ALTALANOS SZERZODESI FELTTELEK
amelyek szerves es elválaszthatatlan részét képezik az Agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelossego Társasg (a
továbbiakban: AMC) és az általa szervezett 2021. évi Orszgos Mezogazdasági és Elelmiszeripari KiállItãs es Vásárra
jelentkezä, mint szerzôdô fél (a továbbiakban: szerzädä tél) között létrejbvé szerzödésnek
1. A szerzódés Iétrejötte
1.1. A 2021. évi Országos Mezôgazdasági és IeImiszeripari Kiállitás és Vásárra (a tovãbbiakban: OMEK) jelentkezô által géppel
vagy olvasható kéziréssal kitöltve, cégszerGen aláirt Jelentkezési lap AMC részére elektronikus üton tortenô megkuldése
ajánlatnak minösül. A jelentkezési laphoz csatolni kell a kedvezmény igenybevételét igazoló dokumentumot. A szerzôdô
fél által aláIrt és az AMC ltat visszaigazolt jelentkezési lap szerzOdésnek minösül.
12. A jelentkezés elfogadása az AMC ugyvezetOjének döntése alapjn torténik.
1.3. Az aláIrt Jelentkezési lap AMC általi cégszer0 visszaigazolásával és elektronikus üton történô megkuldésével jan letre felek
között a szerzOdés.
1.4. Az AMC a szerzödô fél részére elkuldi a részvételi dijat tartalmazó e1o1egbekér6t/szamlét, melynek fizetési határideje 30
nap. Az OMEK-on valO részvétel feltétele az aláirt Jelentkezési lap beküldése, AMC éltali visszaigazolasa, valamint a részvételi
dIj befizetése.
1.5. Az AMC jogosult kijelölni a szerzödö tél részére a kiãllItási területet. Az AMC a kiállitási terulet kije101éséröl indokolési
katelezettség nélkül hatéroz. Az AMC az adott kiállItáson tartenö kiállItási terulet kijeloléséröl hozott döntését (standkije101és)
a szerz6dO féllel közli, és legkesobb ekkor elektronikus üton megkuldi a helyszinrajzot, mely szintén a szerzödés
elválaszthatatlan reszét képezi.
1.6 SzerzódO tél köteles megismerni és betartani a Hungexpo Budapesti Vásárkazpont mindenkor hatãlyban lévO Uzemelési es
Mi]kddési Szabályzatát (továbbiakban: ,,UMSZ") amely a szerz3dés részét képezi. Az UMSZ letdlthetô az omek.amc.hu oldalrOl.
1.7. Ha a jelentkezönek lejért és nem rendezett tartozésa van felénk, akkor nem kerül elfogadãsra a jelentkezése a tartozás
kiegyenlitéséig.
1.8. HatéridO utáni jelentkezés eseten, a szabad helyek fuggvenyeben fogadjuk be a jelentkezéseket.
2. Az OMEK kiállltáson megjelen6k minségi kategOriai
Ezen kategoriákat a Jelentkezési lapot kitöltô szerzôdö tél jelöli meg.
2.].. A kiállitäsra szerzOdö tél azon természetes személy, egyéni vállalkozO, adószámmal rendelkezO magánszemely, illetve jogi
személy lehet, amellyel/akivel az AMC szerzôdéses kapcsolatba kerul, a részvételi dij és az AMC-tól igenybe vett szolgáltatasok
ellenértékeinek katelezettje (a számlák cimzettje).
A kiállitásra szerzôdã fél lehet kiállItO, kollektIv kiallItas asszefogOja, illetve olyan ceg, aki csupán a kiallita nevében szervezi a
részvételt, es fizeti a részvétel kaltségeit. Valamennyi esetben a szerzOdö fél adatait kell a Résztvevô adatainál a Jelentkezési
lapon feltuntetni.
2.1.1. A ki011itô sajét standrésszel van jelen a kiállitãson, illetve más társkiállItOk kiállitãsi részvételét is megszervezheti, akik
szintén dnállO standrésszel birnak a kiállitO által igényelt, szerzôddtt standon belul. Ezen cégek adatait a kiállitO a TarskiallitOk
és képviselt cégek bejelentése c. lapon tünteti fel.
2.1.2. Ko/iektIv kidllItás osszefogája nemzeti/regionális vagy szavetségi/kamarai részvételt valOsit meg, és onmaga nem
feltétlenül jelenik meg a kiállitáson sajãt standrésszel. Az elôzö ponthoz hasonlOan az általa szervezett cégek adatait a
TárskiállitOk és képviselt cegek bejelentése c. lapon (a TãrskiállltOk cim alatt) tünteti fel.
2.1.3. Fizetö szervezö kategoriaba azon cég tartozik, mely a kiállitéson sajat standrésszel nem jelenik meg, viszont més cég(ek)
kiállItãson valO részvételét szervezi, es helyette a kiállitás szervezöjével szerzödik. Technikailag a fizetO szervezö cég adatait
ugyancsak a szerzOdó fél rovatban, az ãltala szervezett cég(ek) adatait az elézé pontokhoz hasonlOan TárskiállitOk es képviselt
cegek bejelentése c. lapon (a lárskiállitOk cim alatt) adja meg.
2.2. A tdrskidllItó a kiállitáson saját standrésszel rendelkezik, de az AMC-vel szerzódéses kapcsolatban nem all. A tarskiallltO
adatait a kiallitasra szerzôdö fél kateles a TárskiéllltOk és képviselt cégek bejelentése c. lapon feltüntetni. A szerzôdO félre nézve
katelezoen elölrt szabályokat a társkiállitO is kateles betartani. A szabãlyok tarskiallitO általi betartásáért a kiállitásra szerzOdö
tél felel, a fizetési katelezettség azonban egyedul a szerzôdö felet terheli.
2.3. A képviselt cEg azon Magyarorszãgon bejegyzett jogi személy, amely a kiállitáson sajét standrészt nem vesz igénybe, az
AMC-vel szerzôdéses kapcsolatban nem all, s amelyet a kiállitásra szerzödO fél vagy a társkiállItô uzleti ugyeiben képvisel a
standon.
3. A bérelt terület megváltortatása
Az AMC által kijelalt bérelt terület anhatalmulag más kiállltóval nem cserélhetô el, més kiállitOval valO megallapodassal nem
ndvelhet6, nern adhatO tovabb, nem ruházhatO at és kizarolag az AMC elOzetes irásbeli hozzájárulásával váltortathatO meg
bármilyen mádon.
4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások
A szerzôdö fél csak a Jelentkezési lapon feltüntetett és az AMC által meghatérozott Arucsoport listéban szereplö aruk es
szolgáltatésok bemutatására jogosult. Amennyiben a kiallitasra szerzôdô fel/társkiállitO/képviselt cég a meghirdetett

termekcsoportba nem 116 árut a szObeli vagy irásbeli felszOlitás napján nem távolItja el a standrál, ügy az AMC jogosult az
emlitett standot a szerzôdô fél koltsegere és veszélyére bezáratni.
Az AMC felhivja a figyelmet aria, hogy a kiállitási standon csak az AMC elôzetes hozzájárulásãval, a ielentkezési lapon
feltüntetett és az AMC ãltal elfogadott termékek árusitása kizáralag a megadott helyen lehetseges, az ehhez szukseges
mindennem( hatOsgi engedely beszerzése a szerzódö fél kotelezettsége és felelossege, az azok hiãnyãbôl eredö felelosséget
az AMC kizárja.
5. Katalógus
A kiáHitásra elektronikus katalógus készUl. A részvételi dij tartalmazza a szerzOdö fél, a trskiãIlItók, valamint a képviselt cegek
aIapbeiktatsi adatainak megjelenitését. Ezeknek az adatoknak a feltöltése a kiállItá feladata.
6. Fizetési feltételek, birtokbavétel
6.1. A részvételi dij es valamennyi szolgáltatás az e101egbekérön/számlán megIIapItott fizetési feltételek szerint fizetend6.
Késedelmes fizetés esetén az AMC a Polgári TOrvénykdnyvrOl szOló 2013. evi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)szerinti tdrvényes
mértékO késedelmi kamatot jogosult felszámitani.
6.2. Az AMC a szerzOdés létrejöttét követöen (lsd. 1.2. pont) jogosult részvételi dij-elôleg bekérésére/számlázására.
6.3. A kijelolt kiállItási terület csak a részvételi dIj igazolt befizetését követöen és az AMC ltal közölt épItési idOponttól vehetö
birtokba, illetve azután kezdhetö el az épitési munka. A részvételi dij befizetésének tényét igazolni kell.
6.4. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint az AMC valamennyi szolgaltatása komplex szolgáltatásnak minösül, ezért 27%-os
AFA terheli.
6.5. A szerzOdô fél számára a Hungexpo Budapesti Vásárkozpont teruletén tevekenysege idötartamára, kiállItói, valarnint saját
kivitelezésben es/vagy alvállalkozOi által vegzett épitOi (berendezöi, bontói stb.) minosegeben es fe1e16ssegeb61 eredö véletlen,
váratlan (balesetszerC) károkozásaira az AMC felelösségbiztositást kät, ennek koltseget a részvételi dij tartalmazza.
A felelOssegbiztosItãs mellett, nem kötelezö jelleggel, a kiállItók biztositást köthetnek kiállitási targyaikra, installáciOikra és
egyéb, a Hungexpo Budapesti Vásãrközpont területén Iévö tárgyaikra. E biztositás elmaradásból vagy késedelmes
megkotesébôl származO károk a kiállitOt terhelik.
A szerzödö fél az alvállalkozôja által okozott kárért az aIvllalkozójával egyetemlegesen felelös az AMC vagy harmadik személy
vonatkozásában.
6.6. A szerzôdô fél köteles a standon tOrténö zeneszolgáltatásra vonatkozO igényét Iegkes6bb a kiãllItãs megnyitása elOtt 15
nappal az AMC-nek bejelenteni jóváhagys céljából. A bejelentéshez mellékelni kell a szomszédos standok bérlOinek
hozzãjáruIsát is. HangerOsitôjét csak a stand belseje felé fordIthatja, és a hangnyomás a 8OdBA-t nem haladhatja meg.
Amennyiben a szerzödö fél az AMC felszOIItsa ellenére a fenti mértéket meghaladO zenés tevékenyseget nem szünteti meg
vagy megszegi a zeneszolgaltatásra vonatkozO tilalmat, tgy az AMC a standon az energiaszoIgáltatst megszuntetteti. A
zeneszolgáltatáshoz kapcsolódó szerzôi- és elôadOi jogdijakat a szerzôdO fél kOteles viselni.
6.7 PilOta nélküli légi járm(vek, drOnok hasznIatnak tilalma
A HUNGEXPO Budapesti Vásárkozpont egesz területén, de kiemelten a Kiãllitási lerületen szigori'ian tilos pilóta nélküli légi
jármüvek, drónok hasznIata, behozatala, illetve berepultetése. Szerzödö tél tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti
kotelezettseg megszegese eseten az erie jogosult biztonsági személyzet jogosult a pilóta nélküli legi jàrmQvek, drónok
HUNGEXPO Budapesti Vasárkozpont teruletérOl valO azonnali eItvoIItãsrOI gondoskodni. A szerzOdO felet terheli
kizárolagosan és korlátlanul minden felelôsség azért a vagyoni és nem vagyoni kárért, amely a jelen pont szerinti kotelezettsége
megszegésébol ered — ide értve küldnösen a harmadik személyeknek és/vagy a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontnak okozott
kárt is, tovább az esetlegesen a pilOta nélkUli légi jãrmCivek, drónok hasznãlata miatt kiszabott birság fizetését is, valamint a
HUNGEXPO Budapesti Vásárkozpontjelen pont szerinti kotelezettseg megszegése miatt szukségesse vlt intézkedése során az
eszkozben esetlegesen bekövetkezä kárt is.
6.8. Szerzödä fél tudomásul veszi, hogy a HUNGEXPO Budapesti Vãsrközpont egész területén kizárOlag bankkãrtyás fizetés
lehetseges, kivéve az OMEK terUletén belQl megvalOsulO kistermelôi B pavilon azon kiállitOit, akik az AFA tv 260 (1) bekezdés
c. pontja alapjn nem kötelesek online nyugtaadásra.
7. Lemondás, reklamáciO, jogviták, a szerzOdés részel
7.1. Amennyiben a szerzódó fél részvételét a szerzódés létrejöttét követôen és a rendezvény nyitása el6tti 30. nap kOzött
mondja lea részvételi dIj 50%-at; a nyitãs e16n1 29. es 11. nap közdtt a részvételi dIj 80%-at, a nyitás e16tti 10. naptOl a részvételi
dij 100%-at tartozik kötbér cimén megfizetni. A szerzOdä fél részéröl történö lemondãs csak irásban, az AMC részére igazolhatO
módon emailben vagy level formajaban megkuldve érvényes. A lemondás attOl az id6ponttOl érvényes, amikor a lemondO
nyilatkozat az AMC-hez igazolhatô mOdon megérkezik. Lemondás esetén a szerzOdO fél részére kijelolt Kiállitási Teruletet az
AMC jogosult másnak bérbe adni, ezért az AMC-t semmiféle jogcimen nem terheli kártéritési kotelezettség.
Ha a szerzôdô fél az általa igényelt terület 20%-ának, vagy annál többnek az igénybevételét a KiállItás megnyitasa elôtt mondja
le, terület-lemondãsi kötbér fizetésére kOteles. A terulet-lemondási kötbér mértéke a visszamondott terulet méretével arányos
az alabbiak szerint: a szerzôdés létrejättét kovetôen és a rendezvény nyitása elötti 30. nap közbtt mondja le: a lemondott
területre esô részvételi dli 50%-a, nyitás elôtti 29. es 11. nap kdzdtt: a lemondott területre esö részvételi dij 80%-a, a nyitas
elötti 10. naptál a lemondott területre es6 részvételi dij 100%-a.
7.2. Ha a szerzöd6 fél a részére kijelolt teruletet a rendezvény megnyitasa elött 24 Orával nem foglalja el es késöbbi érkezését
irásban az AMC altal visszaigazoltan nem jelzi (továbbiakban: meg nem jelenö szerzädO fel), az AMC azt minden visszatéritési
és kártérftési katelezettseg nélkUl másnak bérbe adhatja. A meg nem jelenô szerzödô fél a befizetett részvételi dIjat nem kapja

vissza, ezen felül köteles a megrendelt és teljesitett szolgältatások ellenértékét is megtérIteni. Ha a meg nem jelenó szerzódó
fél a kiállIts nyitsáig nem fizette be a bérleti dIjat, akkor is köteles a részvételi dIj 100%-t, mint kötbért megfizetni.
7.3 A megrendelt szolgaltatãsok lemondása és jogkovetkezményei:
Az elôzetesen megrendelt szolgáltatásokat a szerzt5dä fél csak Irásban, az AMC részére igazolható mOdon megkuldve
mondhatja le érvényesen. A Iemondás attOl az idöponttOl hatãlyos, amikor a IemondO nyilatkozat az AMC-hez megérkezik.
Lemondás esetén a szerz5dO felet fizetési kotelezettseg terheli, az alábbiak szerint:
- amennyiben a szerzädä fél a szolgáltatas megrendelest 15 nappal a KiállItás hivatalos ép(tési idejének megkezdese elôtt
mondja le a szolgáltatást nem kell kifizetnie, illetve a mar befizetett ässzeget visszakapja,
- amennyiben a Kiállftás hivatalos épItési idejének megkezdése ek5tti 15 napban érkezik a lemondás a megrendelt
szolgaltatás dIjának 100%-at tartozik megfizetni az AMC részére.
7.4. A szerzôdO félnek a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamaciOit — a
bizonyithatOság érdekében — a kiallltas bezarasaig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési
határidejének lejartaig Irásban, e-mailben vagy level formãjában be kell jelenteni az AMC-nél. A megadott határidäk után
érkezO reklamáciOkat az AMC nem tudja figyelembe venni.
7.5 Hamisitás: A kiãllitó a jelentkezési iv aláirásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa a kiáflItáson bemutatott termékre
vonatkozO szellemi tulajdonjognak jogosultja, vagy megszerzett minden engedélyt és feihatalmazast annak jogosultjãtól a
termék bemutatására. A kiállitó vállalja, hogy harmadik szemelyek szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartja.
Tilos a KialUtason olyan termék bemutatása, amely más szellemi tulajdonjogát sérti, hamis.
Amennyiben a KiállItOnak a tudomására jut/hozzak, hogy szellemi tulajdonjogot sért, akkor a Kiallitó vállalja/mindent megtesz,
hogy a jogsertést mielóbb megszuntesse és a jogsérti5 termékeket eltávolitsa.
A kiállitO köteles gondoskodni arrOl, hogy kérésre az általa kiállitott termékre megszerzett oltalmat megfelek5en igazoija a
kiáflitás során.
Az AMC kizarja a felelässégét a kialiltason megjelentetett hamisItott termékekért, ugyanakkor a jogervenyesIteshez szukséges
teendôkról kész felvilágosItást adni.
Szerzödô felek közötti közlés mOdja elsOdlegesen elektronikus, mindkét fél által a Jelentkezési lapon kozOlt email cim
7.6
ütján, mely akkor tekinthetã kézbesitettnek, ha a másik fél az igazolhatO módon ãtvette.
Nem elektronikus kapcsolattar-tás estén: Szerzädä felek a jelen Szerzôdéssel kapcsolatban az egymasnak a jelen
Szerzödesben foglalt levelezési cimére küldött Irásbeli értesItéseket azok ajánlott és tértivevényes postai kuldeményként
történô igazoft megkuldése esetén a postai feladást követô 5. (ötOdik) munkanapon akkor is kézbesItettnek tekintik, ha a
kUldemény bármely okból tenylegesen kézbesIthetô nem volt (kUlönösen, de nem kizarOlag, ha a postal kuldemény,,nem vette
at", ,,nem kereste" vagy ,,ismeretlen helyre költözött" jeizéssel érkezik vissza a feladOhoz).
7.7
Az AMC jogosult a jelen Altalános SzerzOdési Feltételek egyoldalü módosItására. Az Aftalános Szerzôdési Feltételek
modosItasarol az AMC a szerzôdä felet 15 nappal korábban irasban értesiti. Amennyiben a szerzódô tél az értesitésben
megdott határidôn belül nem nyilatkozik, ügy a szerzôdô tél részérôl a mOdositas elfogadottnak tekintendO.
7.8 Az AMC jogosult a KiallItast részben vagy egeszben törölni, vagy megrendezesenek id6pontját, illetve nyitvatartási idejét,
helyét megváltortatni, ha vis maior esemény kovetkezik be. Vis malor eseménynek minôsül minden olyan ekre nem láthatO
elhárfthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte AMC-nek tel nem rOhatO, az AMC szándékától és/ vagy eljárásátöl egyébként
fuggetlen (p1.: háborü, zavargás, polgãri felkelés, altalanos sztrájk, járvány, természeti katasztrOfa, tizvész, áradás, foldrenges
vagy mas elharIthatatlan külsO Ok, szQkseghelyzet, kormãnyzati döntés, korlátozás), amely számottevt3 mOdon akadalyozza vagy
lehetetlenné teszi a KiallItas megtartasat. A vis maior esemény bekövetkeztérôl az AMC köteles a szerzódó feleket tájékortatni.
Ha vis malor esemény bekövetkezte miatt a Kiallftas részben vagy egészben elmarad, az AMC kártéritésre nem kOteles.
8.9. A felek käzött létrejovô szerzi5dés elválaszthatatlan részét képezik a jelen Feltételek, az UMSZ és a Jelentkezési lap.
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