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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  ÍÍVV                                                KKeeddvveezzmméénnyyeess  jjeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddőő::  22001133..  ookkttóóbbeerr    3311.. 
 

1. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL minősége: 
 Kiállító  (saját standdal vesz részt)     Kollektív kiállítás összefogója       Fizető szervező (nem vesz részt a kiállításon, de költségviselő) 
           
                    
2. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL adatai: 

Cég neve:    

Adószáma:   

Számlázási cím:       

Levelezési cím:       

Telefon:   Fax:    

E-mail:   Weboldal:    

Cégvezető neve:    Beosztása:   

Kapcsolattartó neve:     Beosztása:   

Telefon:   Fax:    

E-mail:    Mobil tel.:    

Tevékenységi kör: Gyártó; Kiskereskedő; Nagykereskedő; Importőr; Vezérképviselő; Szolgáltató; Egyéb 
Multinacionális cég: Igen; Nem  
 

Kérjük, adja meg fő tevékenységi körét (TEÁOR 08 kód):  
 

3. Tematikai csoport: (Az Árucsoport lista alapján!) _________, _________, _________, _________, _________ 
4. Induló marketing csomag: Főkiállító részére: 5555..000000  FFtt  ((22001144..  áápprriilliiss  2211..  uuttáánnii  jjeelleennttkkeezzééss  eesseettéénn::  6655..000000  FFtt..)) 
(Az induló csomag tartalma: a kiállítás weboldaláról link a kiállító honlapjára, látogatói információs rendszerbe kerülés, katalógus alapbeiktatás + színes 
logó, 2 db parkolóbérlet,)  
Induló marketing csomag Társkiállító részére: 4433..000000  FFtt ((22001144..  áápprriilliiss  2211..  uuttáánnii  jjeelleennttkkeezzééss  eesseettéénn::  5533..000000  FFtt..)) 
(Az induló csomag tartalma: a kiállítás weboldaláról link a kiállító honlapjára, látogatói információs rendszerbe kerülés, 1 db parkolóbérlet, 1 db kiállítói 
belépő, katalógus alapbeiktatás + színes logó) 
 

5. Területbérleti díjak:  

Igényelt terület:     m2;          Front x mélység:   x   
 

Standtípus 
Helydíj (Ft/m²) 

2013. október 31-ig: 
Helydíj (Ft/m²) 

2014. január 31-ig: 
Helydíj (Ft/m²) 

2014. január 31. után: 
FEDETT TERÜLET   Sor (min. 9 m2) 21.500 24.900 26.800 
                            Sarok (min. 25 m2) 24.800 28.800 31.000 
                            Fej (min. 40 m2) 26.500 30.800 33.100 
                            Sziget (min. 60 m2) 27.500 31.900 34.300 

  
 

 

A szerződő Fél köteles a területbérleti díj 1%-át kötelező felelősségbiztosítási díjként megfizetni. (Lásd: Általános Szerződési Feltételek) 
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti határidőhöz kapcsolódó kedvezményes árakat bejelentkezés esetén akkor 
tudjuk biztosítani, ha az 1% kötelező felelősségbiztosítás, a regisztrációs díj és a helydíj 30%-a, az előlegbekérőn 

szereplő határidőig befizetésre kerül. 
Sűrített levegő igény:    igen       nem        (standkiosztáshoz szükséges) 
 
 

6. Stand kivitelezése (Az árak a helydíjat és a Induló marketing csomag díját nem tartalmazzák!) 
 

 HUNGEXPO egységstand: Megrendelem a részletes egységstand megrendelőn! (3. odal) 
 HUNGEXPO egyedi terv szerint: Árajánlatot kérek! 
 Egyéb kivitelező / Saját kivitelezés 

 

Az áraink nem tartalmazzák a teljesítés időpontjában érvényes általános értékforgalmi adót (áfa).   

Az áraink nem tartalmazzák a teljesítés időpontjában érvényes általános értékforgalmi adót (áfa).   
A stand építése csak a regisztrációs díj és a helydíj számla kiegyenlítése után kezdhető el!  

A jelentkezéssel a kiállító elfogadja a következő oldalon található Általános szerződési feltételeket. 
 

 
Dátum:  Cégszerű aláírás:   

 

http://www.budatranspack.hu/
mailto:budatranspack@hungexpo.hu


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

    Budapest, 2012.07.02. 

1. A Szerződés létrejötte 
1.1. Szerződő Felek  
A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők egyrészről a 
Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.; cégjegyzékszáma: 
Cg.:01-10-041503; a továbbiakban: a „HUNGEXPO”) valamint Hungexpo által a Hungexpo 
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 a HUNGEXPO ajánlati 
felhívásának minősül a Szerződő Fél részére az alábbi iratok megküldése illetve www.hungexpo.hu 
honlapról letö ltése: Jelentkezési Ív, Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban Feltételek.   
1.3. A Szerződés létrejötte 
A Jelentkezési Ív a Szerződő Fél által megfelelően (cégszerűen) aláírt példányának postai vagy 
elektronikus úton, telefaxon vagy egyéb módon a HUNGEXPO 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. 
1.4. Az Első Előlegbekérő 
A HUNGEXPO a Jelentkezési Ív kézhezvételét követően a Szerződő Fél részére elküldi az első 
elő legbekérőt (a továbbiakban: az „Első Előlegbekérő”), amely tartalmazza az alábbi 6.1 pont 
szerinti összeget. Amennyiben az Első Elő legbekérő teljes összege a vonatkozó számlán megjelölt 
határidőben nem kerül jóváírásra a HUNGEXPO számláján, HUNGEXPO egyoldalú, a Szerződő Félhez 
címzett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni és az alábbi 9.2 pont szerint kötbért 
követelni. 
1.5 Területkijelölés 
HUNGEXPO a kiállítási terület (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) az 1.4 pont szerinti összeg 
beérkezését követően kijelö lésérő l indoklási kötelezettség nélkül határoz, és e döntését a Kiállítási 
Területet jelö lő helyszínrajzzal együtt írásban megküldi a Szerződő Félnek. 
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, de kérésre a Hungexpo postán 
megküldi a Szerződő Fél részére. 
 

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 kitö lti, és megfelelően aláírja. Kizárólag a 
Szerződő Fél lehet a Hungexpo által kiállított számlák címzettje és kötelezettje (pl.: helydíj, 
szolgáltatások). A Szerződő Fél a Jelentkezési Íven jelö li meg, hogy az alább felsorolt kategóriák 
közül melyikbe tartozik.  
2.1.1 A Kiállító 
A Kiállító saját területtel vagy területrésszel (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) van jelen a 
Kiállításon, illetve mások Kiállítási részvételét is megszervezheti (a továbbiakban: a 
”Társkiállítók”), akik önálló Kiállítási Terület-résszel rendelkeznek a Kiállító által igényelt, Kiállítási 
Területen belül. A Társkiállítók adatait a Jelentkezési Íven (a „Társkiállítók” cím alatt) kell feltüntetni. 
2.1.2 Kollektív kiállítás összefogója  
Nemzeti/tartományi vagy szövetségi/kamara, amely kiállítási részvételt szervez, bár önmaga nem 
feltétlenül jelenik meg a Kiállításon saját Kiállítási Területtel. Az általa szervezett kiállítók adatait a 
Jelentkezési Íven (a Társkiállítók cím alatt) kell feltüntetni. 
2.1.3 Fizető Szervező 
A Kiállításon saját Kiállítási Területtel nem jelenik meg, viszont más Kiállító(k) számára a Kiállításon 
való részvételét szervezi, és helyette és nevében a Kiállítás szervezőjével szerződik. A Fizető 
Szervező saját adatait a „Szerződő Fél” rovatban, az általa szervezett kiállítók adatait pedig a 
Társkiállítók rovatban adja meg a Jelentkezési Íven. 
2.2 A Társkiállító  
A Kiállításon saját Kiállítási Területtel vagy Kiállítási Területrésszel rendelkez ik, de a HUNGEXPO –val 
szerződéses kapcsolatban nem áll. A Társkiállító adatait a Kiállításra Szerződő Fél köteles a 
Társkiállító Bejelentő Íven a „Társkiállítók” rovatban feltüntetni. A Szerződő Fél teljes felelősséggel 
tartozik azért, hogy a Társkiállító betartson minden a Szerződő Félre kötelező magatartási szabályt. 
A Társkiállítót terhelő díjakat (pl.: helydíj, szolgáltatási díj stb.) a Szerződő Fél köteles a Hungexpo 
részére megfizetni, Társkiállító számla címzettje nem lehet. 
2.3 A Képviselt Cég  
Azon jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a 
Kiállításon saját Kiállítási Területet nem vesz igénybe, és amelyet a Kiállító vagy a Társkiállító üzleti 
ügyeiben képvisel a standon (a továbbiakban: a „Képviselt Cég”). 

 

3. A Kiállítási Terület birtokba vétele és megváltoztatása  
3.1 Birtokba vétel 
A Kiállítási Terület csak a Helydíj, a Szolgáltatási Díj előleg(ek), és a kivitelezői kaució teljes 
összegének befizetése valamint a Hungexpo által jóváhagyott standépítési tervdokumentáció 
megszerzése után vehető birtokba, illetve azután kezdhető el az építési munka. 
3.2 Megváltoztatás 
A HUNGEXPO által kijelölt Kiállítási Terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, más 
kiállítóval való megállapodással nem növelhető, sem ingyenesen sem ellenérték fejében nem adható 
tovább, és kizárólag a HUNGEXPO előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen 
módon. 
 

4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások 
A Szerződő Fél csak a Jelentkezési Íven feltüntetett és a Hungexpo által elfogadott termékek, 
termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására, valamint a Jelentkezési Íven feltüntetett 
Társkiállítója és Képviselt Cége reklámozására jogosult. 
Amennyiben a kiállító a meghirdetett termékcsoportba nem illő terméket, vagy szolgáltatást, illetve 
nem a Szerződő Felet, Társkiállítóját, Képviselt Cégét bemutató reklámeszközt az első felszólítást 
követően nem távolítja el a Kiállítási Területről, úgy a Hungexpo az említett Kiállítási Területet a 
Szerződő Fél költségére és veszélyére bezárazhatja, illetve kártérítési igénnyel léphet fel vele 
szemben. 
 

5. A Kiállítás Katalógusa 
5.1 Hivatalos Katalógus 
A Kiállításró l csak a Hungexpo jogosult hivatalos katalógust (a továbbiakban: a „Katalógus”) kiadni. 
A Kiállítás hivatalos katalógusában feltétlenül szerepel a Hungexpo és/vagy a Kiállítás logója. 
Valamennyi határidőre bejelentkezett Szerződő Fél szerepel a Kiállítás Katalógusában.  
5.2 Alapbeiktatás 
A Regisztrációs díj tartalmazza a Szerződő Fél alapbeiktatási díját a Kiállítás Katalógusába. Az 
alapbeiktatási díjat meghaladó igényekért a Hungexpo külön beiktatási díjat számít fel. A Fizető 
Szervező helyett az általa képviselt kiállító jogosult az alapbeiktatás igénybevételére, az 
alapbeiktatás díját a Fizető Szervező köteles viselni. 
5.3 Díjmentes Lemondás 
A Katalógusban megrendelt szolgáltatások lemondása legkésőbb a katalógus kéziratának lezárásáig 
díjmentes, ezt követően történő lemondásokat a Hungexpo nem tudja figyelembe venni, a korábban 
megrendelt szolgáltatások leszámlázásra kerülnek. 
 

6. Fizetési feltételek, birtokbavétel 
6.1 A Szerződő Felet terhelő fizetési kötelezettségek 
A Szerződő Fél a Kiállításon történő részvételért Regisztrációs Díjat (a továbbiakban: a 
„Regisztrációs Díj”) az Igénybe vett Kiállítási Területért helydíjat (a továbbiakban: a „Helydíj”), 
igénybe vett szolgáltatásokért szolgáltatási díjat (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) és 
esetenként kivitelezői kauciót (a továbbiakban: a „Kivitelezői Kauciót”) tartozik fizetni. 
6.2 A Regisztrációs Díj mértéke 
A Kiállító (lásd: 2.1.1 pont), a Fizető Szervező (lásd: 2.1.3 pont) és a Kollektív Kiállítás összefogója 
(lásd: 2.1.2 pont) a Regisztrációs Díj 100%-át fizeti. A Kiállítás honlapján esetenként kerül 
közzétételre azon Regisztrációs Díj mértéke, amelyet a Kollektív Kiállítás összefogója az általa 
szervezett résztvevők után (lásd: 2.1.2 pont), illetve a Társkiállító (lásd: 2.2 pont) köteles fizetni . 
6.3 A Helydíj mértéke  
A Helydíj mértéke a Kiállítási Terület alapterülete és típusa alapján kerül meghatározásra. 
6.4 Szolgáltatási díj 
A fizetendő szolgáltatási díj a mindenkor érvényes szolgáltatás megrendelő íveken szereplő 
szolgáltatási ellenértéknek megfelelően kerülnek összesítésre és kiszámlázásra. 

6.5 Kivitelezői Kaució 
A Hungexpo vagyonának megóvása érdekében az idegen kivitelező,illetve az a Kiállító , aki maga 
építi standját, az építés megkezdése előtt Kivitelezői Kauciót köteles fizetni. Ennek mértékét és 
folyamatát a vonatkozó tájékoztató határozza meg.  
6.6 Fizetési Feltételek 
A 6.1. pont szerinti díjak a vonatkozó számlán, illetve előlegbekérőn megállapított fizetési 
feltételek szerint fizetendők. Fizetés ütemezése: Első Előlegbekérő: a 6.1. pont szerinti 
regisztrációs és helydíjak 30%-a,  Második Előlegbekérő: 6.1. pont szerinti regisztrációs és 
helydíjak 70%-a, Végszámla: a teljes Helydíj, Regisztrációs Díj, felelősségbiztosítás és az ezekkel 
együtt megrendelt Szolgáltatási Díjak ellenértékének kiegyenlítése után megrendelt további 
szolgáltatások ellenértéke. A Szerződő Fél köteles a a Regisztrációs Díjat, a Helydíjat és a 
megrendelt Szolgáltatási Díját az előlegbekérőn vagy számlán szereplő időpontig, maradéktalanul 
kiegyenlíteni. A számlák befizetését kérésre, a Kiállító i Regisztráció-ban igazolni kell. Amennyiben 
a kiállítások jelentkezési feltételei, megadott határidőig előjelentkezési kedvezményeket 
biztosítanak, az előjelentkezési kedvezmény az Első Előlegbekérő kiegyenlítése után, a Második 
Előlegbekérőn kerül érvényesítésre. 
6.7 Zálogjog 
Ha a Szerződő Fél a fenti 6.6 pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a HUNGEXPO 
alkalmazhatja az ÁÜMSZ 1.4.8. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket (a továbbiakban: 
a „Zálogjog”). 
6.8 Fizetési Késedelem 
A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a HUNGEXPO évi 
20% késedelmi kamatot számol fel. A kiegyenlítés tényét a Szerződő Fél a Kiállító i Regisztrációnál 
- K épület – köteles igazolni a Kiállítás üzemelésének zárása előtt. A Kiállító tudomásul veszi, hogy 
a Hungexpo a vele szemben fennálló követelését engedményezheti egy faktoring cégre. 
6.9 Pénzintézeti Költségek 
A pénz intézetek által a banki műveletek során felszámított mindennemű költséget a Szerződő Fél 
köteles viselni, ez a Hungexpo követeléseit nem csökkentheti. 
6.10 ÁFA 
A HUNGEXPO által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak minősül, ezért az 
általános forgalmi adóró l szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli. 
 

7. A Biztosítás 
7.1 Felelősségbiztosítás 
A Szerződő Fél a HUNGEXPO területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját 
kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építő i (berendezői, bontó i stb.) minőségében és 
felelősségéből eredő véletlen, váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes 
felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. 
7.2 A Felelősségbiztosítási Díj  
A kötelező felelősségbiztosítás díja (a továbbiakban: a „Biztosítási Díj”) a Jelentkezési Íven 
meghirdetett Helydíj 1%-a. A Szerződő Felet ezzel kapcsolatban a Helydíjszámlára vonatkozó 
fizetési kötelezettség terheli.  
A kötelező Kiállítási Biztosítási Díjat a biztosító megbízásából és annak javára a HUNGEXPO a 
helydíjszámlában számlázza ki és szedi be.  
7.3 Fedezet 
A megfizetett Biztosítási Díj ellenében a Biztosító a Kiállító és/vagy építő (berendező, bontó stb.) 
alvállalkozó helyett – az önrész kivételével - megtéríti a HUNGEXPO területén okozott mindazon 
véletlen, váratlan (balesetszerű) károkat, amelyekért a károkozó kiállítói és/vagy építő i 
(berendezői, bontói stb.) minőségében a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. A Kiállító az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával 
egyetemlegesen felelős a HUNGEXPO vagy harmadik személy vonatkozásában. 
7.4 Egyéb biztosítás 
A felelősségbizosítás mellett, nem kötelező jelleggel, a Kiállítók biztosítást köthetnek 
exponátumaikra, installáció ikra és egyéb, a HUNGEXPO területén lévő tárgyaikra. E biztosítás 
elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk a Kiállítót terhelik.  

 

8. A Zajvédelem 
8.1 Zene-, és Műsorszolgáltatás 
A Szerződő Fél köteles a zene-, és műsorszolgáltatás során a hatályos ÁÜMSZ rendelkezéseit 
betartani, és e tevékenységét megelőzően a szomszédos Kiállítók beleegyezését megszerezni. 
8.2 Eltiltás 
Amennyiben a Szerződő Fél az ÁÜMSZ-ben meghatározott hangerőt túllépi és a szervező, valamint 
a Kiállítás igazgatójának együttes felszólítása ellenére a fenti mértéket meghaladó zene-, vagy 
műsorszolgáltatási tevékenységet nem szünteti meg, vagy megszegi az ÁÜMSZ I.4.6. pontjában 
leírtakat, úgy a HUNGEXPO a Szerződő Fél standján az energiaszolgáltatást megszünteti, és ezért 
kártérítéssel nem tartozik a Szerződő Fél felé.  
 

9. A Lemondás és jogkövetkezményei 
9.1 A részvétel lemondása  
A Szerződés Létrejöttét követően a Szerződő Fél a Kiállítási részvételt csak írásban, a HUNGEXPO 
részére igazolható módon megküldve mondhatja le érvényesen (a továbbiakban: a „Lemondás”). 
A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a HUNGEXPO-hoz 
megérkezik. Lemondásnak minősül az is, ha a Szerződő Fél vagy az általa szervezett kiállító a 
Kiállításon a Kiállítás megnyitása előtt 24 órával Kiállítási Területét nem foglalja el, és későbbi 
érkezését írásban a Hungexpo által visszaigazoltan nem jelz i (a továbbiakban: a 
„Távolmaradás”). Lemondás esetén a Szerződő Fél részére kijelölt Kiállítási Területet a Hungexpo 
jogosult másnak bérbe adni, ezért a HUNGEXPO-t semmiféle jogcímen nem terheli kártérítési 
kötelezettség. Lemondás esetén a Szerződő Felet Meghiúsulási Kötbér-fizetési kötelezettség 
terheli, az alábbiak szerint. 
9.2 Meghiúsulási Kötbér  
Ha a Szerződő Fél részvételét a Szerződés létrejöttét követően de a Kiállítás megnyitása előtti 61. 
napot megelőző időszakban mondja le 100.000 Ft-ot, ha a 60. nap és 31. nap között mondja le, a 
6.1 pontban meghatározott díj 70 %-át, 30. napon belül a 6.1 pontban meghatározott díj 100 %-
át tartozik meghiúsulási kötbérként megfizetni a Hungexpo részére.  
9.3 Területlemondás 
Ha a Szerződő Fél az általa igényelt terület 20%-ának, vagy annál többnek az igénybevételét a 
Kiállítás megnyitása előtt 61 nappal mondja le terület-lemondási kötbér (a továbbiakban: a 
„Terület-lemondási Kötbér”) fizetésére köteles. A Terület-lemondási Kötbér mértéke a 
visszamondott terület méretével arányos az alábbiak szerint: A Kiállítást megelőző 60. és 31. nap 
között a lemondott területre eső Helydíj 80%-a, a 30. naptó l kezdve pedig 100%-a. 
 

10. Reklamáció 
A Szerződő Félnek a Kiállítás szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos 
reklamáció it - a bizonyíthatóság érdekében - a Kiállítás üzemelésének bezárásáig, a számlázással 
kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a 
HUNGEXPO-nál. A megadott határidők után érkező reklamációkat a HUNGEXPO nem tudja 
figyelembe venni. Amennyiben a Szerződő Fél a Helydíj számlát annak kézhezvételét követő 15 
napon belül a Szolgáltatásokra vonatkozó számlát pedig a Kiállítás zárásáig nem vitatja, a számla 
befogadottnak minősül. 
 

11. Vis Maior 
Hungexpo 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 o lyan előre nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek 
bekövetkezte Hungexpo-nak fel nem róható, Hungexpo szándékátó l és/ vagy eljárásátó l egyébként 
független (pl.: háború, zavargás, po lgári felkelés, általános sztrájk, járvány, pandémia, 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 HUNGEXPO köteles a Szerződő Feleket tájékoztatni. Ha vis maior 
esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy egészben elmarad Hungexpo kártérítésre 
nem köteles.  
 

12. 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 hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el. 
 

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

http://www.hungexpo.hu/
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EEGGYYSSÉÉGGSSTTAANNDD  MMEEGGRREENNDDEELLŐŐ  
  

 

BASIC stand 
 

 

STANDARD stand 
 

 
Egységstand ára: *10.500 Ft/m2 + Áfa (11.500 Ft/m2 

+ Áfa) 
 

 
Egységstand ára: *12.500 Ft/m2 + Áfa (13.500 Ft/m2 

+ Áfa) 
 

Igény……. m2            Rendelhető: 9 m2 
- 30 m2 

 

Igény……. m2            Rendelhető: 9 m2 
- 30 m2m2 

 

  
 

Az árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: 
 

 

• Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas) 
• Szőnyegezés 
• Világító fríz, frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db) 
• 3 m2-ként 1 db spotlámpa 
• 1 db dugaszoló aljzat 
• Napi standtakarítás 
• 3kW árambekötés és fogyasztás 

 
 

 

• Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas) 
• Szőnyegezés 
• Világító fríz frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db) 
• 3 m2-ként 1 db spotlámpa 
• 1db asztal 4 székkel 
• 1 db dugaszoló aljzat 
• 1 db fogas, 1 db szemetes 
• 1 db nyitott információs pult egy polccal 
• Napi standtakarítás 
• 3kW árambekötés és fogyasztás 
 

  

 

BUSINESS stand 
 

 

COMFORT stand 

Egységstand ára: *13.500 Ft/m2 + Áfa (14.500 Ft/m2
 
+ Áfa) Egységstand ára: *17.500 Ft/m2 + Áfa (18.500 Ft/ m2 +Áfa) 

 

Igény……. m2            Rendelhető: 12 m2
 
- 30 m2

 
 

 

Igény……. m2            Rendelhető: 15 m2 - 30m2
 
 

  
 

Az árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: 
 

 

• Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas) 
• Szőnyegezés 
• Világító fríz frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db) 
• 3 m2-ként 1 db spotlámpa 
• 1 db dugaszoló aljzat 
• 1 db asztal 4 db székkel 
• 1 db fogas, 1 db szemetes 
• 1 db nyitott információs pult egy polccal 
• Zárható raktár 4 polcos épített állvánnyal 
• Napi standtakarítás 
• 3kW árambekötés és fogyasztás 

 

• Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas) 
• Szőnyegezés 
• Világító fríz frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db) 
• 3 m2-ként 1 db spotlámpa 
• 1 db dugaszoló aljzat 
• 1 db asztal 4 db székkel 
• 1 db fogas, 1 db szemetes 
• 1 db nyitott információs pult egy polccal 
• Zárható raktár 4 polcos épített állvánnyal 
• 1 db hűtőszekrény, 1 db hideg-melegvizes mosogató 
• Napi standtakarítás 
• 5kW árambekötés és fogyasztás 
• vízbekötés 3m3 vízfogyasztással 
 

Figyelem! Az árak a helydíjat és a regisztrációs díjat nem tartalmazzák! 
*A megjelölt kedvezményes árak 2014. április 21-ig érvényesek! 

 

Egységstand frízfelirat (max. 20 karakter): ______________________________________________________________   
Kívánt szőnyeg szín:  szürke  kék  zöld  piros 

Cégnév: _________________________________________________________________________________________  

Kapcsolattartó: ______________________________ telefon: ______________________________________________  

Dátum: ____________________________ Cégszerű aláírás: ____________________________  

http://www.budatranspack.hu/
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KATALÓGUSÍV Főkiállítók részére                              Visszaküldési határidő: 2014. március 31. 
Kiállító cég / szerződő fél:    
Kapcsolattartó neve:   
Telefon:   E-mail:   

Megrendeljük a fent nevezett kiállítás katalógusában az alábbi szöveg közzétételét. 
 

Az alapbeiktatás a szerződő cég esetében ingyenes. 
 
1. BETŰRENDES KIÁLLÍTÓI NÉVJEGYZÉK 

A beiktatást a következő betűnél kérjük: ______________________________________ 
(Az első beiktatás INGYENES, minden további BETŰNÉL 20.000 Ft + áfa ellenében történik) 
Cég neve:   
Cég címe: _________________________________________________________________________  
Telefon:   Fax:   
E-mail:   Weboldal:   
Megjeleníteni kívánt szöveg (a magyar nyelvet alapul véve 200 karakter – szóköz, írásjel is karakternek 
számít – INGYENES, minden további karakter 135 Ft + áfa) 
       
       
       
(A szakkifejezések pontos fordítását megkönnyíti a kiállító, ha ismertetőjét a magyar mellett angol 
nyelven is közli. A hosszabb szöveget mellékletben kérjük közölni.) 
 
2. TEMATIKAI BESOROLÁS 
A mellékelt árucsoportlista alapján a következő kódszámok alatt kérjük: 
Tematika: _______ , _______ , ______ , _______, _______, _______ 
(Az első három beiktatás INGYENES, minden további 6.000 Ft + áfa ellenében történik.) 
 
 
3. SZÍNES CÉGEMBLÉMA megjelentetését kérjük a betűrendes kiállítói névjegyzékben 
      (az első embléma megjelentetése INGYENES, a továbbiak 10.000 Ft + áfa ellenében) 
  Kérjük, küldjük az emblémát 
  Nem kérünk emblémát 
A megjelentetni kívánt emblémák száma:   db (Kérjük megküldeni a pripko.maria@hungexpo.hu címre!) 
 
 
4. KÉPVISELT MÁRKÁK megjelentetését kérjük: 
Névvel, emblémával (az első INGYENES, minden további márkánként 5.000 Ft + áfa): __________ 
A megjelentetni kívánt emblémák száma:______ db  
(Kérjük megküldeni a pripko.maria@hungexpo.hu címre!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dátum:    Cégszerű aláírás:   
  

http://www.budatranspack.hu/
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TÁRSKIÁLLÍTÓK BEJELENTÉSE / 
/ KATALÓGUS ÍV Visszaküldési határidő: 2014. március 31. 
 

A társkiállító regisztrációs díja: 43.000 Ft + Áfa / Társkiállító 
(2014. április 21. utáni jelentkezés esetén: 53.000 Ft + Áfa.) 
Az induló marketing csomag tartalma: a kiállítás weboldaláról link a kiállító honlapjára, látogatói információs rendszerbe 
kerülés, 1 db parkoló bérlet, 1 db kiállítói belépő, katalógus alapbeiktatás színes logóval. 
 

A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL (főkiállító) neve:   
A szerződő fél (főkiállító) az általa bérelt standon az alábbi TÁRSKIÁLLÍTÓ – saját standrésszel rendelkező 
– cég(ek)et jelenti be a kiállításra: 

TÁRSKIÁLLÍTÓ CÉG neve:      
Adószám:    Kapcsolattartó neve:   
Cím:     
Telefon:   Fax:   
E-mail:     Internet:    
Tevékenységi kör:  gyártó;  kizárólagos márkaképviselet, a termék neve: ; 
 importőr;  nagykereskedő;  kiskereskedő;  szolgáltató 
Multinacionális cég:  igen;  nem 
Kérjük, adja meg fő tevékenységi körét (TEÁOR 08 kód):  
A kiállításon a következő tematikai csoportban veszünk részt: _______, _______, _______ 

További cégek adatait kérjük külön lapon megadni! 

KATALÓGUS BEIKTATÁS 
 

 

1. TELJES BEIKTATÁSSAL a betűrendes kiállítói névjegyzékben: 
A beiktatást a következő betűnél kérjük: ______________________________________ 
(Az első beiktatás INGYENES, minden további BETŰNÉL 20.000 Ft + áfa ellenében történik) 

Cég neve:  ___________________________________________________________________________  
Cég címe: _________________________________________________________________________  
Telefon:   Fax:   
E-mail:   Weboldal:   
 

Megjeleníteni kívánt szöveg (a magyar nyelvet alapul véve 200 karakter – szóköz, írásjel is karakternek 
számít – INGYENES, minden további karakter 135 Ft + áfa) 
        
        
        
(A szakkifejezések pontos fordítását megkönnyíti a kiállító, ha ismertetőjét a magyar mellett angol nyelven 
is közli. A hosszabb szöveget mellékletben kérjük közölni.) 
 

2. TEMATIKAI BESOROLÁS 
A mellékelt árucsoport lista alapján a következő kódszámok alatt kérjük: 
Tematika: _______ , _______ , ______ , _______, _______, _______ 
(Az első három beiktatás INGYENES, minden további 6.000 Ft + áfa ellenében történik.) 
 

 

3. SZÍNES CÉGEMBLÉMA megjelentetését kérjük a betűrendes kiállítói névjegyzékben (az első embléma 
megjelentetése INGYENES, a továbbiak 10.000 Ft + áfa ellenében) 
  Kérjük, emblémát küldünk    Nem kérünk emblémát 
A megjelentetni kívánt emblémák száma:     db (Kérjük megküldeni a pripko.maria@hungexpo.hu címre!) 
 

 

4. KÉPVISELT MÁRKÁK megjelentetését kérjük: 
Névvel, emblémával (az első INGYENES minden további márkánként 5.000 Ft + áfa):   
A megjelentetni kívánt emblémák száma:     db (Kérjük megküldeni a priko.maria@hungexpo.hu címre!) 
 

 
 
 
 
 
 

Dátum:  Cégszerű aláírás:  

http://www.budatranspack.hu/
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MEGHÍVÓ IGÉNYLŐ LAP                     Visszaküldési határidő: 2014. március 21. 

 

 
Válaszfax: 263-6098 

 
 

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kiállítási részvételük hatékonyságának növelésére 
2014-ben is igényelhetnek nyomtatott meghívókat partnereik meghívására. A regisztrációs 
lapként is szolgáló meghívóval a látogató díjmentesen megtekintheti a rendezvényt. 
A nyomtatott meghívók mellett díjmentes linket (e-ticket) is tudunk küldeni, így meghívásukat – 
a postaköltség megtakarításával – e-mail formájában is eljuttathatják partnereikhez. Meghívóikat az 
Önök vonalkódos etikettjeivel látjuk el. 
 
Az Önök által kiküldött meghívóval érkező látogatók belépőjegyét nem számlázzuk ki Önök felé, 

így partnereiket díjmentesen hívhatják meg a kiállításra. 
 

 
A cég neve: 
 

 

 
Hivatalos rövid 
elnevezése, ha van: 

 

 
Címe: 
 

 

 
Ügyintéző neve: 
 

 

 

Ügyintéző 
elérhetősége: 

 

 
Igényelt meghívók formája: 
 

   nyomtatott formában (max. 150 db), igényelt db szám:………………………………………..…db 

   link formájában, e-mail cím:…………………..…………………………………………………………………..... 
 
Nyomtatott meghívók átvételi formája: 
 

 Postai úton a fent megadott címre (max. 150 db-ig)! 

 Személyesen kívánjuk átvenni. 
 
 
 
 
Dátum: _________________________ Cégszerű aláírás: __________________________  

 
 

Szervezők elérhetőségei: (06-1) 263-6155, (06-1) 263-6045 
 
 

http://www.budatranspack.hu/
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ÚJDONSÁGISMERTETŐ LAP       Visszaküldési határidő: 2014. március 21. 
 

 
Ezúton szeretnénk kiállítóinknak lehetőséget biztosítani arra, hogy a 2014-es  
kiállításon bemutatandó termékeik, szolgáltatásaik – elsősorban az újdonságok, 
érdekességek – minél szélesebb körben eljussanak az érdekeltekhez. 
 
Az Önök által megküldött rövid termékismertetőt több formában is szeretnénk 
publikálni: 
 

• a kiállítás látogatói kampánya során PR cikkekben 
• a kiállítás sajtóanyagában 
• a rendezvény weboldalán 

 
Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk kedvező fogadtatásra talál Önöknél és minél 
többen élnek ezzel a térítésmentes lehetőséggel, hogy igénybe vegyék a kiállításhoz 
kapcsolódó PR célú megjelenéseket termékeik ilyen módon történő népszerűsítésére. 

 
 

 Kiállító cég neve:   
 
 Kapcsolattartó személy:   
 
 Telefon:  Fax:   
 
 E-mail:  Internet:   
 
 Újdonságok: (max ½ oldal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az újdonságok leírását (max. fél oldal) az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni DOC 
formátumban: iparnapjai@hungexpo.hu 
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11..  IINNDDUUSSTTRRIIAAUUTTOOMMAATTIIOONN    
1.1. Gyártás- és folyamat automatizálási rendszerek 

1.1.1. Gyártásautomatizálási rendszerek 
1.1.2. Folyamatirányítási rendszerek 
1.1.3. Folyamatirányítás és kommunikáció (DCS) 

1.2. Ipari elektronika 
1.2.1. Elektronikai alkatrészek és részegységek 
1.2.2. Elektronikai gyártás és szereléstechnológia 
1.2.3. Drive&Control 

1.3. Elektrotechnika 
1.3.1. Villamosgépek, hajtások, áramellátás 
1.3.2. Villamosipari és épületvillamossági 

anyagok, termékek és berendezések 
1.3.3. Világítástechnika, ipari létesítmények 

világítása 
1.4. Ipari kommunikációtechnika 

1.4.1. Informatikai adatátviteli hálózatok és elemek 
1.4.2. Vezetéknélküli (wireless) kommunikációs 

rendszerek 
1.5. Ipari épületautomatizálás 

1.5.1. Ipari épületautomatizálási rendszerek 
1.5.2. Épületinformatikai rendszerek 
1.5.3. Túlfeszültség-levezetők, villámvédelem 
1.5.4. Biztonságtechnikai eszközök és tűzvédelem 
1.5.5. Beléptető rendszerek 
1.5.6. Tisztatér technológiák 

1.6. Digital factory 
1.7. Mechatronika 
1.8. Microtech 
1.9. Mérés –és ellenőrzéstechnika 

1.9.1. Ipari méréstechnika, mobil műszerek 
1.9.2. Ipari folyamat műszerezés 
1.9.3. Számítógépes mérőműszerek és szoftverek 
1.9.4. A vegyipar optoelektronikai mérőrendszerei 
1.9.5. Folyadék és gázanalitika 

1.10. Szenzorika 
1.10.1. Szenzorika, ipari képfeldolgozás 
1.10.2. Ipari azonosítástechnika 

1.11. Medelectro – orvosi, gyógyászati elektronikai 
berendezések, készülékek 

  
22..  FFLLUUIIDDTTEECCHH  ((FFlluuiiddtteecchhnniikkaa))  

2.1. Pneumatika 
2.1.1. Pneumatikus működtető elemek 
2.1.2. Pneumatikus szelepek 
2.1.3. Érzékelők, jeladók 
2.1.4. Levegő előkészítők 
2.1.5. Vákumkészülékek 
2.1.6. Pneumatikus automatizálás 
2.1.7. Csövek és csőcsatlakozók 
2.1.8. Tartozékok 

2.2. Hidraulika 
2.2.1. Energiaátlakítól 
2.2.2. Szelepek 
2.2.3. Hidraulikus tápegységek, rendszerek 

2.2.4. Elektronikus szabályozó-, vezérlő- és 
kijelzőeszközök 

2.2.5. Csővezetékek, csavarzatok, csőidomok 
2.2.6. Szűréstechnika 
2.2.7. Tartozékok 

2.3. Armatúrák, csőszerelvények 
2.3.1. Ipari armatúrák, csőszerelvények 
2.3.2. Hajtóművek 
2.3.3. Szaniterarmatúrák 

2.4. Szivattyúk 
2.5. Kompresszorok 
2.6. Tömítéstechnika 

 
 
33..  SSUUBBCCOONN  ((BBeesszzáállllííttóóiippaarr))  

3.1. Előgyártás  
3.1.1.Vas- és acéltermékek 
3.1.2. Acélszerkezetek, vasszerkezetek gyártása 
3.1.3.Öntészeti termékek  

3.2. Kötéstechnikai eszközök 
3.3. Csapágyak, csapágyházak, gépelemek 
3.4. Kéziszerszámok, szerelő eszközök 
3.5. Tervezés 
3.6. Ipari szolgáltatások 
3.7. Karbantartás 
3.8. Csomagolástechnikai anyagok és eszközök 
3.9. Egyéb műanyag készítmények 
3.10. Egyéb anyagok, alkatrészek, szolgáltatások 
 
 

44..  MMAACCHH&&WWEELLDD    
4.1.  Gépgyártás-technológia, fémmegmunkálás 

4.1.1. Alakítástechnológiai gyártóeszközök 
4.1.2. Forgácsolástechnológiai gépek és 

berendezések 
4.1.3. Szerszámgép építőelemek 

4.2.  Kötéstechnikai berendezések és eszközök 
4.3.  Robotika 

4.3.1. Szerelés és kezeléstechnika 
4.3.2. Gyártósorok 
4.3.3. Robotok és manipulátorok 

4.4. Hőkezelő berendezések 
4.5. Felületkezelés és felületvédelem 
4.6. Korrózióálló szerkezeti anyagok 
4.7. Hegesztéstechnika 
4.8. Vágás és darabolás eszközei 
4.9. Ipari anyagvizsgálat  
4.10. Szerszám- és készülékgyártás 
4.11. Gépkarbantartás és diagnosztika 
4.12. Minőségbiztosítás, méréstechnika 
4.13. Szoftverek a gépiparban 
4.14. Fémhulladék kezelés 
4.15. Tiszítástechnika 
4.16. Orvosi berendezések, eszközök 
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55..  CCHHEEMMTTEECCHH    
5.1. Vegyipar 

5.1.1. Alapanyagok, eljárástechnika, 
félkész- és késztermékek 

5.1.2. Vegyipari gépek, berendezések, 
műszerek, eszközök 

5.2. Műanyagipar 
5.2.1. Alap- és segédanyagok 
5.2.2. Feldolgozó gépek, - berendezések 
5.2.3. Műanyagfeldolgozó szerszámok 
5.2.4. Műszerek, mérőberendezések 
5.2.5. Alkatrészek 
5.2.6. Félkész- és késztermékek 

5.3. Gumiipar 
5.3.1. Gumipari termékek gyártása 
5.3.2. Gumiipari gépek, berendezések és 

gyártószerszámok 
5.3.3. Gumiipar nyersanyagai 
5.3.4. Műszaki gumicikkek további 

iparágakban 
5.3.5. Gumihulladék hasznosítás 

5.4. Korrózióvédelem 
5.4.1. Korrózióálló szerkezeti anyagok 
5.4.2. Felületelőkészítés és felületkezelés 
5.4.3. Festékgyártás, festék- és műanyag 

bevonatok 
5.4.4. Fémes és egyéb nem szerves 

bevonatok 
5.4.5. Átmeneti védelem 
5.4.6. Vizsgálati és ellenőrző eljárások és 

eszközök 
5.4.7. Korrózióálló eszközök, gépek, 

berendezések, szerkezetek és 
létesítmények tervezése, gyártása 

5.5. Biztonság a vegyiparban 
5.6. Szállítás a vegyiparban 
5.7. Labortechnika, analitika 
5.8. Biotechnológia 
 
 
 

66..  LLOOGGEEXXPPOO  
6.1. Anyagmozgató gépek 
6.2. Anyagmozgató gépek és eszközök kiegészítő 

berendezései 
6.3. Anyagmozgató eszközök 
6.4. Anyagmozgatási rendszerek 
6.5. Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák 
6.6. Raktározás 
6.7. Szállítás, szállítmányozás 
6.8. Logisztikai szolgáltatások, tanácsadás, 
6.9. Ipari parkok 
6.10. Számítástechnika a logisztikában 

 
 

 
 
77..  EENNEERRGGEEXXPPOO  

7.1. Energiatermelés, -szállítás, -tárolás 
7.2. Erőművek, erőművi berendezések és karbantartásuk 
7.3. Energiaellátás, energiaszolgáltatás 
7.4. Energiafelhasználás, környezetvédelem 
7.5. Energetikai háttéripar 
7.6. Hő – és hűtéstechnikai berendezések 

 
 
 
88..  SSEECCUUTTEECCHH--  VVÉÉDDTTEECCHH  

8.1. Munkavédelem 
8.1.1. Műszaki védelem 
8.1.2. Egyéni védőeszközök 
8.1.3. Mérőműszerek és készülékek 
8.1.4. Munkahelyi egészségvédelem 
8.1.5. Munkavédelmi információ 
8.1.6. Munkavédelmi képviselet 

8.2. Tűzvédelem 
8.3. Biztonságvédelem 
8.4. Környezetbiztonság - katasztrófavédelem 
 
 
 

99..  IIPPAARRII  KKÖÖRRNNYYZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  
9.1.  Hulladékgazdálkodás 
9.2.  Vízgazdálkodás 
9.3.  Levegőtisztaság védelem 
9.4.  Talajvédelem 
9.5.  Zaj- és rezgésvédelem 
9.6.  Környezetvédelmi vizsgálat, tervezés, minősítés 
9.7.  Környezeti kárelhárítás 
9.8.  Környezeti irányítási rendszerek 
9.9.  Környezeti szakértők 
 
 

10. KUTATÁS + FEJLESZTÉS 
 

11. SZAKMAI SZÖVETSÉGEK, SZERVEZETEK 
 
12. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
 
13. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK 
 
14. SZAKLAPOK, KIADÓK 
 
15. HR SZOLGÁLTATÓK 
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