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ÁÁllttaalláánnooss  sszzeerrzzőőddééssii  ffeellttéétteelleekk  
 

A Jelentkezési Ív aláírása egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti! 
 
 
1. A Szerződés létrejötte 
1.1. Szerződő Felek  
Jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők egyrészről az U-4 Reklámiroda Kereskedelmi Szolgáltató 
Bt. (székhelye: 1203 Budapest, Török Flóris utca 35.; cégjegyzékszáma: Cg.:01-06-219650; a továbbiakban: az „U-4 Reklámiroda”), valamint 
a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány  területén, (1142 Budapest Tatai u. 95, továbbiakban MVPA) az U-4 Reklámiroda által 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. 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 U-4 Reklámiroda által kiállított számlák címzettje és 
kötelezettje.  
1.3. A Szerződés létrejötte 
A Jelentkezési Ív a Szerződő Fél által megfelelően (cégszerűen) aláírt példányának postai vagy elektronikus úton, telefaxon vagy egyéb 
módon az U-4 Reklámiroda részére történt visszaküldésével a Felek között a Szerződés létrejön. Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy 
megismerte és elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
 
2. A Szerződő Felet terhelő fizetési kötelezettségek 
A Szerződő fél a kiállításon történő részvételért a regisztrációs díjat, a kötelező felelősség biztosítási díjat, 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. 
 
3. A Kiállítási Terület birtokba vétele és megváltoztatása  
3.1. Birtokba vétel 
A kiállítási terület csak a regisztrációs  díj, a kötelező felelősségbiztosítás, a helydíj, a szolgáltatási Díj, és a kivitelezői kaució teljes 
összegének befizetése valamint az U-4 Reklámiroda  által jóváhagyott standépítési tervdokumentáció jóváhagyása  után vehető birtokba, 
illetve azután kezdhető el az építési munka. 
3.2. Megváltoztatás 
Az U-4 Reklámiroda által kijelölt kiállítási terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, más kiállítóval való megállapodással nem 
növelhető, sem ingyenesen sem ellenérték fejében nem adható tovább. 
 
4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások 
A Szerződő Fél csak a Jelentkezési Íven feltüntetett termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására, reklámozására jogosult. 
 
5. Fizetési feltételek 
5.1 Első számla: a Regisztrációs díj, a kötelező felelősségbiztosítás és a helydíjak vagy a csomagajánlat 30%-a. 
5.2 Második számla: helydíjak vagy a csomagajánlat 70%-a és a később megrendelt szolgáltatások (árambekötés + napi fogyasztás ) 100%-
a. 
5.3 ÁFA 
Valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvényben 
meghatározott mértékű ÁFA terheli. 
 
6. A Biztosítás 
6.1 Felelősségbiztosítás 
A Szerződő Fél a Magyar Vasúttörténeti Park területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy 
alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan (balesetszerű) 
károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen. 
6.2 A Felelősségbiztosítási Díj  
A kötelező felelősségbiztosítás díja a Jelentkezési Íven meghirdetett Helydíj 1%-a. 
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7. A Lemondás és jogkövetkezményei 
7.1 A részvétel lemondása  
A Szerződés létrejöttét követően a Szerződő Fél a kiállítási részvételt csak írásban, az U-4 Reklámiroda részére igazolható módon 
megküldve mondhatja le érvényesen (a továbbiakban: a „lemondás”). A lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó  
nyilatkozat az U-4 Reklámirodához 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 nem jelzi. Lemondás esetén a Szerződő Fél részére kijelölt kiállítási 
területet az U-4 Reklámiroda jogosult másnak bérbe adni. Lemondás esetén a Szerződő Felet meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség 
terheli, az alábbiak szerint. 
7.2 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 helydíj díj 70 %-át, 30. napon belül a helydíj 100 %-át tartozik meghiúsulási 
kötbérként megfizetni az U-4 Reklámiroda részére.  
7.3 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. naptól kezdve pedig 100%-a. 
 
8. 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 az U-4 Reklámirodánál. A megadott határidők után érkező reklamációkat az U-4 Reklámiroda 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. 
 
9. Vis Maior 
Az U-4 Reklámiroda 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 nem róható fel a szervezőnek (pl.: háború, zavargás, polgári 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 az U-4 Reklámiroda köteles a 
Szerződő Feleket tájékoztatni. Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy egészben elmarad az U-4 Reklámiroda 
kártérítésre nem köteles.  
 
10. 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. 
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