
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

I. A kiállítás adatai: 

A kiállítás teljes neve:   I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow – Mezőfalva 
A kiállítás rövidített neve:  I. NAK Szántóföldi Napok 
Rendezvény név- és jogtulajdonosa:  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
A kiállítás helyszíne:    Mezőfalva – Nagysismánd külterület 
 

 

II. A kiállítás főszervezőjének adatai: 

Főszervező:     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 főszervezője a rendezvény tényét 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 rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 
gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó jelentkezhet.  

3. A megrendelő által kitöltött jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának postai úton, vagy 
fax, illetve e-mail útján a szervező részére történő visszaküldéssel a megrendelés létrejön. 
Ezzel a megrendelő elismeri, hogy a kiállítás Működési Szabályzatában és az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, az ajánlattételben rögzített árakat 
elfogadta. A megrendelés elfogadása és a szerződés létrejötte a főszervező által küldött 
írásos visszaigazolással, valamint a fizetési feltételekbe foglalt díjtételek megfizetésével lép 
életbe.  
 



 
 
 

 

 
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 szolgáltatások teljes díjának határidőre történő befizetése a kiküldött számla, 
számlák alapján.  

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 kijelölése, valamint annak a rendezvény kezdetéig a területen belüli 
megváltoztatására a kiállítás főszervezőjének joga van, amely során arra törekszik, hogy a 
kiállítói igényeket – a kiállítás egységes arculata, a területi adottságok lehetőségeihez mérten 
– figyelembe veszi.  

 

 
 
IV. Fizetési feltételek:  
 
1. Az igényelt terület és szolgáltatás teljes díját a jelen Általános Szerződési Feltételekben 

szabályozott módon, legkésőbb 2017. május 25-ig kell kiegyenlíteni, vagy ennek elmulasztása 
esetén az erről szóló bizonylatot, bizonylatokat a terület elfoglalásának első napján, azaz 
2017. május 26-ig a főszervező cég gazdasági vezetőjének be kell mutatni.  

2. A jelentkezési lap beérkezését követően – a főszervező által megküldött számla ellenében – a 
megrendelő köteles 8 napon belüli átutalással a regisztrációs díjat, valamint a foglalót 
kifizetni, amely a jelentkezési lapon igényelt területdíj 50 %-a.  

3. A kiállítási díj fennmaradó részét, valamint az igényelt szolgáltatások teljes díjáról a 
főszervező által kibocsátott végszámla összegét a megrendelő átutalással 2017. május 25-ig 
köteles megfizetni az ÁSZF II. pontjában rögzített bankszámla számára. Késedelmes fizetés 
esetén a főszervező a késve fizető kiállító számára a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresét számítja fel.  

4. A kiállítás ideje alatt igényelt szolgáltatásokat készpénzben, számla alapján kell kiegyenlíteni. 
5. A kiállítás építési időszakában érkező építési és berendezi igényeket 100%-os feláron 

teljesítjük.  
6. A Modul Trend Kft. szolgáltatásait a törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli. 
7. Amennyiben megrendelő, szerződő fél a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a 

kiállítás főszervezője alkalmazhatja a Működési Szabályzatban rögzített zálogjogot. 
 

 
V. Lemondás és jogkövetkezményei: 
 

1. Megrendelő, szerződött fél a szerződés létrejöttét követően a részvétel lemondását kizárólag 
írásban, postai úton továbbított ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben mondhatja le. Az 
írásos lemondás a levél kézhezvételének napjától hatályos. Lemondásnak 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 a kiállítás főszervezője jogosult a hely betöltésére, de a megrendelő, 
szerződött fél a lemondása mellett is köteles az alapterület díját megfizetni. 

3. A szerződött fél, mint megrendelő jogosult a szervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos 
reklamációt a – bizonyíthatóság érdekében – legkésőbb a kiállítás bezárásáig, a számlázással 
kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig bejelenteni.  
A reklamációt minden esetben írásban kell benyújtani. A megadott határidők után érkező 
reklamációkat a kiállítás főszervezője nem tudja figyelembe venni.  
 



 
 
 

 
 

 

 
 
VI. Biztosítás, vagyonelemek megóvása:  
 

1. A megrendelő, szerződő 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 helydíj 3%-a, amely kapcsán a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. 
A biztosítási díjat a biztosító javára a kiállítás főszervezője szedi be, és azt a helydíjról 
kiállított számlán külön sorban szerepelteti. A megrendelő, szerződő fél az alvállalkozója által 
okozott kárért alvállalkozójával együtt, egyetemlegesen felel.  

2. 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.  

3. A területen lévő vagyontárgyak megóvása érdekében az idegen kivitelezők, illetve azok a 
megrendelők, kiállítók, akik maguk építik standjukat, az építés megkezdése előtt ún. építési 
kauciót kötelesek fizetni. Ennek mértékét a kaucióról szóló tájékoztató határozza meg.  

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

 

 
VII. Vis maior:  
 
1. A szerződő felek akaratán kívül álló körülmények bekövetkezése mentesítik a feleket a 

szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen 
szerződés megkötését követően jöttek létre és így annak következményei előre láthatatlanok 
voltak.  

2. Vis maior esetnek minősül minden olyan előre nem látható, elháríthatatlan esemény, 
amelynek bekövetkezte a kiállítás főszervezőjének fel nem róható, bekövetkezte pedig 
akadályozza, ellehetetleníti a kiállítás megtartását. 

  

 
VIII. Záró rendelkezések: 
 
1. A szerződés egységét, valamint a kiállítás szabályrendszerének teljes tartalmát a Működési 

Szabályzatban 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 szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv hatályos 
rendelkezései az irányadók. 


