
 

ÖKO CITY 

2015. április 15–19. 

HUNGEXPO 

Budapesti Vásárközpont 
 

 

 
ENERGIABARÁT Kft. 

Cím: 1135 Budapest, Frangepán utca 61.  

Tel: 30/ 206 3360 
E-mail: karpati@energiabarat.hu 

OTP Bank 11710088-20000916 

Adószám: 23047341-2-41 
www.energiabarat.hu 

 

JELENTKEZÉSI LAP
1. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL minősége: 

  Kiállító (Saját standdal vesz részt.) 

  Fizető szervező (Nem vesz részt a kiállításon, de költségviselő.) 

2. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL adatai: 

Cég neve:_____________________________________________________________ 

 

TEÁOR szám:___________________ 

 

Adószáma:_______________ Bankszámla száma:_______________________________ 

 

Számlázási cím:__________________________________________________________ 

 

Levelezési cím:___________________________________________________________ 

 

Telefon:_______________________                Fax:_____________________________ 

 
E-mail:________________________ Weboldal:________________________________ 

 

Cégvezető neve: ____________________ Beosztása:__________________________ 

 

Kapcsolattartó neve:_____________________ Beosztása:______________________ 

 

Telefon:________________________              Fax:_____________________________ 

 

E-mail:____________________________ Mobil: _______________________________ 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR:  Gyártó; Kiskereskedő;  Nagykereskedő;  Importőr;  

Vezérképviselő;  Szolgáltató;  Egyéb 

IGÉNYELT STANDTÍPUS: 

 Típus (a csomagok tartalmát a mellékelt 
leírás tartalmazza) 

ár darab 

BUSINESS CSOMAG (regisztrációval) 390.000 Ft + ÁFA 
 

VIP FRONT CSOMAG (regisztrációval) 490.000 Ft + ÁFA 
 

 
 

Az áraink nem tartalmazzák a teljesítés időpontjában érvényes 
Általános Értékforgalmi Adót. 

 

 

 
Dátum:__________________                      _________________________                       

                                                                                     Cégszerű aláírás

mailto:karpati@energiabarat.hu
http://www.energiabarat.hu/


 

1. A Szerződés létrejötte 

 

1.1. Szerződő Felek  

A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők 
egyrészről a ENERGIABARÁT Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Frangepán utca 61.; 

cégjegyzékszáma: Cg.:01-09-950477; a továbbiakban: a „ENERGIABARÁT”) valamint a 

Hungexpo Zrt. területén szervezett kiállításra (a továbbiakban: a „Kiállítás”) vonatkozó a 
jelentkezési ívet (a továbbiakban: a „Jelentkezési Ív”) kitöltő és megfelelő módon aláíró 

partner a (továbbiakban: a „Szerződő Fél”).  

 
1.2 Ajánlati Felhívás 

A szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”.) létrejötte szempontjából az ENERGIABARÁT 

ajánlati felhívásának minősül a Szerződő Fél részére: Jelentkezési Ív, Általános Szerződési 

Feltételek - továbbiakban Feltételek. 
 

1.3. A Szerződés létrejötte 

A Jelentkezési Ív Szerződő Fél által megfelelően aláírt példányának ENERGIABARÁT részére 
történt visszaküldésével a Felek között a Szerződés létrejön (a továbbiakban: a „Szerződés 

Létrejötte”). Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen 

Feltételeket, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
 

1.6 Az Általános Üzemelési és Működési Szabályzat 

A Szerződő Fél köteles megismerni és betartani a Hungexpo mindenkor hatályban lévő az 

Általános Üzemelési és Működési Szabályzatát (továbbiakban: az „ÁÜMSZ”) amely a 
Szerződés részét képezi. Az ÁÜMSZ letölthető a Hungexpo honlapjáról www.hungexpo.hu. 

 
 

2. A Szerződő Felek 

 
2.1 Szerződő Fél 

Szerződő Fél azon természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amely a Kiállításra a Jelentkezési Ívet kitölti, és megfelelően aláírja. 

Kizárólag a Szerződő Fél lehet az ENERGIABARÁT által kiállított számlák címzettje és 
kötelezettje (pl.: helydíj csomag, szolgáltatások). A Szerződő Fél a Jelentkezési Íven jelöli 

meg, hogy az alább felsorolt kategóriák közül melyikbe tartozik.  

 
2.2 A Kiállító 

A Kiállító saját területtel vagy területrésszel (a továbbiakban: „Kiállítási Terület”) van jelen 

a Kiállításon. 

 
 

3. A Kiállítási Terület birtokba vétele és megváltoztatása  
 

3.1 Birtokba vétel 

A Kiállítási Terület csak a Helydíj és a Szolgáltatási Díj előleg(ek) teljes összegének 
befizetése után vehető birtokba, illetve azután kezdhető el az építési munka. 

 

3.2 Megváltoztatás 

ENERGIABARÁT által kijelölt Kiállítási Terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, 
más kiállítóval való megállapodással nem növelhető, nem adható tovább, és kizárólag 

ENERGIABARÁT előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen módon. 
 

4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások 

A Szerződő Fél csak a Jelentkezési Íven feltüntetett és ENERGIABARÁT által elfogadott 
termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására, valamint a Jelentkezési Íven 

feltüntetett Cég reklámozására jogosult. 

Amennyiben a kiállító a meghirdetett termékcsoportba nem illő árut, illetve nem a Szerződő 

Felet bemutató reklámeszközt az első felszólítást követően nem távolítja el a Kiállítási 
Területről, úgy ENERGIABARÁT az említett Kiállítási Területet a Szerződő Fél költségére és 

veszélyére bezárazhatja, illetve kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben. 
 

5. A Kiállítás Katalógusa 

5.1 Alapbeiktatás 
A Helydíj tartalmazza a Szerződő Fél alapbeiktatási díját a Kiállítás katalógusába. Az 

alapbeiktatási díjat meghaladó igényekért ENERGIABARÁT külön beiktatási díjat számít fel.  
 

6. Fizetési feltételek, birtokbavétel 

 

6.1 A Szerződő Felet Terhelő fizetési kötelezettségek 
A Szerződő Fél a Kiállításra történő bejelentkezéskor az Igénybe vett Kiállítási Területért 

helydíjat (a továbbiakban: a „Helydíj”) és az igénybe vett szolgáltatásokért szolgáltatási 

díjat (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) tartozik fizetni. 
 

6.2 A Helydíj mértéke  

A Helydíj mértéke a Kiállítási Terület alapterülete és típusa alapján kerül meghatározásra. 

 
6.3 Fizetési Feltételek 

A 6.1. pont szerinti díjak a vonatkozó számlán megállapított fizetési feltételek szerint 

fizetendők. Fizetés ütemezése: első részlet, 50 %, a jelentkezési lap beérkezését követően 
10 napos fizetési határidővel kerül kiszámlázásra, a második részlet, 50 %, nyitás előtt 10 

nappal kerül kiszámlázásra és az építés megkezdéséig kell kiegyenlíteni. Szerződő fél köteles 

a helydíjat az előlegbekérőn vagy a számlán szereplő időpontig, a megrendelt 
szolgáltatásokat legkésőbb a Kiállítás üzemelésének zárásáig maradéktalanul kiegyenlíteni.  

 

6.4 Zálogjog 

Ha a Szerződő Fél a fenti 6.4 pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 
ENERGIABARÁT alkalmazhatja az ÁÜMSZ 1.4.8. pontjában meghatározott 

jogkövetkezményeket (zálogjog). 

 
6.5 Fizetési Késedelem 

A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a 

ENERGIABARÁT évi 20 % késedelmi kamatot számol fel. A kiegyenlítés tényét a Szerződő Fél 
köteles igazolni a Kiállítás üzemelésének zárása előtt.  

 

6.6 Pénzintézeti Költségek 

A pénzintézetek által a banki műveletek során felszámított mindennemű költséget a 
Szerződő Fél köteles viselni, ez ENERGIABARÁT követeléseit nem csökkentheti. 

 

6.7 ÁFA 
ENERGIABARÁT valamennyi szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, ezért 27%-os 

ÁFA terheli. 
 

 

 

7. A Zeneszolgáltatás 

 

7.1 Zeneszolgáltatási Igény bejelentése 

A Szerződő Fél köteles a Kiállítási Területen történő zeneszolgáltatásra vonatkozó igényét 
legkésőbb a Kiállítás megnyitása előtt 15 nappal ENERGIABARÁT-nak bejelenteni jóváhagyás 

céljából. A bejelentéshez mellékelni kell a szomszédos Kiállítási Területek bérlőinek 

hozzájárulását is. Hangerősítőjét csak a Kiállítási Terület belseje felé fordíthatja, és a 
hangnyomás a 50 dBA-t nem haladhatja meg. 

 

7.2 Eltiltás 
Amennyiben a Szerződő Fél a 8.1 szerinti hangerőt túllépi és ENERGIABARÁT felszólítása 

ellenére a fenti mértéket meghaladó zenés tevékenységet nem szünteti meg, vagy megszegi 

az ÁÜMSZ I.4.6. pontjában leírtakat, úgy ENERGIABARÁT a Szerződő Fél standján az 

energiaszolgáltatást megszünteti, és ezért kártérítéssel nem tartozik.  
 

 

8. A Lemondás és jogkövetkezményei 
 

8.1 A részvétel lemondása  

A Szerződés Létrejöttét követően a Szerződő Fél a Kiállítási részvételt csak írásban, 
ENERGIABARÁT részére igazolható módon megküldve mondhatja le érvényesen (a 

továbbiakban: a „Lemondás”). A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó 

nyilatkozat ENERGIABARÁT-hoz megérkezik. Lemondásnak minősül az is, ha a Szerződő Fél 

a Kiállításon a Kiállítás megnyitása előtt 24 órával Kiállítási Területét nem foglalja el, és 
későbbi érkezését írásban a Hungexpo által visszaigazoltan nem jelzi (a továbbiakban: a 

„Távolmaradás”). Lemondás esetén a Szerződő Fél részére kijelölt Kiállítási Területet 

ENERGIABARÁT jogosult másnak bérbe adni. Lemondás esetén a Szerződő Felet 
Meghiúsulási Kötbér-fizetési kötelezettség terheli, az alábbiak szerint. 

 

8.2 Meghiúsulási Kötbér  
Lemondás esetén ENERGIABARÁT a Helydíjat meghiúsulási kötbérként kezeli, és nem fizeti 

vissza.  

 

8.3 Szolgáltatási Díjak 
A fenti 9.1 pont szerinti Távolmaradás esetén a 9.2, és 9.3 pontokban foglalt fizetési 

kötelezettségeken túlmenően köteles megfizetni az ENERGIABARÁT-nál megrendelt és általa 

már teljesített szolgáltatások után járó Szolgáltatási Díjakat. 
 

9. Reklamáció 

A Szerződő Félnek a Kiállítás szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos 
reklamációit - a bizonyíthatóság érdekében - a Kiállítás üzemelésének bezárásáig, a 

számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban 

be kell jelentenie ENERGIABARÁT-nál. A megadott határidők után érkező reklamációkat 
ENERGIABARÁT nem tudja figyelembe venni. 
 

10. Vis Maior 

ENERGIABARÁT jogosult a Kiállítást, részben vagy egészben törölni vagy megrendezésének 

időpontját, illetve nyitvatartási idejét helyét megváltoztatni, ha vis maior esemény 

következik be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre nem látható 
elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte Hungexpo-nak fel nem róható, 

bekövetkezte Hungexpo szándékától és/ vagy eljárásától egyébként független (pl.: háború, 

zavargás, polgári felkelés, általános sztrájk, járvány természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, 
földrengés vagy más elháríthatatlan külső ok, szükséghelyzet, amely számottevő módon 

akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Kiállítás megtartását. A vis maior esemény 

bekövetkeztéről ENERGIABARÁT köteles a Szerződő Feleket tájékoztatni. Ha vis maior 
esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy egészben elmarad ENERGIABARÁT 

kártérítésre nem köteles.  
 

11. Irányadó Jog -Jogviták Rendezése 

A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai irányadók. 

A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet 
eredményre a Felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatár szerint a 

Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét a jogviták esetére. 
 

12. A Szerződés egysége 

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁÜMSZ, Jelentkezési Ívben foglaltak, 

továbbá a Felek közötti esetleges írásbeli nyilatkozatok. 

 
 

 

 

Általános Szerződési Feltételek 

 
A Jelentkezési Ív aláírása egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. 

http://www.hungexpo.hu/

