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ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSSII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  

A Jelentkezési Lap aláírása egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti ! 

 

 

1. A Szerződés létrejötte 

 

1.1. Szerződő Felek  

A 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”), mint a VédőHáló 

rendezvény Szervezője, másrészről az U-4 Reklámiroda szervezésében megvalósuló rendezvényre (a 

továbbiakban: a „Rendezvény”) vonatkozó, a Jelentkezési Lapot (a továbbiakban: a „Jelentkezési Lap”) 

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 Rendezvényre 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. 

 

1.4. Az Általános Üzemelési és Működési Feltételek 

A Szerződő Fél köteles megismerni és betartani az U-4 Reklámiroda által megküldött, a Rendezvény 

helyszínére vonatkozó és érvényes üzemeltetési előírásokat, szabályokat. Az ezzel kapcsolatos elfogadó 

Nyilatkozatokat jelen Szerződés 1. és 2. számú Mellékletei tartalmazzák, és a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 
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2. A Szerződő Felet terhelő fizetési kötelezettségek 

A Szerződő Fél a Rendezvényen történő részvételért a Regisztrációs, 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 megfizetése, valamint az U-4 Reklámiroda által jóváhagyott 

standépítési tervdokumentáció meglétét követően vehető birtokba, illetve ezután kezdhető el a stand 

építése, kivitelezése. 

 

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 a rendezvény helyszínén csak a Jelentkezési Lapon feltüntetett termékek, 

termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására, reklámozására jogosult. 

 

 

5. Fizetési Feltételek 

 

A Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos számlákat az U-4 Reklámiroda a következő ütemezéssel 

bocsátja ki. Fizetési mód minden esetben banki átutalás, a megadott fizetési határidővel. 
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Valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló 

mindenkor hatályos törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli. 

 

5.1 Első számla: a Regisztrációs díj, és a Kötelező felelősségbiztosítás összegére vonatkozik, melyet az 

U-4 Reklámiroda Jelentkezést Lap kézhezvételét követően 8 napos fizetési határidővel állít ki. 

5.2 Második számla: Jelentkezést követően a Helydíj, illetve az Egységstand költség 50 %-a, 15 napos 

fizetési határidővel, legkésőbb 2017. május 30-ig. 

5.3. Harmadik számla: Szolgáltatási számla megküldése a Megrendeléstől számított 8 napon belül, 15 

napos fizetési határidővel, de legkésőbb 2017. június 30-i kiegyenlítéssel. 

5.4. Negyedik számla: Helydíj / egységstand költség fennmaradt 50 %-ára vonatkozó számla megküldése 

15 napos fizetési határidővel, legkésőbb 2017. június 30-i kiegyenlítéssel. 

 

 

6. A Biztosítás 

 

6.1 Felelősségbiztosítás 

A Szerződő Fél a Rendezvény helyszínén végzett 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 Lapon meghirdetetett kiállítói részvételi díj 1%-a. 

 

 

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  
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Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat az U-4 Reklámirodához 

megérkezik. Lemondásnak minősül az is, ha a Szerződő Fél a Rendezvényen a Rendezvény megnyitása 

előtt 24 órával kiállítási területét nem foglalja el, és későbbi érkezését az U-4 Reklámirodának írásban 

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, a 7.2. és 7.3. pontokban foglaltak 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 kiállítási 

részvételi 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 

Rendezvény 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 Rendezvényt 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 Rendezvénnyel kapcsolatos számlák esetében észrevételeit, kifogásait írásban kell 

az U-4 Reklámirodának írásban bejelentenie az adott számla fizetési határidejének lejárta előtt. 

A kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamációit - a bizonyíthatóság érdekében - a 

Rendezvény üzemelésének bezárásáig írásban be kell jelentenie az U-4 Reklámirodának. 

A megadott határidők után érkező reklamációkat az U-4 Reklámiroda nem tudja figyelembe venni. 

Amennyiben a Szerződő Fél az U-4 Reklámiroda által kiállított és Szerződő Félnek megküldött 

számlá(ka)t annak kézhezvételét követő 8 napon belül a nem vitatja, a számla befogadottnak minősül. 
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9. Vis Maior 

 

Az U-4 Reklámiroda, mint a Rendezvény Szervezője jogosult a Rendezvényt, 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), s amely számottevő módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Rendezvény 

megtartását. A vis maior esemény bekövetkeztéről az U-4 Reklámiroda köteles a Szerződő Felet 

haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy 

egészben elmarad az U-4 Reklámiroda kártérítésre nem kötelezhető. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. február 20. 
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1. számú Melléklet 

 

NN  YY  II  LL  AA  TT  KK  OO  ZZ  AA  TT  
 

AA  VVAASSÚÚTTTTÖÖRRTTÉÉNNEETTII  PPAARRKK  TTEERRÜÜLLEETTÉÉNN  LLÉÉVVŐŐ--  AAZZ  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSSTTÓÓLL  EELLTTÉÉRRŐŐ  --  BBAALLEESSEETTII  KKOOCCKKÁÁZZAATTOOKK  

MMEEGGIISSMMEERRÉÉSSÉÉRRŐŐLL  
 

Vasúttörténeti Park címe: 1142. Bp. Tatai u. 95. sz. 
 

A 2017. szeptember 7-10. között megrendezésre kerülő Védőháló rendezvény kiállítójaként kijelentem 
és aláírásommal elismerem, hogy a jelen nyilatkozatban felsorolt baleseti veszélyt jelentő 

létesítményekről, eszközökről, járművekről, szabadterekről, villamos berendezésekről a rendezvény 
Szervezőjétől tájékoztatást kaptam és a kiállítói részvétellel kapcsolatosan végzett tevékenység során 

sem én, sem munkatársaim nem veszélyeztetjük a környezetet! 
 

A Vasúttörténeti Park területén lévő, baleseti kockázatot jelentő veszélyforrások: 
 

1. A vasúti járművek irányváltását biztosító fordító korongok./ A fordító korong nagy átmérőjű 1.5 
méter mélységű gödörben van elhelyezve! 

Beesési veszély! 
 

2. Vasúti vágányok, amelyeken tényleges közlekedés is történik! 
Elütés veszélye! 

 
3. Vasúti vágányok melletti egyenetlen járófelületek! 

Botlásveszély! 
 

4. A vasúti járművek tárolására, rendezvények tartására használt körcsarnokban lefedés 
nélküli vizsgáló aknák is lehetnek! 

Beesési veszély! 
 

5. A kerti vasút nyomvonala több ponton keresztezi a közúti és gyalogos forgalomra kialakított utakat! 
Ütközés veszély! 

 
 
Budapest, 2017. ……………………………………………….. 
 
 
 
 ______________________________________________________ 
 Kiállító cég nevében és képviseletében 
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2. számú Melléklet 

 

MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  MMEELLLLÉÉKKLLEETT  
 
U 4 Reklámiroda Szolgáltató Kft., mint Szolgáltató, a Védőháló elnevezésű rendezvény Szervezője 
 
Valamint 
 
…………………………………………………………………………., mint a Rendezvény Kiállítója 
 
között a 2017. szeptember 7 – 10. közötti rendezvényen való részvételre vonatkozó Szerződéshez. 
 
 
 
Teljesítés helye: 1142 Budapest, Tatai út 95. 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e melléklet jogi alapját a munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIII. törvény képezi, amelynek teljesítésére a szerződő felek kötelezettséget és együttműködést 
vállalnak. E melléklet a szerződés tárgyára létrejött vállalkozási szerződés részét képezi. E mellékletben 
meghatározott munkavédelmi követelmények hatálya kiterjed a rendezvény előkészítő, lebonyolító és 
utómunkálataira is. 
 
I. Általános szabályok: 
1 .A Kiállító a részvételi szerződés teljesítésével összefüggő építési, üzemeltetési, bontási és egyéb 
munkáknál, valamint az azzal összefüggő dokumentációk készítésénél e mellékletben meghatározott 
munkavédelmi követelményeket betartja. 
2. A megállapodásban említett fogalmakra a hatályos jogszabályok értelmezése a mérvadó. 
3. A Szolgáltató munkavédelmi szempontból biztosítja a teljesítés időtartama alatt a Kiállító részére a 
konzultációs lehetőséget a helyszínt biztosító Vasúttörténeti Park által kijelölt konzulens (Lakner Zoltán 
munkabiztonsági szakértő, telefonszám: 06/30/5475387) bevonásával előzetesen egyeztetett 
időpontban. A Szolgáltató a Kiállító felé a teljesítés helye szerinti, kizárólagosan a Szolgáltató 
munkahelyeinek, létesítményeinek jellegből adódó munkabiztonsági követelményekről ad tájékoztatást 
a Kiállító kérése esetén. 
4. E melléklet nem tartalmazza azokat a – törvényben, jogszabályban, rendeletben, mértékadó 
szabványban, biztonsági szabályzatokban előírt munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó 
előírásait a Kiállító a szerződéstől függetlenül is köteles ismerni és betartani. 
5. A Kiállító által a Rendezvény helyszín területén végzendő munka jellegét, tartalmát, terjedelmét, 
kezdetének és végének időpontját, - ideértve az előkészítő és utómunkákat is -, a szerződés 
tartalmazza. 
6. A Kiállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval kötött szerződésben és a munkavédelmi 
mellékletben meghatározott munkavédelmi feltételeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban 
álló további vállalkozókkal, megbízottakkal (alvállalkozó stb. 
7. A teljesítés és a rendezvény időtartama alatt az elsősegélynyújtás feltételeiről a Szolgáltató 
gondoskodik. 
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8. Ha a Kiállító a Rendezvényen való részvételével összefüggésben külföldi vállalkozókat 
(munkavállalókat) is foglalkoztat, köteles érvényesíteni, illetve teljesíteni az ilyen foglalkoztatásra 
vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározottakat. 
 
II. Belépés, tartózkodás, közlekedés az átadott kiállítási területen 
1. A Szolgáltató által átadott kiállítási területre a Kiállító munkavállalói, alvállalkozói, megbízottjai 
munkavégzés céljából csak belépési engedély birtokában léphetnek be. A belépési engedélyt a tervezett 
munka megkezdése előtt legalább 3 munkanappal előbb a Kiállító, vagy megbízottja írásban köteles 
megkérni 
2. A Kiállító a kiadott belépési engedélyeket – amennyiben azok nem eseti, adott rendezvényre szólnak - 
5 munkanapon belül köteles visszaadni az engedélyt kiadó részére érvényességük lejárata után, vagy 
ha a belépési engedély használati jogosultsága bármely ok miatt meghiúsult, megszűnt. 
3. A Kiállító a munkaterületet gyalogosan, vagy gépjárművel Budapest, Tatai út felől kiépített közlekedő 
úton közelítheti meg. 
4. A Kiállító tudomásul veszi, hogy ha az útvonalat rendeltetésszerű funkciójától eltérően akarja 
használni, azt – az eredeti funkciótól eltérő használat műszaki, biztonsági lehetőségének (terhelhetőség, 
közlekedésbiztonság stb.) megállapítása céljából – a Szolgáltató a Kiállító kijelölt képviselőjével együtt 
köteles megvizsgálni és a rendeltetésszerű funkciótól eltérő használat módját írásban rögzíteni köteles 
és meghatározottak szerint köteles eljárni. 
5. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél, anyagmozgatásnál a 
Kiállító – a 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelettel kiadott biztonsági szabályzatokban meghatározottakon 
kívül – köteles betartani a Szolgáltató részéről ismertetett egyéb szabályokat is. Az e szabályokról 
tájékoztatott Kiállító a munkaterületnek minősülő vágányok közötti területen, vagy a kijelölt közlekedési 
útvonalon kísérő nélkül közlekedhet, illetve anyagmozgatást végezhet. 
 
III. Munkavégzés 
1. A kiállítási területet a Szolgáltató írásban adja át, illetve veszi vissza. A terület átadása-átvétele előtt a 
kiállítási terület biztonsági állapotáról a Szolgáltató és Megrendelő közösen győződnek. 
2. A kiállítási területen a Kiállító (és a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló további vállalkozó 
vagy munkavállaló) a terület átvétele előtt, illetve a terület visszaadása után munkát nem végezhet, és 
nem végeztethet. 
3. Ha a munkavégzés jellege miatt a közlekedésre kijelölt utat, vasúti vágányt, annak egy szakaszát 
átmenetileg ki kell zárni, az ott végzett munkák előtt a Kiállító köteles a lezárást és az útvonal (vágány) 
fedezését a terület felett felügyeletet gyakorló személytől kérni, és annak írásban adott tájékoztatása 
(utasítása) szerint eljárni. A terület fedezéséről a Kiállító a munka megkezdése előtt köteles 
meggyőződni, és ha a fedezés nem történt meg, a munkát nem szabad megkezdeni. 
4. Csak a Szolgáltató külön írásbeli engedélyével végezhetők a következő munkák: az átadott 
munkaterületen kívüli, vágányt vagy üzemi területet, vagy látogatók számára megnyitott területet érintő 
munkavégzés. Az írásbeli engedélyt az engedély kiadója indokolt esetben jogosult visszavonni az 
eredetileg engedélyezett időpont előtt is. 
5. Szakképzettséget igénylő tevékenységet a Kiállító csak akkor végezhet, ha az ahhoz szükséges 
szakképzettséggel, érvényes vizsgával (vizsgákkal) és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, 
helyismeret, orvosi alkalmasság stb.) rendelkezik. A szakképzettség meglétére e szerződés aláírásával a 
Kiállító kötelezettséget vállal. A feltételek meglétéről a Szolgáltató képviselője, vagy ellenőrzésre 
jogosult munkavállalója bármikor jogosult meggyőződni. 
6. A Kiállító a következőkben felsorolt műveleteket csak a Szolgáltató részéről kijelölt, felügyeletet ellátó 
munkavállalója felügyeletében végezheti el. 
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Az üzemszerűen feszültség alatt álló villamos felsővezeték veszélyes mértékű megközelítésével járó 
munkavégzés. A felügyelet ellátásával (a tevékenységek munkavédelmi szempontból történő 
összehangolásával) megbízott munkavállaló – személy- és közlekedésbiztonságra vonatkozó – 
utasításait a Kiállító köteles betartani. A felügyeletet kizárólag a vasútüzemi munkák jellegéből adódó 
biztonsági szabályok betartására irányul, nem terjed ki a Megrendelő – szerződésben foglaltak 
teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az 
elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére, vagy 
betartatására. 
7. A munkaterületen lévő aknáknál, egyéb ideiglenesen beesési, leesési veszélyt jelentő műtárgyaknál, 
létesítményeknél a beesési, leesési veszély elleni védelmet a Szolgáltatónak biztosítania kell. 
 
IV. Pályalétesítményekre, biztosítóberendezésekre, villamos és egyéb berendezésekre 
vonatkozó kiegészítő szabályok  
1. Kiállító a pályalétesítményeken és a cím szerinti egyéb berendezéseken csak olyan terjedelemben 
végezhet munkát, illetve azokat csak olyan mértékben kezelheti, ami részére a szerződés tárgyából 
adódóan egyértelműen megengedhető. Kétes esetben a munkavégzést, illetve beavatkozást 
megelőzően a Kiállító a Szolgáltató megbízottjával köteles egyeztetni és indokolt esetben a döntést – 
bármely fél kérése esetén – írásban rögzíteni. 
 
V. Ellenőrzés 
1. A Kiállító belépési-, munkavégzési-, közlekedési jogosultságát a Szolgáltató, illetve megbízott 
képviselője az átadott munkaterületen (az átadott, lezárt területen is) bármikor jogosult ellenőrizni. 
2. Ha az átadott munkaterületen a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, illetve a biztonsági 
intézkedések betartásának hiánya a Szolgáltatót, képviselőit, vagy munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a 
vagyonbiztonságot, személyi biztonságot veszélyezteti, a Szolgáltató, illetve felügyeletet ellátó, vagy 
ellenőrzésre jogosult képviselője a munkavégzést azonnal leállíthatja. A Kiállító a Szolgáltató 
előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni. 
 
VI. Oktatás 
1. A Kiállítót, illetve megbízottját, képviselőjét – igény esetén – a Szolgáltató előre egyeztetett 
időpontban és helyszínen a teljesítés megkezdése előtt részletesen tájékoztatja. A Kiállító által végzett 
munkákból adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű 
biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a Szolgáltató, illetve képviselője 
részéről megtartott tájékoztatás tárgyát. A Kiállító és munkavállalóinak (alvállalkozóinak) munkavédelmi 
oktatásáról (továbboktatásáról) a Kiállító gondoskodik, melyre jelen melléklet aláírásával 
kötelezettséget vállal. 
2. A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező építési munkák kockázatairól, biztonsági előírásairól a 
Kiállító részére – igény esetén – oktatási anyagot biztosít, amelyet a Munkavédelmi melléklettel egy 
időben átad. 
 
VII. Balesetek, rendkívüli események 
A Kiállító és alvállalkozói kötelesek a személyi sérüléssel és/vagy dologi kárral járó baleseteket és 
rendkívüli eseményeket, veszélyeztetéseket a Szolgáltató részére, illetve közvetlenül a rendezvény 
MVPA részéről kijelölt házigazdájának, Kogler Judit (06 -70 / 551 - 8281) telefonon bejelenteni. Baleset 
vagy veszélyeztetés esetén mindkét fél közös balesetvizsgálatot igényelhet. 
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VIII. Záradék 
 
Az itt nem szabályozott feltételekre és követelményekre a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvényben és végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat kell betartani. 
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