
 

őrszemélyzet megrendelő lap 

Kiállító neve: Stand szám: 

Kapcsolattartó neve: Elérhetősége: 

Dátum: Aláírás: 

 

Kategória Szolgáltatás 

Alapár Ft+áfa 

2017 feb. 
25-ig 

2017 feb. 
25. után 

A 

Szervízidőszak 
standőrzés (Látogaói 
nyitvatartási időn 
kívül) 

20.300 24.400 

B 
Napi standőrzés 
(látogatói nyitvatartási 
időn belül) 

2.600/óra 3.100/óra 

C 

Fegyveres biztonsági 
őr (látogatói 
nyitvatartási időn 
belül min. 4 óra) 

3.200/óra 3.800/óra 

D 

Idegen nyelvet beszélő 
őr (látogatói 
nyitvatartási időn 
belül min. 4 óra) 

3.200/óra 3.800/óra 

E 
Segédmunkás szállítási 
feladatokra (min. 4 
óra) 

2.400/óra 2.900/óra 

 

Kategória Létszám Dátum 
óra Összes 

óra Kezdet Vége 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

 
 
Helyszíni (építési- és üzemelési időszak) megrendelés esetén az ár: Alapár +10% felár. 
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Megrendelés minimum napi időtartama:4 óra (rövidebb megrendelés esetén is kiszámlázásr
a kerül!) 
Őr területzárástól terület nyitásig csak szabadterületen rendelhető. 
A szervÍz időszakos stand őr időbeli teljesítése (1 nap) az esti feltöltési időszaktól a reggeli feltöltési időszak végéig 
tart. 
Anyagi felelősséget csak a tételesen átadott anyagokért, eszközökért, tárgyakért vállaluk.
A biztonsági személyzet az őrzést/biztonsági szolgáltatást 
a megrendelővel együtt dokumentálja(átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítésigazolás, stb.) 
A Szerződési feltételeket megismertük, azt magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk. Az 
Őrzés/Biztonsági Szolgáltatás tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vesszük. 
 

 
 
 
 
 
 

ŐRZÉS/BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az Általános üzemelési és működési szabályzat I.4.3. pontjának megfelelően javasoljuk  
a kiállítási területek, standok élőerős őrzését. 
 
Különösen fontos a szabad területek látogatói, illetve nyitvatartási időn kívüli  
folyamatos felügyelete. 
 
A pavilonokban a pavilonnyitás és látogatói nyitás, illetve a látogatói zárás és  
pavilonzárás közötti időszakban javasolt a nem zárható standok személyzettel történő 
őrzése. 
 
A kiállítási terület felügyelete a standszemélyzet távolléte esetén is indokolt. 
 
Formaruhás őr beállítása javasolt a látogatói nyitvatartási időt is érintően azokon a  
standokon, ahol a stand, illetve a kiállított áru őrzést igényel. 
 
Az AMTS szervezői formaruhás őrzést ellátó személyzetet naponta tud biztosítani abban 
az esetben, ha a megrendelés Legkésőbb az esedékesség előtt 72 órával beérkezik. 
 
A pavilonok zárását követően a pavilonokban senki nem tartózkodhat (őrszemélyzet  
sem)! 
A megrendelt őrszemélyzetet az AMTS szervezői az  általuk megbízott vállalkozón 
keresztül, közvetített szolgáltatásként biztosítják, és annak megfelelően kerül 
kiszámlázásra. 
 

A megrendelt szolgáltatásokat a Tuning Show Kft. az általa megbízott 
vállalkozón keresztül, közvetített szolgáltatásként biztosítja, és annak 
megfelelően kerül kiszámlázásra. A Szerződési feltételeket megismertük, 

azt magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk.Az árak az ÁFA-t nem 
tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A Szerződési 

feltételeket megismertük, azt magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk. A 
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vesszük. 


