
 
 

 

A kétévente megrendezésre kerülő kiállítás a teljes ellátási lánc azon résztvevőinek kínál 
magas működési hatékonyságú, maximális biztonsági megoldási javaslatokat, akik 
veszélyes áruk és anyagok szállításával, kezelésével és felügyeletével foglalkoznak. 
 

Kínálati paletta: járművek, szállítási rendszerek, logisztikai szolgáltatások, raktározási 
technikák, és berendezések, targoncák, jelöléstechnika és azonosítás, veszélyes árú 
kezelése, csomagolás / szállítmány biztonság, biztonsági eljárások, biztonsági 
berendezések, munkavédelmi és egészségügyi felszerelések, üzembiztonsági eljárások, 
stb. 
 

A kiállítást számos helyszíni live-bemutató (a csarnok mögötti szabadterületen is), 
prezentáció színesíti, melyeket oktatási és továbbképzési szemináriumok támogatnak. 
 

Az EASA (European Association of dangerous goods Safety Advisers) 2019. évi 
közgyűlését a kiállítás idején és helyszínén tartja. 
 

Az EASA magyarországi tagjával, a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai 
Egyesületével közösen szakmai csoportos utat szervezünk. 
 

Csoportos utazás 2019. április 9-10-11.  
(jelentkezési határidő 2019. március 1.)  

 

Utazás:   8+1 fős Mercedes Vito  
Szállás:   2 éjszaka Lipcsében, 3* szállodában 
Elhelyezés, ellátás:  kétágyas szobákban, reggeli 
 

Előzetes tervezett program: 
 

2019. ápr. 9. (kedd) Reggel indulás Budapestről 
Utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 
Esti órákban érkezés Lipcsébe, szálláshely elfoglalása 
 

2019. ápr. 10. (szerda) Reggeli szállodában 
Indulás a kiállításra, vásárlátogatás 
13:00 – 16:15 European Dangerous Day 1.(program  

 mellékelve) BTE-tagoknak ingyenes 
19:00 Messeparty Moritzbastei-ban (inkl.vacsora buffet) 
(pluszköltség 40.-EUR/fő) 
 

2019. ápr. 11. (csüt) Reggeli szállodában, check-out 
Indulás a kiállításra, vásárlátogatás 
09:30 – 13:00 European Dangerous Day 2.(program  

 mellékelve) BTE-tagoknak ingyenes 
15:00 Indulás Budapestre  
Utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 

 Érkezés Budapestre a késő esti órákban  
 

Részvételi díj: (min. 6 fő esetén) - 85.500.-Ft/fő/3nap 
- vonatjegy áráért ki,-és hazautazás Mercedes Vitoval: 47.400,-Ft/Utas 
- 18.000,-Ft/fő/éj 2 ágyas szobában, reggelivel 
- EUB utasbiztosítás, életkor függvényében: 700.-Ft/Utas/nap  
- vásári belépőjegy ingyenes, irodánkon keresztüli regisztráció ellenében 
 

Több fő jelentkező esetén nagyobb buszt indítunk. 
 

Egyéni utazóknak készséggel segítünk szállásfoglalásban, belépőjegyek 
intézésében. 

 

Interpress Kiállítások & Interpress Travel 

a Leipziger Messe magyarországi képviselete 
Seifert Ibolya 

1097 Budapest, Illatos út 7. Tel.: 06/1/302-7525, vagy 06/30/932 1657 
E-mail: seifert@interpress.hu 

 

  

GEFAHRGUT // GEFAHRSTOFF 
Veszélyes áru & veszélyes anyag szállítás szakkiállítás 
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