok 
tárolása a rendezvények területén nem engedélyezett saját gépjárműben sem. 

o Elhelyezésnek megfelelő IP besorolású elektromos szerelvények. 
o Az elektromos kábelek csatlakozó szekrénytől történő továbbvezetését 

biztonságtechnikailag védett formában a rendezvényen Partnernek kell megoldani. 
(elvárható legjobb minőségű védelemmel, például: kábelrács, kábelalagút, 
gumiszőnyeg takarás.) 

o A VOLT Produkció valamennyi rendezvényén a Partner köteles villamos 
berendezéseiről a 10. pontban írtaknak megfelelő nyilvántartó lapot készíteni. 

o Az alkalmazott illetve felhasznált villamos berendezésnek meg kell felelnie az alábbi 
jogszabályoknak, illetve rendelkeznie kell az ezekben foglalt minősítésekkel: 
- MSZ 2364 
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 
- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet  
- OTSZ és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 

 
 
4. Hangtechnikai berendezések használata 
 
Amennyiben a Strand Fesztiválon és a B.my.Lake Fesztiválon a Partner hangtechnikai 
berendezést kíván használni, arról köteles előre egyeztetni a VOLT Produkcióval a 
következők szerint: 
Amennyiben a hangtechnikai berendezések teljesítménye (max. „két utas”) nem haladja meg 
a 2x100 W-ot, a továbbiakban a VOLT Produkció csak az eszköz feltüntetett és valós 
teljesítménynek való megfelelését ellenőrzi.  
 
Amennyiben a használni kívánt eszköz teljesítménye meghaladja a 2x100 W zenei 
teljesítményt, úgy a Partner köteles „elektronikus hangnyomás-korlátozó berendezést” 
alkalmazni egységében, melyet minden esetben a VOLT Produkció telepít a területre, a 
Partner költségére. Emellett a Partner a használni kívánt hangtechnikai berendezések teljes 
körű felsorolását az adott rendezvényt megelőzően 4 héttel köteles írásban a VOLT Produkció 
részére eljuttatni (a szabályzat 1. pontban leírt határidők szerint). Az üzemelés során az 
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„elektronikus hangnyomás-korlátozó berendezés” kontrollálja a zenei teljesítményt terület 
specifikusan (csökkentve ezzel az adott rendezvény környezetének zajterhelését). A 
berendezés megkerülése, illetve kijátszása jelen szabályzat súlyos megszegésének minősül, 
aminek következményeképp az adott helyszínen a VOLT Produkció megtilthatja a 
zeneszolgáltatást a teljes rendezvényidőszakra vonatkozóan. 
 
A berendezésért anyagi felelősséget a Partnernek kell vállalnia – a Partner köteles az eszközt 
átadás átvételi jegyzőkönyv alapján átvenni, rendeltetésszerűen használni, az eszköz épségéért 
és működőképességért felelni, valamint az esetlegesen keletkező károkat megtéríteni (sérülés, 
beázás, törés, stb.). 
 
Bármely hangtechnikai berendezés használata mellett, 23.00 és 8.00 óra között a 100 Hz alatti 
hangokat 6 dB-el csökkenteni kell.  
 
A rendezvények ideje alatt a Partner köteles eleget tenni a VOLT Produkció által alkalmazott 
hangtechnikai szakemberek utasításainak és az előre meghatározott hangnyomások mértékét 
minden körülmények között betartani. 
 
 
5.  Nyitás előtti ellenőrzés 
 
A helyszínre kell kérni a technikai osztály munkatársait a közönség beengedése előtt: 

o egyedi építmény kihelyezése esetén  
o műszaki vizsga, bejelentés vagy engedély köteles eszköz esetén  
o ha a Partner tűzveszélyes cselekményre kért engedélyt, vagy azt kíván végezni, 

beleértve a tűzgyújtást is  
o értésvédelmi jegyzőkönyv, villámvédelem köteles eszköz esetén 

 
A tevékenység súlyos balesetveszély, vagy jogsértés esetén mindaddig korlátozható, vagy 
teljesen megtiltható, amíg az javításra és újraellenőrzésre nem kerül. 
 
 
6. Egyéb rendelkezések 
 
Építés megkezdése kizárólag a szponzori osztály tudtával, és helyszíni egyeztetés után 
történhet meg, az építés során a vonatkozó valamennyi magyar törvényi, jogszabályi, 
rendeleti, műszaki követelményi előírás teljes betartásával. 
 
Az építés és üzemelés során, a VOLT Produkció részéről a következő személyek 
ellenőrizhetik a Partnert és/vagy Közreműködőjét, és tilthatják meg az adott tevékenységet. 
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Közvetlen balesetveszély, vagy kirívó jogszabálysértés vagy a VOLT Produkció és a Partner 
között létrejött szerződés megszegése esetén:  
 

o Potondi Attila műszaki vezető 
o Horváth László biztonságtechnikai vezető 
o Gyenge Koppány szaktanácsadó 
o Müllner Dorottya szponzortechnikai vezető 
o Az Operatív Irányítási Központ irányítói feladatokat ellátó vezetője.  
o A VOLT Produkció megbízólevéllel ellátott szaktanácsadói (pl. munkavédelmi, tűz-és 

katasztrófavédelmi biztonságtechnikai megbízott), valamint valamennyi illetékes 
hatóság és szakhatóság 

 
  
7. Kivitelezéssel kapcsolatos információk és szabályok 
 
Amennyiben a telepíteni kívánt eszköz 50 m² alapterület és 5 méter belmagasság alatti 
telepített sátor, vagy egyenértékű felépítmény, úgy a megfelelő rögzítettségére a felállításért 
felelős személynek írásban kell nyilatkozni, hogy a telepítés az eszköz statikájának és az 
elvárható szélterhelésnek megfelelő módon, a rögzítés a területen talajhoz a terület 
adottságainak megfelelően, kellő számban és kellő mennyiségű cövekelő rúddal vagy 
megfelelő mértékű súlyozással történt. A rögzítés során figyelembe kell venni az elvárható 
legjobb minőségű rögzítést, mind a rögzítési pontok számát, mind a felhasznált 
anyagminőséget. 
 
A területen található bármilyen tereptárgyhoz rögzíteni tilos. Az 50 m²–nél nagyobb 
alapterületű vagy az 5 méter belmagasságot meghaladó sátor, vagy egyenértékű felépítmény 
esetén az üzembe helyezése csak érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv megléte mellett 
lehetséges. A pontosan kijelölt, és egyeztetett helyszínek kivételével SZIGORÚAN TILOS 
30cm-t meghaladó mélységbe bármely eszközt leszúrni, ásni, elhelyezni, az infrastruktúra 
védelmében. Minden ebből eredő kárért a Partnert terheli kártérítési felelősség. A VOLT 
Produkció rendezvényeinek helyszínén park és környezetvédelmi okokból, mind a gyep, mind 
pedig a fák, bokrok, utak károsítása tilos, a teljes helyreállítási költség kiszámlázásra kerül, az 
esetleges hatósági feljelentéskor a VOLT Produkció a Partner és/vagy Közreműködői adatait 
átadhatja az illetékes hatóságnak. 
 
Az 50m² alapterületet meghaladó sátrak építésénél az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 
(XI.8.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. Ugyanezek az előírások vonatkoznak színpadok, 
tetők, lelátók, és egyéb ideiglenes építmények kivitelezésére. 
 
A VOLT Produkció bármely rendezvénye esetén mind az előkészületek során, az üzemidő 
alatt, és a bontás során a Partner az adott helyszínen teljes jogi, és anyagi felelősséggel 
tartozik, különösen a tűz-, környezetvédelmi, munkajogi és munkavédelmi előírások, valamint 
valamennyi kötelező jogszabály rendelkező megtartásáért. 
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A rendezvény hivatalos megnyitását megelőző 48 órában az ÉMI-TüV-SÜD műszaki 
szakértője végez ellenőrzést a területen, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, az abban 
foglaltak minden résztvevő részére kötelezőek. Hiányosságok megléte esetén, a szükséges 
javításokról, a Partner haladéktalanul köteles gondoskodni, és legkésőbb a hivatalos 
rendezvénynyitás időpontjáig köteles azokat elvégezni, ellenkező esetben a Partner nem 
jogosult az adott egységet megnyitni. 
 
 
8. Építési-kivitelezési nyilatkozat 
 
A Partner büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a rendezvényen felállításra kerülő 
eszköz és annak kapcsolódó munkálatai (telepítés, üzembe helyezés és üzemelés) minden 
tekintetben megfelel a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályokban, műszaki előírásokban 
foglaltaknak, valamint rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációkkal. A 
telepített eszköz mindenben megfelel a 7/2007. (I.22) GKM rendeletben foglalt előírásoknak, 
rendelkezik érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési naplóval, a 
helyszínre vonatkozó építési-telepítési leírással, és az abban előírtaknak megfelelően kerül 
telepítésre. A fent megnevezett eszköz eredeti, hiteles, érvényességi időn belüli 
dokumentációi az üzemidő alatt a helyszínen, bármikor rendelkezésre kell, hogy álljanak. 
Partner a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket megismerte, az azokban 
foglaltakat a kivitelezés, és üzemeltetés kialakításánál figyelembe veszi, megfelel a 
jogszabályokban megfogalmazott valamennyi előírásnak. 
 
Partner szavatolja, hogy a telepítési munkálatai, a felépítés menete, valamint kivitelezése 
során a talajadottságoknak, illetve a műszaki tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően 
került valamennyi eszköz telepítésre (pl. előírt mennyiségű cövekelő rúd, vagy megfelelő 
mértékű súlyozás). Partner a látványterv és koncepció keretében rögzíti, hogy a szerkezet a 
tervdokumentációja szerint mekkora szélterhelés elviselésére alkalmas, illetve színpadok és 
fedések esetén a leengedési szélsebesség mekkora. Partner szavatolja, hogy a telepítés során, 
az építmény statikai szempontból minden tekintetben megfelelően kerül telepítésre, a 
felhasznált anyagminőségek és építési eljárások megfelelnek a magyar jogszabályokban 
foglaltaknak, és az elvárható legkörültekintőbb kivitelezésnek.  
 
 
9. Gépjármű-közlekedés és parkolás 
 
A Rendezvény/Helyszín területén a Partner és/vagy Közreműködője gépjárművei részére 
alapesetként a behajtás/parkolás tilos. A Rendezvény ideje alatt csak érvényes autóbehajtási-
engedéllyel rendelkező gépjárművek közlekedhetnek és parkolhatnak annak területén. 
Engedélyt előzetesen igényelni kell, amit a VOLT Produkció elbírál, és csak a 
legszükségesebb esetekben ad ki.  
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Gépjárművel csak az építés-bontás ideje alatt jogosult a Partner és/vagy Közreműködője a 
VOLT Produkcióval előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni. A 
Rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek. A környezet védelmének érdekében a 
Rendezvényen csak a kijelölt közlekedési utakat lehet használni gépjármű forgalomra, minden 
más területre – pl. füves területek – tilos a ráhajtás. 
 
Építéskor a Partner és/vagy Közreműködője a Rendezvény megnyitása előtt köteles 
eltávolítani a gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése végett a 
Rendezvény területére kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival behajtani. Olyan 
bontási munkálatokat, amelyek látogatóktól elzárt területen vannak, vagy nem fenyegetik a 
látogatók testi épségét, a VOLT Produkció kifejezett előzetes engedélye alapján a Partner 
és/vagy Közreműködője jogosult végezni korábbi időponttól is.  
 
Partner és/vagy Közreműködője a Rendezvény területére behajtó gépjárműveken minden 
esetben (építés és bontás időszakában is) köteles feltüntetni a sofőr nevét és mobiltelefonos 
elérhetőségét.  
 
A Rendezvény ideje alatt (építés és bontás időszakában is) engedély nélkül behajtó vagy 
parkoló gépjárművek tulajdonosait/üzembentartóit a biztonsági szolgálat felszólítja a terület 
elhagyására. Amennyiben a Partner és/vagy Közreműködője által üzemeltetett gépjárművek a 
VOLT Produkció által engedélyezettet meghaladó mértékben vagy nem szabályosan, a 
szervezők munkáját zavarva tartózkodnak a Rendezvény területén a Rendezvény ideje alatt 
(ideértve az építési és bontási időszakot is), a VOLT Produkció jogosult ezen gépjárművek 
Partner költségére történő azonnali elszállíttatására, a Partner haladéktalan értesítése és az 
esemény egyidejű jegyzőkönyvezése mellett. Felek rögzítik, hogy a gépjármű elszállításkori 
állapota tekintetében a VOLT Produkció által felvett jegyzőkönyvet kellő bizonyító erővel 
bírónak és hitelesnek fogadják el. 
 
A VOLT Produkció az elszállított gépjárművet a Partner részére előzetesen írásban megadott 
helyszínen található parkolásra kijelölt területen helyezi el, ahonnan a felmerült költségek 
megtérítését és a kellő jogosultság igazolását követően adja ki azt a Partner és/vagy a 
Közreműködője részére. Felek kizárják a VOLT Produkció felelősségét az ottani tárolás, vagy 
a Partner és/vagy Közreműködője késedelmes jelentkezése kapcsán esetlegesen bekövetkező 
káresemények tekintetében.  
 
Fenti szabályok megsértése esetén a VOLT Produkció a Partner és/vagy Közreműködője 
munkaszervezetének bármely tagjával szemben meghatározott időtartamra (Rendezvény 
végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott 
Rendezvényre/egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a VOLT Produkció által szervezett 
összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a VOLT 
Produkció jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. 
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A Rendezvény területén a két- és négyütemű robbanómotoros járművek használata érvényes 
behajtási engedély nélkül tilos. Azok továbbá minden nap délután 15 órától másnap reggel 4 
óráig csak külön engedéllyel használhatók. 
 
 
 
 
10. Üzemeléssel, működéssel kapcsolatos szabályok 
 
A Partner elfogadja, betartja és betartatja a rendezvényre vonatkozó Biztonsági Terv rá 
vonatkozó részeit. A Biztonsági Tervben foglaltak érvényre juttatásának érdekében a VOLT 
Produkcióval mindenben együttműködik. 
 
A Partner gondoskodik arról, hogy a rendezvényen kizárólag olyan személy álljon 
alkalmazásban, végezzen bármely tevékenységet, aki tűz és munkavédelmi oktatásban 
részesült. Intézkedik, hogy a tűzvédelmi oktatást a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletben 
meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy tartsa meg. Az oktatás megtörténtét 
és az arra történő jogosultság meglétét a helyszínen bármely időpontban hitelt érdemlő módon 
igazolni tudni kell. 
 
A Rendezvények területén kizárólag a VOLT Produkcióval szerződött vállalkozó által 
szállított, és az általa forgalmazott biztonsági lefúvató szelepes PB-palack használható. A 
Rendezvény területére tilos bevinni PB-palackot, az induló készletet is beleértve. Nem 
állítható ki ettől eltérően PB-palack beszállítására jogosító engedély, illetőleg a beléptetésnél 
a biztonsági szolgálat azt figyelmen kívül hagyja. 
 
 
11. Villamos berendezések használata és felsorolása 
 
A Partner szavatolja, hogy a helyszínen telepített elektromos eszközök és azok kapcsolódó 
munkálatai (telepítés, üzembe helyezés és üzemelés) minden tekintetben megfelelnek a 
mindenkor hatályos és vonatkozó magyar jogszabályokban foglaltaknak, valamint 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációkkal (pl. érintésvédelmi mérés 
és az azt igazoló jegyzőkönyv). 
 
A VOLT Produkció valamennyi rendezvényén, a Partner köteles villamos berendezéseiről 
nyilvántartó lapot készíteni, amelynek tartalmaznia kell, hogy milyen villamos berendezések 
kerültek telepítésre. 
 
Villamos berendezés üzemeltetésénél, illetve üzembe helyezésénél figyelembe kell venni, 
hogy milyen jogosultsággal végezhető az adott tevékenység. A legnagyobb gondossággal kell 
eljárni az alábbiak szerint üzemelés, illetve üzembe helyezés esetén, berendezéstől függően: 

o bárki (számítógép, rádió, töltő, hűtő) 
o kioktatott személyzet (hő fejlesztő,  fritőz, bojler, kávéfőző, hangtechnikai berendezés) 
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o szakképzett kioktatott személyzet (10kW-nál nagyobb hő fejlesztő, világítástechnikai 
berendezés) 

o szakképzett kioktatott és típusvizsgázott személyzet (10kW-nál nagyobb 
áramfejlesztő, komplex villamos berendezés) 

Nyilvántartó lap – Eszközlista a következő adatokat tartalmazza: 
 

1. 
Berendezés 
típusa  

2. 
kW  

3. 
Berendezés 
azonosító 

4. Berendezés 
érintésvédelmi 
besorolása 

5. Berendezések 
feszültség szintje  

6. Berendezések 
csatlakozója  

7. IP 
védettség  

pl. hűtő 
pl.     
2 kW  

pl. gyári 
szám, házi 
azonosító  

pl. 0-s, kettős 
szigetelés, 
vezetékes 
érintés 
védelem  

Pl. 12 V, 24 V,  
48 V, 120 V,  
230 V, 400 V 

pl. ht.Csatl. 2p,3p 
(16A), ipari csat. 
4p (16-63A) 5p 
bekötő vezeték 

 Pl. IP44 

Megjegyzések:  
Az IP védettség első száma a villamos rész érinthetőségéről, a második száma a víz 
elleni védettségről szól. Rendezvényeken a minimális IP védettség IP44. 1mm 
nagyobb vezető anyaggal nem érinthető pl. huzal és fröccsenő víz ellen védett. 
Ha az adott villamos berendezés gyári, akkor az 1-7. pont meg van adva. Ha házilag 
gyártott berendezés, akkor csak OKJ szerinti szakvizsgával rendelkező szakember 
minősítheti. Egyszerű villamos berendezést csak szükség esetén minősítünk (laptop, 
telefontöltő, fix bekötésű világítás műanyag házas). 

 
Az adott helyszínre a Partner mint a VOLT Produkcióval szerződő partner közvetlen 
felelősséget vállal azért, hogy a fentiekben leírtakat mind magára, mind a teljesítésbe bevonni 
kívánt valamennyi Közreműködőjére kötelező érvényűnek fogadja el, továbbá azokat mind 
maga, mind Közreműködői maradéktalanul betartják, Közreműködői kapcsán minden 
észszerű és szükséges eljárást lefolytat ennek érvényesítése végett.  
 
A VOLT Produkció Kft. rendezvényein minden esetben a legfontosabb az élet- és 
vagyonbiztonság. A jelen technikai szabályzat és a Rendezvényt üzemeltető szakmai 
munkatársak helyszíni munkája is mindezt a célt szolgálja, egy bonyolult és összetett 
jogszabályi/rendeleti környezetben. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban, vagy azon túl 
bárminemű kérdés merülne fel, lehetőségeinkhez mérten és legjobb tudásunk szerint a VOLT 
Produkció csapata segíteni fogja munkáját, mivel közös célunk a Rendezvény biztonságos 
kivitelezése, a lehető leggördülékenyebb módon. 
 
 
Budapest, 2020. január 5. 


