A szabványok megvásárolhatók az MSZT
Szabványboltjában vagy megrendelhetők a
kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap
kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Koncertek

A

nyári időszak elsősorban a zenei fesztiválokról és koncertekről szól. Számtalan program
fut a fővárosban és vidéken, kicsik és nagyok, ﬁatalok és idősek egyaránt megtalálhatják
a számításukat. Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb szabadtéri fesztiválja a Sziget
Fesztivál, ami minden évben egy héten keresztül várja a koncertekre kiéhezett közönséget. Ott
szerepel a nagyobb rendezvények között a VOLT Fesztivál, az EFOTT vagy a Balaton Sound is
– más-más közönséget és zenei műfajt megcélozva. A fokozott érdeklődésnek és sikerességnek
köszönhetően évről évre egyre több fővárosi kerület/vidéki város rendez tematikus zenei
fesztivált. Ha az időjárás is kegyes hozzánk, nincs jobb nyáresti program, mint élőben hallgatni
kedvenceinket a szabad ég alatt.

MSZ EN 16263-3
MSZ EN 60598-2-5
Lámpatestek. 2-5. rész: Kiegészítő követelmények.
Fényvetők

Pirotechnikai eszközök. Egyéb pirotechnikai
eszközök. 3. rész: Kategóriák és típusok

MSZ EN 60268-12
Hangátviteli készülékek. 12. rész: Stúdió és
hasonló célú csatlakozók alkalmazása

MSZ ISO/TS 22002-2
Élelmiszer-biztonsági előfeltételi
programok.
2. rész: Vendéglátás és közétkeztetés

MSZ EN 55103-2

MSZ EN 13430
Csomagolás.
Az alapanyagként
hasznosítható csomagolások
követelményei

MSZ EN 60065
Audio-, video- és hasonló
elektronikus készülékek. Biztonsági
követelmények

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális
audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató
világításszabályozó készülékek
termékcsaládszabványa.
2. rész: Zavartűrés

MSZ CWA 15902-2
MSZ EN 60268-4

MSZ EN 60268-3
Hangátviteli készülékek. 3.
rész: Erősítők

Hangátviteli készülékek. 4. rész:
Mikrofonok

Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények
emelő- és teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium
és acél rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási és
használati előírásai

MSZ EN 16194
Mobil, nem csatornába bekötött WC-k. A
szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó
követelmények a kabinok és egészségügyi
termékek telepítéséhez

MSZ EN 60268-5
ISO 22320

Hangátviteli készülékek. 5. rész: Hangszórók

Társadalmi biztonság. Vészhelyzetek kezelése. A
balesetek kezelésére vonatkozó követelmények

MSZ EN 62489 szabványsorozat

J.C. Esteban & R. Quirosa

Elektroakusztika. Hallássegítő
hangfrekvenciás, indukciós hurokrendszerek

ISO 20121
Eseményfenntarthatósági irányítási rendszerek.
Követelmények alkalmazási útmutatóval

