
MEZŐHEGYES 2018. 
szeptember 20-21.

Jelentkezési lap 

II. NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK 

Kiállító cég neve:
Kiállító cég székhelye:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:      Telefonszám:
Bankszámlaszám: Fax:
E-mail: Web:
Cégvezető neve:     Mobil:
Cégvezető e-mail címe:
Kapcsolattartó neve: Mobil:
Kapcsolattartó e-mail címe:
MEGFOSZ és/vagy MEGOSZ tag: igen nem

Társkiállító cég neve:
Társkiállító cég székhelye:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:      Telefonszám:
Bankszámlaszám: Fax:
E-mail: Web:
Cégvezető neve:     Mobil:
Cégvezető e-mail címe:
Kapcsolattartó neve: Mobil:
Kapcsolattartó e-mail címe:
MEGFOSZ és/vagy MEGOSZ tag: igen nem

NEMZETI 
AGRÁRGAZDASÁGI 
KAMARA



Az ajánlatban szereplő árak nettó árak, nem tartalmazzák a hatályos adótörvények által rögzített ÁFA összegét!

Regisztrációs díj:

Regisztrációs díj: 40.000 Ft
Társkiállító regisztrációs díj: 30.000 Ft
NAK-tagoknak: 30.000 Ft

A regisztrációs díj tartalmazza:
• az ingyenes parkolást és belépést
• az alap infrastruktúra kiépítését
• a kiállító logójának elhelyezését a kiállítás honlapján – A vektoros logó beküldési határideje: 2018. augusztus 21.
• a kiállítói katalógusban való megjelenést – A bemutatkozó szöveg (350 karakter) beküldési határideje: 2018. augusztus 21.

A kiállításon az alábbi termékekkel, szolgáltatásokkal kívánok részt venni:

Felelősségbiztosítás:

A kiállító cégnek a kiállítás területén tevékenysége teljes időtartamára, a saját maga által végzett és/vagy 
az alvállalkozói által kivitelezett tevékenységgel kapcsolatban felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.  
A kötelező felelősségbiztosítás díja a jelentkezési lapon meghirdetett terület bérleti díj ( szabadtéri és/
vagy beltéri terület) 3%-a, amely kapcsán a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.



Szabadtéri állógépes terület bérleti díj:
Igényelhető mennyiség: minimum 10 m2

Mozgógép bemutató igénylése esetén az igényelhető állógép kiállítói terület minimum 100m2.

A fenti árak csak a szabadtéri állógépes terület bérleti díját tartalmazzák, minden egyéb szolgáltatás 
pluszban fizetendő a jelentkezési lap árszabása alapján.

*  Az ár attól függ, hogy a vállalt 8.000 m2 területet az állógépes kiállítók teljesítik-e.

Szántóföldi gépbemutatató terület bérleti díj:

* Kukorica betakarító-, aratógépek bemutatása, 100-150 méter hosszan, 20 méter szélesen
** A Szántóföldi bemutató területen cégenként maximum összesen 2 gép mutatható be naponta működés közben az időkorlát miatt. 
A jelentkezési lapon a 2 napra szóló összes igényt kell megadni.
*** Kukorica tarló szántóföldi megmunkálása.

m2 ár Igényelt terület
MEGFOSZ és/vagy MEGOSZ tagoknak 

2018.09.03-ig
2.500-3.000 

Ft /m2 (*)

Last minute ár 2018.09.04-09.12-ig 15.000 Ft/m2

Kedvezményes díj
Igényelt gép 

mennyiség (db) 
összesen**

Igényelt Demo 
terület mennyisége 

0,5 ha-ként

Szántóföldi bemutatóterület* 200.000 Ft/aratás/nap 

Egyéb gépbemutató  
(traktor, stb)*** 100.000 Ft/húzás/nap 

Demo (próba) pálya 350.000 Ft/0,5 ha

Igényel-e erőgépet?  
(a megfelelő rész aláhúzandó) igen nem



Választható szolgáltatások:

Beltéri területbérleti díj a fedett kiállítói sátorban:

Megjegyzés:
        Saját installációval rendelkezem            Egységstandot igényelek            Egyedi méretre kérek árajánlatot

Egységstandok bérleti díjai a fedett kiállítói sátorban: (külön fizetendő a területbérleti díjon felül) 

A fenti egységstandok díjai nem tartalmazzák az áramfogyasztást, csak a dugaszoló ajzatot, az áramot 
igény esetén külön kell megrendelni.

Frízfelirat szövege:

9 m2 terület 12 m2 terület 15 m2 terület
NAK-tagoknak 72.000 Ft 96.000 Ft 120.000 Ft

Nem NAK-tagoknak 90.000 Ft 120.000 Ft 150.000 Ft
Last minute ár 

2018.09.01-09.12-ig 150.000 Ft 180.000 Ft 190.000 Ft

Minimal egységstand
 

SYMA határoló falak
szőnyegezés 
alapvilágítás

1 db frízfelirat
1 db dugaszoló aljzat

átadás előtti standtakarítás

Optimal egységstand

 
SYMA határoló falak

szőnyegezés
alapvilágítás

1 db frízfelirat
1 db dugaszoló aljzat

1 db pult
1 db asztal
2 db szék

átadás előtti standtakarítás

Comfort egységstand
 

SYMA határoló falak
szőnyegezés
alapvilágítás

1 db frízfelirat
1 db dugaszoló aljzat

1 db zárható pult
1 db asztal
4 db szék

1 db szemetes
1 db fogas

zárható raktár

Egységstandok bérleti díjai: 9 m2 12 m2 15 m2

Minimal 7.200 Ft/m2 m2 m2 m2

Optimal 10.200 Ft/m2 m2 m2 m2

Comfort 12.600 Ft/m2 m2 m2 m2



Pavilonok és kültéri sátrak bérleti díjai:

Sátrak bérleti díjai aljzat és szőnyeg nélkül:  Igényelt darabszám
3x3  49.500 Ft      db
6x3  60.500 Ft      db

Sátrak bérleti díjai aljzattal, szőnyegezve:
3x3  99.000 Ft      db
6x3  121.000 Ft      db

Pavilonok bérleti díjai aljzattal, szőnyegezve:
3x5  220.000 Ft      db
4x5  275.000 Ft      db
4x6  385.000 Ft      db

Igényelt energiaszolgáltatás, elektromos szekrények és egyéb szolgáltatások díjai:

Külön felhívjuk a kiállítók figyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt a bérelt területre vonatkozó szükséges 
áramellátást kizárólag a rendezvény generálkivitelezője építheti ki! Az áramellátást egyéni módszerrel, 
aggregátorral megoldani szigorúan tilos!

Berendezések, egyéb installációs eszközök kölcsönzési díjai:

Elektromos 
csatlakozás díja 
bekötésenként

Áramfogyasztás bekötésenként
Átalánydíj 2 napra

Megrendelt 
mennyiség

3 kW elektromos 
csatlakozás 65.000 Ft 5.000 Ft / 2 nap db kW

5 kW elektromos 
csatlakozás 75.000 Ft 7.000 Ft / 2 nap db kW

10 kW elektromos 
csatlakozás 90.000 Ft 14.000 Ft / 2 nap db kW

Ár/db/rendezvény Megrendelt mennyiség
Pult – SYMA zárható 1x1x0,5 m 10.800 Ft db
Pult – SYMA nyitott1x1x0,5 m 8.700 Ft db

Polc (3 tároló szinttel, 2 polccal) 8.700 Ft db
Asztal 6.500 Ft db
Szék 2.800 Ft db

Bárasztal 8.000 Ft db



Ár/db/rendezvény Megrendelt mennyiség
Bárszék 4.200 Ft db

Rattan szék 2.800 Ft db
Rattan fotel 8.800 Ft db

Rattan kanapé 20.000 Ft db
Sörpad garnitúra (1 asztal, 2 pad) 8.500 Ft db

Hűtőszekrény (110 l) 14.500 Ft db
Vízadagoló-automata víz nélkül 

(ballon mérete 19 l) 14.500 Ft db

Ballonos víz (19 l) 4.200 Ft db
Vízforraló 2.800 Ft db

Fogas 1.500 Ft db
Nagyszemetes 1.200 Ft db

Kisszemtes 600 Ft db

Egyéb szolgáltatások díjai:

Ár Megrendelt mennyiség
Standőrzés meghatározott időtartamra Megállapodás alapján

Virágdíszítés Megállapodás alapján
Stand és kültéri építmény takarítása 500 Ft/m2/alkalom m2 alkalom

Tolmács (angol, német, orosz) 30.000 Ft/nap fő nap
Hostess 25.000 Ft/nap fő nap

Elektromos gépek bekötése, 
anyagbiztosítás nélkül 6.000 Ft/bekötés bekötés

Zászlórúdbérlés, kihelyezéssel (méret: 3x1 m) 42.000 Ft/nap db nap
Szórólap-terjesztés joga (saját területen kívül) 20.000 Ft/nap fő nap

Szórólapterjesztés hostesszel
(saját területen kívül) 40.000 Ft/nap fő nap

Molinókihelyezés saját területen kívül 
(max. 3x3 méteres molinó kihelyezése) 50.000 Ft/db db



Óriástábla felület bérleti díjai:

A szolgáltatás nem tartalmazza a grafikai anyag elkészítését és a nyomtatást sem. A kiállító által biz-
tosított méretazonos, nyomdakész grafika esetén, külön megbízás ellenében lehetőség van az anyag 
nyomtatására is, amelynek díja 3.200 Ft/m2. A szolgáltatás megrendelési és anyagleadási határideje: 
2018. szeptember 3. 

Katalógushirdetés díjai: (A4 méretben)

1/1 oldal színes   150.000 Ft   
1/2 oldal színes   75.000 Ft
1/1 színes hátsó belső borító 250.000 Ft

A fenti díjak csak a nyomdai költséget tartalmazzák, a tervezés és a nyomdai előkészítés költségeit nem. 
A katalógus zárása és nyomdakész anyag leadási határideje: 2018. augusztus 21.

Megállítótábla kihelyezésének díjai saját területen kívül:

A kétoldalas tábla mérete: 65x90 cm. A kiállító által biztosított méretazonos és nyomdakész grafika ese-
tén, külön megbízás ellenében lehetőség van az anyag nyomtatására, melynek díja: 3.200 Ft/m2 . A szol-
gáltatás megrendelési és anyagleadási határideje: 2018. szeptember 3.

LED fal hirdetések díjai:

Az ár nem tartalmazza a hirdetések, spotok elkészítését. A 30 mp-es anyagokat az alábbi formátumban 
kérjük: MPG-2, MPG-4, AVI, MKV, Wmw. 
A szolgáltatás megrendelési határideje: 2018. szeptember 3.

Főbejáratnál 2m x 3m 110.000 Ft db
Kiállítási parkolónál 2m x 3m 95.000 Ft db
Kiállítási területen 2m x 3m 85.000 Ft db

Saját megállítótábla kihelyezése külterületen 
saját területen kívül 26.000 Ft db

Megállítótábla kihelyezése, bérléssel, nyomtatással 50.000 Ft db

20 alkalom 26.500 Ft db
30 alkalom 32.000 Ft db
40 alkalom 38.000 Ft db



Kiállítói, dolgozói étkezés (kétfogásos menü) igények:

1. nap  fő      
2. nap  fő

Leadási határidő: 2018. augusztus 24.
A beérkezett összesített létszámok alapján erre a tételre külön árajánlatot küldünk legkésőbb 2018. szep-
tember 6-án.

Általános tájékoztató

Kiállítás helyszíne:      Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
       Kiállítási Centrum – Lovas pálya
       5820 Mezőhegyes, Hársfa u. 11.

NAK Szántóföldi Napok Főszervező:    Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
AgrárgépShow-Mezőhegyes Főszervező:   Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók 
       Országos Szövetsége
Generálkivitelező:      Modul Trend Kft.

Standok, területek elfoglalása, berendezése:  2018. szeptember. 15-19.
Ünnepélyes megnyitó:     2018. szeptember. 20. 10.00

Nyitvatartási idő:      minden nap 9.00 – 17.00 

A kiállítás zárása:      2018. szeptember. 21. 17.00 óra
Bontási időszak kezdete:     2018. szeptember 21. 18.00 óra 
(Bontás előtti időszakban nem lehet behajtani autóval a területre) 
Bontási időszak vége:     2018. szeptember. 25.

A kitöltött jelentkezési lapot a következő e-mail címre kérjük aláírva, scannelve visszaküldeni:
ags@megfosz.com



Tisztelt Kiállító!

Az Ön zavartalan, eredményes részvétele és ezen keresztül a Kiállítás sikere érdekében összefoglaljuk a legfonto- 
sabb szabályokat, tudnivalókat, amelyekről részletesen a kiállítás Működési Szabályzata és az Általános  Szerződési 
Feltételek rendelkeznek, melyek az agrargepshow.hu honlapon megtalálhatóak.

1. A szervező (MEGFOSZ) a jelentkezések beérkezése után a jelentkezések elfogadásáról és a kiállítási terület 
kijelöléséről a termékek és termékcsoportok figyelembevételével határoz. Nem terheli a szervezőt indoklási 
kötelezettség. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy túljelentkezés esetén a befizetések beérkezésének 
sorrendjét vegye figyelembe a jelentkezések beérkezésének sorrendjében. A jelentkező részére megküldött 
számla kiállítási helydíjat és a próbaterületek, illetve bemutatók helydíját tartalmazza. A kijelölt terület nem 
cserélhető, területe nem növelhető, illetve az egész terület, vagy meghatározott része bérletbe nem adható.
A jelentkezési lapon a kiállító semmilyen feltételt, vagy fenntartást nem köthet ki. A Jelentkezési lap kiál-
lító által cégszerűen aláírt példányának megküldésével a kiállító nemcsak az ajánlatát teszi meg, hanem 
igazolja, hogy kézhez vette, megismerte és elfogadta a jelen feltételeket, amelyek a szerződés elválasztha-
tatlan részét képezik.

2. A kiállításon való részvétel feltétele a jelentkezési lap határidőre (2018.09.12.) történő beküldése, illetve 
a megrendelőn feltűntetett  szolgáltatás teljes díjának befizetése a kiküldött számla alapján. Minimális 
követelmény a jelentkező adatainak és az igényelt területnek pontos megadása és a jelentkezési lap cég-
szerű aláírása.

3. A megrendelő által a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának elektronikus úton (ags@megfosz.com), 
az AgrárgépShow-Mezőhegyes főszervezője (MEGFOSZ) részére történő visszaküldéssel a szerződés, meg-
rendelés létrejön. Ezzel a megrendelő elismeri, hogy a rendezvény és a kiállítás Működési Szabályzatában, 
Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat megismerte és elfogadta.

4. Az igényelt terület és szolgáltatás díját, az Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon, de a 
teljes összeget, legkésőbb 2018.  szeptember. 12-ig ki kell egyenlíteni.

5. A kiállítás ideje alatt igényelt szolgáltatásokat a generálkivitelezőnek, készpénzben számla ellenében kell 
kiegyenlíteni a jelentkezési lapon szereplő árak alapján.

6. A kiállítás építési időszakában érkező építési és berendezési igényeket a generálkivitelező 100%-os feláron 
teljesíti.

7. A megrendelő, szerződő fél a kiállítás területén tevékenysége teljes időtartamára, a saját maga által vég- 
zett és/vagy alvállalkozói által kivitelezett tevékenységgel kapcsolatban felelősség biztosítással kell ren- 
delkezzen. A kötelező felelősség biztosítás díja a jelentkezési lapon meghirdetett helydíj 3%-a, amely kap- 
csán a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.

8. A külső térben elfoglalt területek fronthosszai egész méterre kerekítendők (min. 2fm). Vendéglátó ipari egy- 
ségeknél figyelembe kell venni a pavilonok, büfé kocsik előtti, vendégek kiszolgálására, illetve  fogyasztására 
szolgáló teret.

9. Ha a szabályosan bejelentkezett kiállító a jelentkezés határideje után visszamondja a megjelenést, helyét a 
szervezők betölthetik, de az alapterület díját köteles megfizetni. Megrendelés visszamondása csak eredeti-
ben aláírt és beszkennelt nyilatkozat elektronikus úton való megküldésével történhet, az ags@megfosz.com 
email címre.

10. Amennyiben a kiállító a részére kijelölt helyet 2018. szeptember 20. 8:00-ig nem foglalja el, a szervező 
minden visszatérítési kötelezettség nélkül azt más kiállítónak bérbe adhatja.

11. A legkésőbbi jelentkezési határidő 2018. szeptember 12. Az ezután beérkezett jelentkezéseket a szervező 
nem tudja befogadni.

12. A kiállítási területet tisztán adjuk át és zárás után ilyen állapotban kérjük vissza.
13. A standok határoló falait megfúrni, szegezni nem szabad, a berendezési tárgyakon okozott károkat a kiállító 

köteles a helyszínen megtéríteni készpénzes számla ellenében.
14. A kiállító által elhelyezett dekorációt bontáskor kérjük eltávolítani, ellenkező esetben a tisztítás költségeit  

a mulasztó kiállítónak kiszámlázzuk.
15. A nyitvatartási idő alatt a kiállítási standot bezárni, az árut letakarni, szakmai felügyelet nélkül tilos!



16. A kiállítási területen engedély nélkül tartózkodó gépkocsik a tulajdonos költségére és kockázatára elszál-
líthatók.

17. A kiállítói területen, a kiállító standján elhelyezett, valamint a helyszínen hagyott tárgyakért a főszervezők 
és a generálkivitelező felelősséget nem vállal. A parkolók ingyenesek, de őrzésük nem biztosított, ezért fo-
kozottan ügyeljenek értékeikre. Igény estén, a kiállítónak lehetősége van a standőrzés szolgáltatást igénybe 
venni annak határidőre történő megrendelésével.

18. A kiállítás résztvevői kötelesek az általános tűzvédelmi, munkavédelmi, elektromos biztonságtechnikai 
 szabályok, illetve a kiállítás rendjének betartására! Ellenkező esetben főszervezők, a főszervezők nevében 
a generálkivitelező, illetve megbízottjaik jogosultak intézkedni.

19. A kiállítónak a rendezvény szervezésével  kapcsolatos reklamációit a kiállítás befejezéséig, a számlázással 
kapcso- latos észrevételit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban kell bejelenteni. A meg-
adott határidők után érkező reklamációkat a szervező nem tudja  figyelembe venni.

20. A Kiállító és a Szervező közötti esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetéssel próbálják rendezni, ha ez 
eredmény- telen, úgy arra az esetre a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességét határozzák meg.

21. A 2014. évi XXII. reklámadó törvény 3.§ 3 bekezdés által előírt nyilatkozattételi kötelezettségüknek  a telje-
sítést köve- tően  a kiállított végszámlán teszünk eleget.

22. A jelentkező kijelenti, hogy a rendezvényen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges érvényes hatósági 
engedélyekkel rendelkezik.

23. Bármilyen vis maior eset bekövetkezésekor történő káresetért sem a generálkivitelező (ModulTrend Kft.), 
sem a főszervezők (NAK és MEGFOSZ) nem tehetők felelőssé!

Kelt: ...........................................................

        ……………………………………………
        Megrendelő cégszerű aláírása és pecsét



II.NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK 

I. A kiállítás adatai:

A kiállítás teljes neve:      II. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow –  
        Mezőhegyes
NAK Szántóföldi Napok rendezvény név- és 
jogtulajdonosa és főszervezője:     Nemzeti Agrárgazdasági Kamara   
AgrárgépShow – Mezőhegyes rendezvény név- és 
jogtulajdonosa és főszervezője:     Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók  
        Országos Szövetsége (MEGFOSZ)
A kiállítás helyszíne:       Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 
        Kiállítási Centrum – Lovas pálya
        5820 Mezőhegyes, Hársfa u. 11.

II. A kiállítás generálkivitelezőjének adatai:

Generálkivitelező:       Modul Trend Kft.
Cégjegyzékszám:       01-09-289577
Adószám:        25795916-2-42
Bankszámla szám: OTP Bank:     11736006-21371701
Kivitelező képviselője:     Katona Zsolt Vazul

III. Jelentkezés és a szerződés létrejötte:

1. A kiállítás főszervezői a rendezvény tényét a www.agrargepshow.hu és a  www.szantofoldinapok.hu 
honlapon, valamint különböző médiumok útján köznyilvánosan meghirdette. Az érdeklődők részére a 
szervező által megküldött, vagy a kiállítás honlapjáról letölthető jelentkezési lap tartalma az ajánlati 
felhívás. 

2. A kiállításra csak cégbejegyzéssel, vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel, adószámmal rendel-
kező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet vagy egyéni 
vállalkozó jelentkezhet. 

3. A megrendelő által kitöltött jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának e-mail (ags@megfosz.com) 
útján a főszervező részére történő visszaküldéssel a megrendelés létrejön. Ezzel a megrendelő elismeri, 
hogy a kiállítás Működési Szabályzatában és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megis-
merte, az ajánlattételben rögzített árakat elfogadta. A megrendelés elfogadása és a szerződés létrejötte 
a főszervező által küldött írásos visszaigazolással, valamint a fizetési feltételekbe foglalt díj- tételek 
megfizetésével lép életbe. 

Általános szerződési feltételek

www.agrargepshow.hu
www.szantofoldinapok.hu
mailto: ags@megfosz.com


IV. Fizetési feltételek: 

1. Az igényelt terület és szolgáltatás teljes díját a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott 
módon, legkésőbb 2018. szeptember 12-ig kell kiegyenlíteni, vagy ennek elmulasztása esetén az erről 
szóló bizonylatot, bizonylatokat a terület elfoglalását megelőző 7. naptári napon a MEGFOSZ Titkár-
sága részére (ags@megfosz.com) be kell mutatni.

2. A jelentkezési lap beérkezését követően – a generálkivitelező által megküldött előlegszámla ellené- 
ben – a megrendelő köteles 8 napon belüli átutalással a szolgáltatási díjat kifizetni.

3. A jelentkezési lap beérkezését követően, a MEGFOSZ által megküldött Díjbekérő alapján, a megrendelő 
köteles 8 napon belüli átutalással a regisztrációs díjat és a mozgó- illetve állógép bemutató területdí-
jait kifizetni. A Díjbekérő alapján erről a megrendelő postai úton előlegszámlát kap melynek végszám-
lája a rendezvény jelentkezési határidejét követően kerül kiállításra. A végszámlán szereplő állógép 
bemutató négyzetméterenkénti ára a teljes állógép bemutató terület mértékétől függ, a következők 
szerint: 8.000m2 összterület elérése esetén 2.500.-Ft+Áfa/m2, 8.000m2 alatti terület mennyiség ese-
tén 3.000.-Ft+Áfa/m2.

4. A kiállítási díj fennmaradó részét, valamint az igényelt szolgáltatások fennmaradó díjáról a generálkivi- 
telező által kibocsátott végszámla összegét a megrendelő átutalással 2018. szeptember 12-ig köteles 
megfizetni az ÁSZF II. pontjában rögzített bankszámla számára. Késedelmes fizetés esetén a generál-
kivitelező a késve fizető kiállító számára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

5. A kiállítás ideje alatt igényelt szolgáltatásokat készpénzben, számla alapján kell kiegyenlíteni.
6. A kiállítás építési időszakában érkező építési és berendezi igényeket 100%-os feláron teljesítjük.
7. Az építési időszakra vonatkozó információkat megtalálják a www.szantofoldinapok.hu oldalon 2018. 

május 31. után.
8. A generálkivitelező, azaz a Modul Trend Kft. szolgáltatásait a törvényben meghatározott mértékű ÁFA 

terheli.
9. Amennyiben megrendelő, szerződő fél a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a kiállítás 

generálkivitelezője alkalmazhatja a Működési Szabályzatban rögzített zálogjogot.

V. Lemondás és jogkövetkezményei:

1. Megrendelő, szerződött fél a szerződés létrejöttét követően a részvétel lemondását kizárólag írás-
ban, eredetiben aláírt majd beszkennelt nyilatkozat formájában, elektronikus úton megküldve (ags@
megfosz.com) teheti meg. Az írásos lemondás az e-mail kézhezvételének napjától hatályos. Lemon-
dásnak tekintendő ezek mellett, ha a megrendelő, szerződő fél a kijelölt kiállítási helyét nem foglalja 
el az építési ütemtervben meghatározottak szerint, illetve késését, későbbi érkezését nem jelzi előre 
írásban.

2. Lemondás esetén az álló- és mozgógépes kiállítás főszervezője (MEGFOSZ) jogosult a hely betöltésé-
re, de a megrendelő, szerződött fél a lemondása mellett is köteles az alapterület díját, a regisztrációs 
díjat, valamint a megrendelt bemutatókkal kapcsolatos költségeket megfizetni.

4. A kiállításon való részvétel további feltétele, a jelentkezési lap határidőre történő beküldése mellett 
a jelentkezési lapon, megrendelőn feltüntetett regisztrációs díj, területdíj és egyéb megrendelt szol- 
gáltatások teljes díjának határidőre történő befizetése a kiküldött számla, számlák.

5. A terület kijelölése a kiállítói területen azt követően történik, hogy a szerződő fél a jelen Általános 
Szerződési Feltételek III/3. pontjában vállalt kötelezettségeinek eleget tett. A kiállítási helyek kijelölé-
se, valamint annak a rendezvény kezdetéig a területen belüli megváltoztatására a kiállítás főszerve-
zőinek joga van, amely során arra törekszik, hogy a kiállítói igényeket – a kiállítás egységes arculata, 
a területi adottságok lehetőségeihez mérten – figyelembe veszi. 

ags@megfosz.com
ags@megfosz.com


VII. Vis maior: 

1. A szerződő felek akaratán kívül álló, szerződéskötés pillanatában előre nem látható és el nem hárít- 
ható körülmények bekövetkezése mentesítik a feleket a jövőben esedékes szerződéses kötelezett- 
ségeik teljesítése alól, feltéve, hogy e körülmények a szerződés megkötését követően jöttek létre.  
Az elháríthatatlan körülmény bekövetkezése előtt már teljesített szolgáltatásokat jelen pont nem 
érinti, így azokat a Felek nem jogosultak visszakövetelni.

2. Vis maior esetnek minősül minden olyan előre nem látható, elháríthatatlan esemény, amelynek be-
következte a kiállítás generálkivitelezőjének fel nem róható, bekövetkezte pedig akadályozza, ellehe-
tetleníti a kiállítás megtartását.

3. A kiállító tudomásul veszi és elfogadja azt a feltételt, illetve szerződési kikötést – a Főszervezők és a 
Generálkivitelező között létrejött vállalkozói szerződésben foglaltakra, valamint a Rendezvény speci-
ális igényeire tekintettel – miszerint ha és amennyiben a Rendezvény a Felektől független természeti 
vagy más okból marad el (így különösen extrém időjárás/ jelenség/ vagy árvíz, elemi csapás, terror-
cselekmény, gazdasági szükséghelyzet, tőzsdekrach, forint/deviza árfolyam jelentős negatív változá-
sa, tömeges lemondás, stb.) a befizetett díjak és szolgáltatások ellenértékeinek, illetve költségeinek 
vissza fizetésére nincs mód és lehetőség, tehát a Főszervezők, illetve a Generálkivitelező az addig befi-
zetett összegek visszatérítésére nem kötelezhető és nem köteles.

VI. Biztosítás, vagyonelemek megóvása: 

1. A megrendelő, szerződött félnek a kiállítás területén tevékenysége teljes időtartamára a saját maga által 
végzett és/vagy alvállalkozói által kivitelezett tevékenységgel kapcsolatban felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie. A kötelező felelősségbiztosítás díja a jelentkezési lapon meghirdetett területdíj 3%-a,  

2. amely kapcsán a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A biztosítási díjat a biztosító javára a kiállí- 
tás generálkivitelezője  szedi be, és azt a szolgáltatásokról kiállított számlán külön sorban szerepelteti.  
A megrendelő, szerződő fél az alvállalkozója által okozott kárért alvállalkozójával együtt, egyetemlege-
sen felel.

3. A felelősségbiztosítás mellett a kiállító egyéb biztosítást is köthet – opcionális, nem kötelező –, amelyben 
a kiállított értékeit, vagyontárgyait, egyedi installációit stb. biztosíthatja. Ennek a biztosításnak a meg nem 
kötéséből származó károk kizárólag a kiállítót terhelik.

4. A saját stand kivitelezését önállóan végző megrendelők, kiállítók és/vagy alvállalkozóik a testi épség, va-
lamint más kiállítók vagyontárgyainak megóvása érdekében kötelesek a munka- baleset- és tűz- védelmi 
szabályokat maximálisan betartani. Ennek érdekében a kiállítás területén a kivitelezésben részt vevő min-
den személyt kötelesek munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, illetve részükre a kiállítás 
Működési Szabályzatában foglaltakat ismertetni, velük azt betartatni.

3. A szerződött fél, mint megrendelő jogosult a szervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos reklamációt  
a – bizonyíthatóság érdekében – legkésőbb a kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észre- 
vételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig bejelenteni.

4. A reklamációt minden esetben írásban kell benyújtani és elektronikus formában eljutattni a Főszerve-
zőkhöz. A megadott határidők után érkező reklamációkat a kiállítás generálkivitelezője és a Főszervezők 
nem tudják figyelembe venni.



VIII. Záró rendelkezések:

1. A szerződés egységét, valamint a kiállítás szabályrendszerének teljes tartalmát a Működési Szabály-
zatban és a jelentkezési lapban foglaltak egészítik ki, így azok jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik. 

2. A szerződő felek jelen szerződésben kifejezik együttes akaratukat a tekintetben is, hogy a szerződés 
teljesítésében szorosan együttműködnek, az együttműködésből fakadó esetleges vita esetén a felek 
törekednek a békés megoldásra. 

3. A szerződő felek – amennyiben nem jutnak békés úton megegyezésre – a jelen szerződésből eredő 
egymás közötti valamennyi jogvitára a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét köti 
ki. A jelen szerződésben, valamint a Működési Szabályzatban és a jelentkezési lapon nem szabályo-
zott kérdésekben a polgári törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók.

A Kiállítás Általános Szerződési Feltételeit ezúton elfogadom:

Kelt: ..................................................................................

Cégszerű aláírás

.................................................

Pecsét helye

.................................................
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