
A Burgenland Messe Betriebsges.m.b.H & Co.KG házirendje. 
 
1.Érvényességi terület 

 
Ez a házirend a Burgenland Messe Betriebsges.m.b.H & Co.KG saját rendezvényeire 
érvényes, ebbe beleértendő a felépítési és lebontási idő, a külterület, a csarnokok, az 
irodák és a parkolók területe. A következőben a Burgenland Messe 
Betriebsges.m.b.H & Co.KG BM ként nevezzük. A következőben a külterületet, a 
csarnokokat, az irodákat és a parkolók területeket az egész vásárcsarnok területe 
ként nevezzük. 

 
2. Házijog és a belépés a vásár egész területére. 

 
2.1. A vásár területe nem nyilvános terület és a BM házirendje érvényes. 

 
2.2. A látogató a rendezvényre szóló belépőjegy megvásárlásával és 
a rendezvényre történő belépéssel jelen házirendet elfogadja. A látogatót a 
belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosítja a rendezvényre történő belépésre, ha 
elfogadja a BM jelen házirendjét és tudomásul veszi, hogy annak betartását a 
rendezők ellenőrzik. 

 
2.3. A BM kérésére a látogatók kötelesek a belépőjegyet minden időben felmutatni. 
A rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy szabta időpontban (a nyitvatartási 
idő alatt) és feltételek mellett lehet. 

 
2.4. 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a 
rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a 
gyermekekért a rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek. A gyermekek 
tetteiért is ők vállalják a felelősséget. 

 
2.5. A BM-nek jogában áll biztonsági okokból bizonyos személyeknek, látogatóknak a 
belépést a vásárcsarnokba vagy a vásárcsarnok bizonyos területeire megtiltani. BM 
–nek jogában áll a vásárcsarnok egész területét kiüríteni. 

 
2.6. A BM-nek jogában áll személyeket, látogatókat akik kábító – bódítószert vagy 
alkoholt fogyasztottak a vásárcsarnok egész területéről kitiltani. 

 
2.7. A BM-nek jogában áll személyeket, látogatókat a házirend megsértése esetén 
minden időben a vásárcsarnok egész területéről kitiltani. 

 
2.8. A BM-nek jogában áll a házirend megsértése esetén személyeket, látogatókat 
belépési tilalom alá venni. Ez a belépési tilalom lehet ieiglenes és állandó. 

 
2.9. Kutyák belépése megengedett, pórázon és szájkosárral. A kutyatartók, kutya 
tulajdonosok vállalják a felelőséget bármilyen károknál, személyi sérüléseknél. A BM- 
nek jogában áll kiválasztott csarnokokban  vagy terrületen a kutyákat kitiltani. 

 
3. Álltalános viselkedési szbály. 

 
3.1. A vásár egész területét, felépítményét kímélni kell és kíméletesen kell bánni 
vele. Minden jellegű szemetelés és szennyezés tilos a vásár egész területén. 



3.2. Az egész vásárcsarnok területén tartózkodó személyek, látogatók egymás testi 
épségét nem veszélyeztethetik. 

 
4. Gépjármű közlekedés 

 
4.1 A vásár egész területén a 2 StVO törvény érvényes. A gépjármű és gyalogos 
közlekedési táblákat figyelembe kell venni. 

 
4.2. A BM által utasított forgalmi szabályozás, különössen parkolás vagy megállásra 
vonatkozó táblák érvényesek. 

 
5. Tilalom 

 
5.1. Minden zárt helyen és minden vásárcsarnokban tilos a dohányzás. 

 
5.2. A vásárcsarnok egész területén tilos koldulni és házalni. 

 
5.3. A vásárcsarnok egész területén tilos a BM írásos belegyezése nélküli bármilyen 
jellegű szórólap terjesztése, matricák felragasztása. A vásár kiállítóinak a saját 
standon való reklámterjesztése külön szabály vonatkozik. 

 
5.4. A vásárcsarnok egész területén tilos a BM írásos beleegyezése nélküli 
fényképek, filmek, videók készítése, hangrögzítés, továbbá rajzok különössen a 
vásárstandokról és kiállított objektekről, és ennek nyilvánosságra hozása. 

 
5.5. A vásárcsarnok egész területére tilos belépni a BM írásos belegyezése nélkül 
görkorcsolyával, Inlineskates-el, Rollerblade-el, Skatebordsal, Kickbordsal, rollerrel, 
elektromos rollerrel, biciklivel, gördülő asztallal vagy hasonló járművel. Kizárva 
vannak a kerekesszékek és kerekes járókeretek. 

 
5.6.A vásárcsarnok egész területén ezek a tárgyak viselése, hordása a BM írásos 
beleegyezése nélkül tilos: kés, lőfegyver, más jellegű fegyver vagy fegyverre hasonló 
tárgyak, egészségkárosító, mérgező, maró, színes nyomot hagyó tárgyak, könnyen 
gyulékony és rádióaktív anyagok, gázpalackok, gázszóróüvegek vagy légtartályok, 
rakéták, tüzijátékok, pirotecknikai anyagok, robbanóanyagok, könnyen törhető, 
széthasítható tárgyak, a kábítószertörvény által tiltott drogok, görkorcsolyák, 
Inlineskates, Rollerblades, Skatebords, Kickbords, Trettroller, elektromos rollerek, 
biciklik, gördülő asztalok vagy hasonló mozgást segítő tárgyak, járművek, zászlók, 
molinók, zászlórudak, szélsőséges, különösen rasszista és idegen ellenes 
propaganda anyag. Kizárva vannak a kerekesszékek és kerekes járókeretek, 
amennyiben ez orvosi okokból szükséges, és a kereskedelemben szokásos 
öngyújtók. 

 
5.7. A BM-nek jogában áll személyeket, látogatókat, táskákat, más jellegű tároló 
szereket, tároló tárgyakat, járműveket megnevezett tárgyakért, holmikért átkutani. 



6. Jog a saját képről 
 
Felhívjuk a figyelmét hogy a vásárcsarnok egész területén fényképek, filmek és 
videófelvételek készülnek a BM által vagy harmadik személy által, tudosítás, 
hírközvetítés, reklám, dokumentálás céljából. A vásárcsarnok egész területére 
vonatkozik a belépés általi hozzájárulás  ahhoz, hogy fényképek, filmek, videók, 
hangfelvételek készülnek a belépő személyekről amik közlésre kerülnek. A nem 
belegyezés, személyesen, írásban és egy fénykép leadása által történik a BM 
részére. 

 
7. Videóellenőrzés 

 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vásárcsarnok egész területén a látogatókról, 
személyekről és kiállító személyekről biztonsági okoból videó felvétel készül. 

 
8. Záró rendelkezés 

 
A házirend bármilyen rendelkezési hatálytalansága nem érinti a többi rendeletet. 

 
Burgenland Messe Betriebsges.m.b.H & Co.KG, Rechtes Pinkaufer 20/ Tür 1 
7400 Oberwart, 0043/3352-33022 
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