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BDPST ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS 

MEGRENDELŐ LAP 

 
Kérjük, hogy a megrendelő lap kitöltése és a kiállítás szervezőhöz való visszajuttatását megelőzően mind a 

kitöltési útmutatót, mind a szerződési feltételeket olvassa át, mert a megrendelő lap visszaküldését követően 

az abban foglaltakkal kapcsolatban utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

A megrendelő lap valamennyi oldalát szíveskedjen aláírni, valamint cég esetén a cégbélyegzővel ellátni 

(cégszerű aláírás), mert a megrendelést ennek hiányában a Kiállítás szervezője nem fogadja be. 

Megrendelő fél adatai 
Név: Képviselő: 

Székhely: 

Postázási cím: 

Adószám: Tel /Fax: 

Kapcsolattartó neve: E-mail cím: 

A megrendelő lapot a Megrendelő nevében aláíró fél jelen megrendelő lap aláírásával büntető és polgári jogi 

felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírására a megrendelő nevében jogosult, 

valamint, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A Megrendelő itt megadott adataiban 

bekövetkező változásról köteles a Kiállítás szervezőt 3 napon belül legalább email útján értesíteni. A 

tájékoztatás elmaradása esetén Megrendelő viseli az ezzel kapcsolatban bármely félnél felmerülő kárt. 

Kiállítás szervező adatai 
Név: Nagy –Kár Bt. Képviselő: Nagy László vezető tisztségviselő 

Cím: 2040 Budaörs Kismartoni utca 55. Bankszámlaszám: 11711041-20718912-00000000 

Adószám: 28402020-2-13 Kapcsolattartó neve: Nagy László 

Tel. / Fax: +36-23/444-437 E-mail cím: info@eskuvoidivat.net Honlap: www.eskuvo-kiallitas.hu 

Kiállítás adatai 
Kiállítás helye: Papp László Budapest Sportaréna 

Kiállítás időpontja: 2021. január 23 - január 24. 

Jelentkezési határidő: folyamatosan a szabad helyek függvényében, de legkésőbb 2021. január 15-ig 

Megrendelt stand: m2    

Igénybe kívánom venni, hogy a standot a Kiállítás szervező építse fel: igen/ nem* *A megfelelő szó 

aláhúzandó. Szórólapot szeretnék terjeszteni: igen / nem* 

Terület bérleti díj 

(szőnyegezve)** 
Ft+Áfa azaz Ft+Áfa 

 
** A vonatkozó 

díjakat kérjük a 

www.eskuvo- 

kiallitas.hu/hu 

oldalon közzétett 

díjak alapján 

kitölteni. 

Stand építési díj** Ft+Áfa azaz Ft+Áfa 

Szórólapozás díj** 
Ft+Áfa azaz Ft+Áfa 

Katalógus 

hirdetés** 
Ft+Áfa azaz Ft+Áfa 

Kérjük, ebbe a rovatba írja bele a kiállítással kapcsolatos egyéni igényeit. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ezen rovatban megjelölt 

igények módosíthatják a kiállítás szervező által a honlapon közzétett árakat, valamint a kiállítással kapcsolatos egyéb feltételeket. 
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Szerződési feltételek 

 

 

 
A szerződés létrejötte, módosítása, megszüntetése: 

- A megrendelő lapot Megrendelő köteles az általa kitöltendő adatokkal együtt, cégszerűen aláírva a Kiállítás szervező részére 

postai úton, faxon vagy e-mail-ben szkennelve eljuttatni. 

- A Kiállítás szervező a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen aláírva visszaküldi, amennyiben a Megrendelő által 

kitöltött díjak az általa közzétett díjakkal megegyeznek, valamint a Kiállítás szervező a Megrendelő egyéni igényei alapján 

számított felárat rávezeti a megrendelő lapra. Amennyiben a Megrendelő az egyéni igényeit vissza kívánja vonni, úgy azt az első 

fizetési kötelezettségét megelőzően írásban, legalább email útján teheti meg. Ennek hiányában a felár a szerződés részévé válik. 

- A Kiállítás szervező lehetőséget biztosít a kiállításra vonatkozó várható beépítési terv megtekintésére a honlapon legkésőbb a 

kiállítás megelőző évében július 1-ig. Ezen várható beépítési terv közzétételét követően a Megrendelő jogosult a megrendelt 

alapterületű stand elhelyezkedésének kiválasztására a beépítettség függvényében, azzal, hogy az a Megrendelő, aki korábban adta 

le megrendelését és eleget tett határidőben a fizetési kötelezettségének, jogosult előbb választani. Előre nem látható okok miatt a 

Kiállítás szervezőnek jogában áll a kiállítási területet átalakítani azzal, hogy köteles a megrendelt nagyságú standot a kiállítás 

területén máshol biztosítani, valamint erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 

kiállítási terület átalakításával kapcsolatban semminemű igényt nem érvényesíthet a Kiállítás szervezővel szemben. 

- A fentieken túl a szerződést a felek kizárólag írásban, legalább email útján, mindkét fél által elfogadottan módosíthatják. 

- Megrendelő az első fizetési kötelezettségét megelőzően jogosult a szerződést – legalább e-mail-ben megküldött nyilatkozatával – 

minden következménytől mentesen felmondani. Megrendelő tudomással bír arról, miszerint az ezen időpontot követő felmondás 

esetén a Kiállítás szervező a Megrendelő által megfizetett díjrészleteket bánatpénz jogcímén megtartja. 

- A Kiállítás szervező jogosult a szerződés azonnali hatályú szóbeli felmondására, amennyiben a Megrendelő vagy az ő jogán a 

kiállításon résztvevők a házirend bármely pontját megsértik. Ezen esetben a Megrendelő köteles a standot az eredeti állapotban a 

Kiállítás szervezőnek visszaadni, és a kiállítás területét elhagyni. 

Fizetés: 

- A stand bérleti díjának 20%-a (1. részlet) megrendeléskor készpénzben vagy a megrendelést követő 8 napon belül átutalással 

fizetendő. 
- A stand bérleti díjának 40%-a (2. részlet) a kiállítást megelőző év december 1-ig fizetendő készpénzben vagy átutalással. 

- A stand bérleti díjának fennmaradó 40%-a (3. részlet) a kiállítás évében, január 12-ig fizetendő készpénzben vagy átutalással. 

- A kiállítás évében, január 10. napja után érkezett megrendelést – ha még van szabad kiállítási terület – a Kiállítás szervező csak 

akkor fogadja be, amennyiben annak díját a Megrendelő a szerződéskötéskor készpénzben vagy 1 munkanapon belül átutalással 

megfizeti. 

- A stand építési díját a Megrendelő, amennyiben a megrendelő lapon igénybe vette, hogy a standot a Kiállítás szervező építse fel, 

köteles a stand bérleti díja 3. részletével együtt, a kiállítás évében, január 12-ig megfizetni. 

Szintén január 12-ig a standbérleti díj 3. részletével együtt kell megfizetni minden a kiállítás szervezőjétől igényelt szolgáltatást 

(áram, bútor, hirdetés a kiállítói katalógusban, stb.) 

- A szórólapozás díját a Megrendelő – amennyiben a megrendelő lapon a szórólapozásra igényt tartott – köteles a megrendeléskor 

készpénzben vagy a megrendelést követő 8 napon belül, de legkésőbb a kiállítást megelőző napig átutalással megfizetni. 

- Ha a Megrendelő bármely díjrészlet fizetésével 5 (öt) napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Kiállítás szervező legfeljebb 

egy alkalommal email útján fizetési felszólítást küld. Amennyiben a Megrendelő a felszólítást követően sem fizet, vagy – 

felszólítás hiányában is – a fizetési késedelme a 10 (tíz) napot meghaladja, úgy a Kiállítás szervezője azt akként tekinti, hogy a 

Megrendelő a megrendelést felmondta. 

- Megrendelő elfogadja, hogy ameddig nem teljesítette maradéktalanul valamennyi díjfizetési kötelezettségét, addig a Kiállítás 

szervező nem adja a standot a Megrendelő birtokába. 

Házirend: 

- A Megrendelő köteles a házirendet az ő jogán a kiállításon résztvevő személyekkel megismertetni, és annak betartásáról 

gondoskodni. A házirend valamennyi pontja alatt, ahol felek Megrendelőt említenek, a Megrendelőt és az ő jogán a kiállításon 

résztvevő személyeket is érteni kell. A Megrendelő jogán a kiállításon résztvevő személyek magatartásáért a Megrendelő felel.  A 

kiállításon a Megrendelő által bérelt stand területén társkiállító csak abban az esetben állíthat ki, reklámozhatja magát, ha a 

társkiállító személye a megrendelő lap egyéni igények rovatában feltüntetésre került, és azt a kiállítás szervezője elfogadta. 
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- A mindenkori jogszabályoknak megfelelően a standterületekhez tartozó kiállítói belépők számát a Kiállítás szervező határozza 

meg. 

- Ha a Megrendelő olyan hang, fény, világítás vagy egyéb technikát használ a kiállítás időtartama alatt, amely zavarja más 

kiállítók, vagy a kiállítás látogatói nyugalmát, úgy a Kiállítás szervező szóbeli felszólítására a Megrendelő köteles a technika 

haladéktalan mellőzésére, vagy a tevékenység abbahagyására. 

- A Kiállítás szervező nem felel a Megrendelőnek a kiállítás területére bevitt berendezéseiért, árukészleteiért, személyes használati 

tárgyaiért, vagy bármely ingóságáért, és azokban esetlegesen bekövetkező károsodásért. A Megrendelő, amennyiben 

szükségesnek látja, ilyen esetre külön biztosítást köthet. 

- A kiállító köteles a kiállítás nyitvatartási, valamint az építési és bontási idejét betartani, vagyis a kiállítás nyitásának napján 9 

óráig a standot elfoglalni, az árukészletét kipakolni, és felkészülni a látogatók érkezésére, valamint a kiállítás zárásáig a kiállító 

nem bonthatja el a standot, illetve nem viheti ki sem az áruját, sem termékét, sem standfelszerelési tárgyait a kiállítás területéről a 

kiállítás egységes képének megőrzése végett. 

- Kiállítás szervező a stand Megrendelő részére történő birtokbaadásakor fényképfelvételeken rögzíti a stand átadáskori állapotát. 

Megrendelő köteles a kiállítás bezárását követő 6 órán belül a standot eredeti állapotába visszaállítva a Kiállítás szervező részére 

birtokba adni, amelyről a Kiállítás szervező szintén fényképfelvételeket készít. Amennyiben a stand elemei akár a Megrendelő 

által elhelyezésre kerülő díszítő vagy egyéb elemek felhelyezésekor, akár azok eltávolításakor, vagy a kiállítás ideje alatt bármely 

okból megsérülnek, avagy a Megrendelő nem tesz eleget a standon elhelyezett díszítőelemek eltávolítására vonatkozó 

kötelezettségének, úgy Megrendelő köteles a kiállítás szervező által meghatározott kár összegét, munkálatok költségét a Kiállítás 

szervező részére a kiállítást követő 8 napon belül megfizetni. 

- A kiállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi kifogásról felek kötelesek mindkét fél által aláírt írásbeli jegyzőkönyvet 

felvenni. 

- A Megrendelő, aki nem rendelkezik standdal (megrendelése csak szórólapozásra vonatkozik), a kiállítás ideje alatt maximum 2 

fővel végezhet szórólapozási tevékenységet a kiállítás területén belül a folyosókon folyamatosan sétálva úgy, hogy nem állhat meg 

kiállítók standjai előtt, csak és kizárólag a folyosók által képzett kereszteződésekben, pihenés céljából. 

- Standot is bérlő Megrendelő a saját standján kívül maximum 1 fővel végezhet szórólapozási tevékenységet a kiállítás területén 

belül a folyosókon folyamatosan sétálva úgy, hogy nem állhat meg más kiállítók standjai előtt, csak és kizárólag a folyosók által 

képzett kereszteződésekben, pihenés céljából. Ezen korlátozás nem vonatkozik a saját standon belül, illetve az előtt végzett 

szórólapozásra. 

- A kiállítás reklámozásáról a Kiállítás szervező gondoskodik. 

- A Kiállítás szervező jogosult a szerződés azonnali hatályú szóbeli felmondására, amennyiben a Megrendelő vagy az ő jogán a 

kiállításon résztvevők a házirend bármely pontját megsértik, és az erre irányuló szóbeli felszólítás ellenére a házirend megsértését 

nem hagyják abba, avagy ismételten megvalósítják. Ezen esetben a Megrendelő köteles a standot az eredeti állapotban a Kiállítás 

szervezőnek visszaadni, és a kiállítás területét elhagyni, valamint tudomással bír arról, hogy ezen esetben díjleszállításra vagy 

egyéb igény érvényesítésére a Kiállítás szervezővel szemben nem tarthat igényt. 

- A Kiállítás szervező jogosult olyan személyeket igénybe venni, akik felügyelik a házirend és a szerződés egyéb szabályainak 

betartását, valamint a kiállítás rendjének fenntartását. Ezen személyek jogosultak a házirendet megsértő Megrendelőknek segíteni 

a kiállítás területének elhagyásában. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv irányadó. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos 

bármely, a helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita eldöntésére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 

illetékességét. 
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