
Kizárólag elektronikus (vagy postai) úton megküldött, aláírt jelentkezési lapokat áll módunkban elfogadni, amely a visszaigazolással együtt 
érvényes. 

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár 

Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási 
Központ 

2021. október 7-10.

JELENTKEZÉSI LAP 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.  
Előjelentkezési határidő: 2021. augusztus 6. 

Visszaküldendő e-mailben az omek.info@amc.hu e-mail címre vagy postai úton  
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft., 1012 Budapest Kuny Domokos utca 13-15. címre 

Rendelhető minimális stand/alapterület (kivéve: pult): 9 m2 

SZERVEZŐ: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft., 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 

RÉSZTVEVŐ ADATAI: 
Cégnév: ________________________________ 
Levelezési cím: ________________________________ 
Számlázási cím: ________________________________ 
Adószáma: ________________________________ 
Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási szám: ________________________________ 
Kontaktszemély neve: ________________________________ 
Telefonszáma: ________________________________ 
E-mail címe: ________________________________
Kiállított/gyártott termékek szöveges felsorolása (Árucsoport lista alapján):
_____________________________________________________________________________________________________

RÉSZVÉTEL MÓDJA 
Kiállító Kollektív kiállítás összefogója Fizető szervező 

ÁRUSÍTÁS 
Árusítani kizárólag a B pavilonban lehetséges, kérem szándékát alább jelezze (a későbbiekben nem áll 
módunkban figyelembe venni a változtatást)! 

árusítani szeretnék 
nem szeretnék árusítani 

RÉSZVÉTEL DÍJA 
Építés nélkül Igényelt terület: _____m2 

_____m X _____m (kívánt frontszélesség X mélység) 
sorstand hely: 10.000 Ft + ÁFA/m2 
sarokstand hely: 12.000 Ft + ÁFA/m2 
fejstand hely: 13.000 Ft + ÁFA/m2 
szigetstand hely: 14.000 Ft + ÁFA/m2 

pult (2 fm) hátfallal (közös konyha és raktár): 35.000 Ft + ÁFA 
Igényelt pultszám: ____db 

mailto:omek.info@amc.hu


 

Kizárólag elektronikus (vagy postai) úton megküldött, aláírt jelentkezési lapokat áll módunkban elfogadni, amely a visszaigazolással együtt 
érvényes. 

 

 
KEDVEZMÉNYEK 
 

10%-os kedvezmény a számla végösszegéből: 

→ Előjelentkezési kedvezmény július 30-ig 

→ Védjegyet (KMÉ, HÍR, MAMD, Magyar Termék, Nemzeti Parki Termék, oltalom alatt álló földrajzi 
árujelzés, eredetmegjelölés) viselő termékek előállítása esetén 

→ Határon túli magyar termelő esetén 
 
 
A kedvezményre való jogosultságot kérjük a jelentkezéshez csatolva a fent megadott email vagy postai címre elküldeni. A 
kedvezmények nem összevonhatók! 
 
Árusításhoz a hatósági engedélyek beszerzése a résztvevő fél kötelessége! Árusítás kizárólag a B pavilonban lehetséges! 
 
Az jelentkezési lap cégszerű aláírásával kijelentem, hogy annak mellékletét képező, omek.amc.hu oldalon található Általános 
Szerződési Feltételeket és az Üzemelési és Működési Szabályzatot teljes terjedelmében megismertem, az abban foglaltakat a 
jelen aláírásommal elfogadom, és azok teljesítésére kötelezettséget vállalok.  
Résztvevő a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi továbbá, hogy az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. § (2) bekezdése alapján a Kiállítást megelőzően jogosult kiállítani a részvételi 
díjról szóló számláját, amelyet a Résztvevő legkésőbb a számlán szereplő határidőig köteles kiegyenlíteni. A számla közvetített 
szolgáltatást tartalmazhat. Amennyiben Résztvevő e határidőig a díjat nem egyenlíti ki, úgy az Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Kft. jogosult ajánlatától elállni. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételi díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. 
6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat, avagy a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 
Résztvevő a jelentkezési lap aláírásával elfogadja, hogy a Kiállítás során felmerülő egyéb költségeket (a Résztvevő utólagos 
igényei szerint) az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a Kiállítás befejezését követő 15 napon belül számlázza ki Résztvevő 
részére, aki köteles a számla összegét 30 napon belül az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. számlán feltüntetett 
bankszámlájára történő átutalással megfizetni. 
A Kiállítás során felmerülő egyéb költségek késedelmes megfizetése esetén az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a Ptk. 
6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult. 
Résztvevő köteles az átutalási megbízás közlemény rovatában az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által kibocsátott 
számla sorszámát feltüntetni. 
Felek a jelen jelentkezési lapból eredő vitás kérdéseket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet sikerre, 
úgy jogvitáikra a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen jelentkezési lapon nem  
szabályozott kérdésekben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. kiállításokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei és a 
Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Résztvevő a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul a szerződés teljesítéséhez 
szükséges mértékben az adatai kezeléséhez. Szervező adatkezelési szabályzata megtalálható a www.amc.hu honlapon.  
 

Dátum: _________, 2021. év _________ hó ____ napján  __________________________________ 

            aláírás  

 
VISSZAIGAZOLÁS; az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tölti ki: 

Jelentkezés teljes összege: ________________________________ 
 

Dátum: _________, 2021. év _________ hó ____ napján  __________________________________ 
           Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

http://www.amc.hu/
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