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Részvételi feltételek 

 
1. A jelentkezés 

A kiállításra jelentkezés a Megrendelési nyomtatványo-
kon történik, kitöltve és cégszerően aláírva. A kiállító ez-
zel kinyilvánítja, hogy a részvétel feltételeit megismerte 
és magára nézve azokat kötelezı érvényőnek fogadja el.  
A jelentkezés elfogadottá akkor válik, ha a szervezık azt 
visszaigazolták. A szervezık csak a rendezvény temati-
kájával egyezı jelentkezéseket fogadják el. Konkurencia 
kizárása nem kérhetı és nem ígérhetı. 

2. Jelentkezési határidı 

2011. május 31., illetve korábban, ameddig szabad kiállí-
tási területek még rendelkezésre állnak. Ha van szabad 
hely a szervezı a határidın túl is elfogad jelentkezést a 
kiállítási területekre.  

3. A standterület bérleti díja 

A területbérleti díj 200 Euro/m2 . A minimális standterület 
4 m2 , amely a kiállítás teljes idıtartamára vonatkozik 
(+25 % Áfa).  
A szervezıtıl megrendelt egyedi stand a szervezı által 
biztosított elemekbıl, illetve épülhet a kiállító és a szer-
vezı által egyeztetve egyéb kiállítási rendszer vagy 
egyéb berendezési elemek felhasználásával. 

4. Standkiosztás  

A stand kiosztása a szervezı által történik oly módon, 
hogy figyelembe veszik azokat a szempontokat, amelye-
ket a kiállítás témája meghatároz, itt a jelentkezés idı-
pontja nem mérvadó. A kiállító különleges kívánságait 
lehetıség szerint figyelembe veszik, de nem tekintik kö-
telezı érvényőnek. 
A szervezık legkésıbb a kiállítás megnyitása elıtt 15 
nappal a kiállítók részére standkiosztást küldenek. A 
standkiosztás írásban, standelrendezési rajzzal és stand-
számmal együtt kerül meghatározásra. Reklamációra a 
standkiosztásról szóló tájékoztató levél kézhezvételétıl 
számított 8 napon belül van lehetıség.  
Egy stand áthelyezése kizárólag kényszerítı körülmé-
nyek között lehetséges. A szervezı köteles az érintett ki-
állító részére egy lehetıleg hasonló értékő standot / terü-
letet biztosítani. Ebben az esetben a kiállító jogosult az 
áthelyezésrıl szóló tájékoztatás kézhezvételétıl számí-
tott 2 napon belül következmények nélkül visszalépni a 
szerzıdéstıl. A visszalépésnek írásban kell megtörtén-
nie. A stand elhelyezését, jellegét vagy méretét illetı vál-
tozásokról a szervezı köteles azonnal írásban tájékoz-
tatni a kiállítót. 

5. Poszterkiállítás 

A konferencia erre a célra elkülönített részén kerül kiala-
kításra az egymás mellé épített kiállítási falelemekbıl. A 
szervezı a Megrendelık vagy megbízottaik részére júni-
us 20-án, reggel 8 órától biztosítja tiszta állapotban a 
megrendelt faleleme(ke)t. 

6. Kiállítási javak oda- és elszállítása  

A kiállítók jármővei az oda- és elszállítás idejére díjmen-
tes belépési lehetıséget kapnak a szálloda földalatti te-
hergépjármő-beállójába. Maga a szervezı nem vesz át 
küldeményeket, és nem felel elveszett tárgyakért vagy 
hibás szállításért.  

7. Standberendezés 

A kiállítási helyszín jellegébıl adódóan a rendezvényen 
egyszerőbb standok kialakítására van lehetıség. Ezek 
berendezésére a kiállítás 1. napján, június 20-án, reggel 
6 órától van lehetıség 12 óráig. Hosszabb berendezési 
igény esetén a szervezıt kérjük elızetesen értesíteni. 
A standokon posztereket, grafikákat csak a kiállító által 
biztosított felületeken (roll-up, posztertábla, stb.) szabad 
rögzíteni. 
A szınyeg, padlóburkolat, a falak épségéért, a bérbe- 
vagy kölcsönvett eszközökért, a termekben és berende-
zéseikben szögek, ragasztó, festék, stb. által okozott ká-
rokért a kiállító magáért és megbízott kivitelezıiért felel. 
A kiállítási terület falainak közvetlen befestése, azokon 
táblák, plakátok, poszterek elhelyezése, rögzítése nem 
engedélyezett. Az építési átalakítás vagy károkozás által 
eredményezett helyreállítási költség kiszámlázásra kerül 
a kiállító részére. A helyreállítási munkálatok csak a 
szervezı engedélyével és az általa megbízott szerzıdı 
partnereivel kivitelezhetıek. 

8. A stand üzemeltetése 

A kiállító köteles a standot a kiállítás teljes ideje alatt a 
bejelentett kiállítási tárgyakkal berendezni, és amennyi-
ben a stand nem kimondottan reprezentációs standként 
került bérbeadásba, szakismerettel rendelkezı személy-
zettel ellátni.  
Amennyiben egy résztvevı cég kiállítási tárgyaival vagy 
munkavégzésével kapcsolatosan jogos reklamáció vagy 
bejelentés érkezik, a szervezı az általános érdekekre 
való tekintettel jogosult azonnal megfelelı intézkedések 
meghozatalára. Nem bejelentett, nem engedélyezett 
áruk kiállítása tilos. 

9. Felelısségbiztosítás 

A kiállító érdeke és feladata, hogy kiállításon szereplı ja-
vait bármilyen veszély és károsodás ellen biztosítsa. A 
kiállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a kiállítás nyitva-
tartási ideje alatt standján munkatársa vagy megbízottja 
jelen legyen. Az ezalatt az idı alatt bekövetkezett káro-
kért a szervezık nem tartoznak felelısséggel.  
A kiállítónak az elvárható mértékig gondoskodnia kell a 
kiállításon szereplı anyagainak, berendezéseinek és 
egyéb ingóságainak megóvásáról. 

10. Felelısség 

A szervezı nem felel elektromos és elektronikus beren-
dezések kieséséért (pl. számítástechnikai berendezé-
sek), amennyiben ezeket a belsı hálózat áramingadozá-
sa vagy elektromos mezık bezavarása okozza. Felelıs-



sége fennáll, amennyiben bizonyíthatóan szándékos 
vagy súlyos figyelmetlenséget követett el. A felelısség-
bıl kizárás érvényes a szervezı kivitelezıjére is. 
A szervezıvel szembeni kártérítési követelések feltétele, 
hogy a kiállító a rendezvény ideje alatt, legkésıbb azon-
ban a kiállítás utolsó napján írásban benyújtsa igényét, 
és a szervezı lehetıséget kap arra, hogy megvizsgálja a 
bejelentést és jegyzıkönyvet vegyen fel.  
Abban az esetben, ha a kiállítás helye, idıpontja vala-
mely okból megváltozik, illetve a kiállítás elmarad, a kiál-
lító a szervezıvel szemben semmilyen kártérítési igény-
nyel nem léphet fel. 

11. Biztonsági elıírások 

A kiállító köteles gépek kiállításakor és üzemeltetésekor 
betartani az általános magyar mőszaki elıírásokat, va-
lamint a munkavédelmi és baleset megelızési elıíráso-
kat. Amennyiben a gépekrıl biztonsági berendezések 
kerülnek eltávolításra annak érdekében, hogy a gép mő-
ködése bemutatható legyen, úgy a veszélyes részeit át-
látszó anyaggal kellıképpen le kell takarni. A szükséges 
biztonsági berendezéseket szintén ki kell állítani.  
Olyan berendezések kiállítását, amelyek nem felelnek 
meg a magyar biztonságtechnikai elıírásoknak, mert a 
gyártó ország elıírásai szerint kerültek kialakításra, a 
szervezı nem tiltja meg, ha a berendezésen egyértelmő-
en látható helyre kerül az erre vonatkozó felirat. 

12. Reklámanyagok terjesztése  

Nyomtatványok, minták, prospektusok, egyéb reklám-
anyagok terjesztése kizárólag a kiállító saját standján, 
valamint a kiállítás erre kijelölt részén, a szervezık elı-
zetes hozzájárulása esetén történhet.  

13. Kiállítási feltételek megsértése 

A kiállítási feltételek súlyos megsértése esetén a szerve-
zı eredménytelen felszólítást követıen bezárathatja a 
standot. Ez leginkább a standon belüli törvénytelen rek-
lámokra, erkölcstelen magatartásra vonatkozik, valamint 
a kiállítási céltól való eltérésre, világnézeti vagy politikai 
célú reklámokra.  
Az elıírások be nem tartásából adódó következménye-
kért direkt és indirekt módon a kiállító felel. A helyszín fa-
laiban, berendezési tárgyaiban a kiállító vagy annak 
személyzete által okozott sérülés, kár esetén a rekonst-
rukció költsége kiszámlázásra kerül a kiállító részére.  

14. Lebontás 

A kiállítás befejezése elıtt a standot nem szabad részle-
gesen sem lebontani.  
A kiállítási tárgyak a kiállítás vége után nem szállíthatók 
el a kiállítás területérıl, amennyiben a kiállító nem teljesí-
tette fizetési kötelezettségeit. Az errıl szóló tájékoztatást 
a standon tartózkodó kiállító képviselıjének kell átadni. 
A kiállítási területet átvételi állapotában legkésıbb a le-
bontás határidejeként megállapított idıpontban vissza 
kell adni. Ezt követıen a le nem bontott standokat vagy 
az el nem szállított kiállítási tárgyakat a kiállítás vezetı-
sége a kiállító költségére eltávolíttatja, és az elvesztés és 
károkozás felelıssége alól kizárva raktárba helyezi.  

15. Számlázás 

Az ajánlatban szereplı árak Euroban vannak megadva. 
Magyarországi kiállítók részére a számlázás Forintban 
történik, a számla kiállításakor érvényes MNB Euro devi-
zaárfolyamon. Az ajánlatban közölt árak nem tartalmaz-
zák a 25% ÁFÁ-t. 

A szervezı a részvételre vonatkozó megrendelés beér-
kezése után jogosult a megrendelt standterület részvételi 
díjának 30 %-át leszámlázni. A részvételi díj maradék ré-
sze a kiállítás megkezdése elıtt 30 nappal kerül leszám-
lázásra az installációs és egyéb költségeket tartalmazó 
végszámlával együtt. A kiállítás megnyitása elıtt 10 na-
pon belül történı megrendelések (2011. 06. 10.) eseté-
ben 30 %-os felárat számítunk fel. 
A kiállításon való részvétel feltétele, hogy az építés idı-
pontjáig lejárt határidejő számlák kiegyenlítésre kerülje-
nek. A kiállítás ideje alatt felmerülı egyéb költségek 
számláinak készpénzes kiegyenlítésére a helyszínen, a 
kiállítás zárása elıtt (2011. június 22.) kerül sor. A szám-
la határidejének lejártától kezdve késedelmi kamat kerül 
felszámításra.  
A szervezı jogosult a szerzıdés azonnali hatályú fel-
mondására, amennyiben kétszeri felszólítás után sem 
kerülnek kiegyenlítésre a számlák. Ebben az esetben a 
megrendelés értékének 30 %-a hivatott fedezni az addig 
felmerült költségeket.  

16. A szerzıdés visszamondása 

Ha a kiállító a visszaigazolás megküldése után visszalép, 
úgy a megrendelt standterület bérleti díjának 30 %-a 
megilleti a szervezıt a kártérítés, és a kiállító kérésére 
teljesített megrendelések által felmerült költségek fede-
zetére. A kiállítás megnyitása elıtt 20 napon belüli visz-
szamondás esetén a standterület bérleti díjának 100 %-a 
illeti meg a szervezıt. 
A visszalépés iránti kérelem csak írásban történhet. 
Csak akkor lép érvénybe, ha a szervezı szintén írásban 
belegyezését adja. A szervezı a visszalépést függıvé 
teheti attól, hogy más úton bérbe tudja-e adni a már bér-
be adott standot. 

17. Jogvédelem 

Minden kiállító maga felel azért, hogy csak olyan árut és 
terméket állít ki, amely harmadik személy jogait (szaba-
dalom, termékminta, szerzıi jog, márkajog vagy licenc-
jog) nem sérti. 

18. Szóbeli megállapodás 

A kiállító és a szervezı közötti szóbeli megállapodás ak-
kor tekinthetı érvényesnek, ha azt - utólag - írásban is 
rögzítették. 

19. Elévülés 

A kiállító mindennemő követelése a szervezıvel szem-
ben a kiállítás zárását követı 6 hónap elteltével elévül.  

20. Adatvédelem 

A szervezı a megrendelés és szerzıdéskötés kapcsán a 
kiállítóról bizalmas adatok birtokába is juthat. A szervezı 
garantálja, hogy a birtokába jutott adatokat harmadik fél 
számára nem teszi hozzáférhetıvé. 

21. Bíróság és a teljesítés helye 

A kiállítási részvételbıl származó mindennemő jog és 
kötelezettség teljesítésének helye Budapest. A kiállító és 
a szervezı között a szerzıdéssel vagy annak teljesítésé-
vel kapcsolatban felmerült valamennyi vitás kérdésben a 
magyar jogszabályok érvényesek, és a felek peren kívül 
próbálnak megegyezni. Amennyiben ez nem lehetséges, 
elismerik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékes-
ségét. 


