
2. számú Kiállítói tájékoztató 

HUNFILA 2018 kiállításról 

A kiállítással kapcsolatos technikai tudnivalókat az alábbiakban foglalom össze: 

A kiállítási anyagok átvétele: 

a) A kiállítási anyagokat az alábbi napokon adhatja le személyesen a MABÉOSZ titkárságán 

2018. június 12. 11-15 óráig 

2018. június 19. 11-15 óráig. 

Más napokon, június 19-i határidőig, csak a titkárságon, tételes átvétel nélkül adhatja le. A 

leadáskor igazolni kell a keretdíj befizetését, biztosítási díj befizetését. 

b) Amennyiben személyesen kívánja felrakni a keretbe kiállítási anyagát a kiállítás helyszínén 

(Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 

24.), úgy 2018. június 29-én (pénteken) 11 óráig teheti meg 

A kiállítási anyagok visszaadása: 

A kiállítási anyagokat budapesti, Pest megyei, Bács-Kiskun megyei gyűjtők július 1-én 

(vasárnap) 15 órától, a külföldi komisszerek 14 órától, míg a távolabb lakók 14.30 órától 

vehetik át a kiállítás helyszínén. Kérem, hogy vasárnapi programjukat így tervezzék! 

Amennyiben nem személyesen viszi el gyűjteményét, úgy 2018. július 4-től vehető át a 

tikárságon a gyűjtemény. Amennyiben tudja melyik lehetőséggel él, kérem jelezze előre. 

Zsűri találkozó: 

Július 2-án 9 órától ½ 11 óráig zsűri találkozó is lesz, így kérem, hogy előzetesen jelezze, 

hogy a zsűri találkozón, és eredményhirdetésen, bélyegnapi ünnepségen részt kíván-e venni. 

Étkezés, szállás: 

Lehetőség van arra, hogy akár június 29-én pénteken, illetve másnap, június 30-án szombaton 

2 fogásos menü ebédet kérjen a kiállítás helyszínén működő étkezdében, 900,- Ft/fő 

egységáron. A létszámadatot június 15-ig pontosítanunk kell, így kérem, hogy étkezési 

igényét előre jelezze Kámvás Judit felé (titkarsag@mabeosz.hu). Az ebédjegyet fizetés 

ellenében a MABÉOSZ információs pultjánál kapják meg. 

Ugyancsak lehetőség van arra, hogy a kiállítási helyszínén kollégiumi szobákban szállást 

kérjen (5000,- Ft/2 fő fürdőszobával, 4000,- Ft/3 fő folyosói mosdóval + reggeli is kérhető 

331,- Ft/fő áron). A szállás, reggeli igényét kérem május 15-ig írásban jelezni Kámvás Judit 

felé, hogy továbbíthassuk az iskola felé. Lemondási feltételeket a visszaigazolás fogja 

tartalmazni. 
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Közlekedés: 

Kérem továbbá jelzését, hogy gépkocsival, vagy tömegközlekedéssel (vasút, autóbusz) kíván 

Nagykőrösre utazni, mert lehetőség lesz arra, hogy korlátozott mértékben, de külön busz 

behozza, illetve kivigye az erre igényt tartókat a vasútállomásra. Helyi tömegközlekedés, taxi 

Nagykőrösön nincs!  

Egyéb információ: 

Minden egyéb tudnivalóról, a honlap, illetve a Bélyegvilág ad tájékoztatást.  Amennyiben 

kérdése van, kérem hívjon a 06-20/9140-756-os telefonszámon, vagy e-mailben az 

ugyved@drlovei.hu e-mail címen. 

Remélem, hogy a kiállítás nagy örömet fog okozni minden kiállítónak, látogatónak és 

személyesen is találkozunk a helyszínen. 

Budapest, 2018. május 7. 

 

      dr. Lővei György 

szervező bizottság elnöke 
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