ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Miskolci Egyetem területén a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar és szerződéses partnere,
az University Sportmarketing Kft. által a 37. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál rendezvény kiállítói
számára nyújtott szolgáltatásokra

1. A szerződés létrejötte
1.1. Jelen általános szolgáltatási szerződési feltételek (a továbbiakban: „Szolgáltatási Feltételek”)
mindazon szolgáltatásokra (a továbbiakban: a „Szolgáltatások”) vonatkoznak, amelyet a Kiállító,
a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kartól (székhely: 3515 Miskolc – Egyetemváros;
adószám: 15308809-2-05, törzskönyvi azonosító szám: 308801, intézményi azonosító jel: FI
87515, képviseli: Prof. Dr. Szűcs Péter, dékán), továbbá szerződéses partnerétől, az University
Sportmarketing Kft-től (székhely: 3532 Miskolc, Liszt Ferenc utca 16/A., adószám: 13298436-205, Cégjegyzékszám: 09-05-011404, képviseli: Kása Tamás, ügyvezető)
(együttesen a
továbbiakban: „Szervezők”) a 37. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál (a továbbiakban:
„Rendezvény”) Rendezvényhez kapcsolódóan vesz igénybe a Miskolci Egyetem, Főépület A/4 ép
fszt., Előcsarnok és Díszaula (a továbbiakban: a „Rendezvény terület”) területén.
1.2. A Kiállító jelentkezését a Szervezők jogosultak részben vagy teljesen elfogadni vagy visszautasítani,
függetlenül attól, hogy Kiállító előzetesen, előlegként kiállítói díjat fizetett a Szervezők részére.
1.3. A Szervezők a Kiállító részére a jelentkezési lapon megadott kapcsolattartási címre küldik meg
elektronikus levél formájában a részvételi visszaigazolást. A levél kézbesítettnek tekintendő,
amennyiben nem érkezik a feladó részére kézbesítési hibaüzenet, ezért Kiállító felelőssége, hogy
a jelentkezés során a kapcsolattartási adatait pontosan, olvashatóan adja meg, és a megadott
elektronikus levelezési szolgáltatást a Rendezvényig fenntartsa.
1.4. Amennyiben bármely okból a Szervezők csak részben tudják a Kiállító által a jelentkezési lapon
kért kiállítói helyet (asztalszám, preferált szektor) biztosítani, Kiállítónak joga van a szolgáltatást
az értesítés kiküldését követő 5 munkanapon belül írásban lemondani. Kiállító általi, határidőn
belüli lemondás, továbbá a jelentkezés Szervezők általi visszautasítása esetén a Szervezők 5
munkanapon belül kötelesek az előlegként kifizetett díj szolgáltatással nem fedezett részét
visszautalni a Kiállító részére.

2. A szolgáltatás igénybevétele
2.1. A Kiállító a Szervezők által visszaigazolt kiállítási helyet (a továbbiakban: „Kiállítói hely”) a
Szervezők előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem jogosult semmilyen
jogcímen továbbadni.
2.2. A Kiállító a Kiállítói helyet kizárólag a részvételi díj maradéktalan befizetése után, a helyszíni
regisztrációt követően veheti birtokba
2.3. A Szervezők az alábbi időszakban biztosítanak a Rendezvény területen (Miskolci Egyetem,
Főbejárat, előcsarnok, 3515 Miskolc – Egyetemváros) regisztrációt, illetve előzetes bepakolási
lehetőséget a Kiállítói helyekre
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- 2019. március 8. 17:30 – 20:00
- 2019. március 9. 07:00 – 09:00
2.4. A Szervezők fenntartják a teljes rendezvény területre vonatkozóan a Kiállítói helyekre történő
bepakolás rendjének szabályozási jogát, amelyet a Kiállítók részére előzetesen elküldenek elektronikus
levél formájában. A Szervezők jogosultak technikai okokból a 2.3-as pontban foglalt időszakban
bepakolási rendet módosítani.
2.5. A Szervezők a Kiállítói helyet előzetes bejelentés hiányában 2019. március 9-én 10:00-ig tartja fenn
a Kiállító részére.

3. A Szervezők jogai és kötelezettségei
3.1. A Szervezők kötelezettsége a visszaigazolt Kiállítói helyek biztosítása, az alábbi kiegészítő
szolgáltatásokkal együtt. A Kiállítói helyen a Szervezők által biztosított asztalok mérete:
A-G szektor: 0,9 m2 (1 m széles és 0,9 m mély)
H-M szektor: 0,84 m2 (1,1 m széles és 0,75 m mély)
3.2. A Szervezők fenntartják a jogot az előzetes elrendezési terv biztonsági és technikai okokból
történő módosítására.
3.3. A Szervezők Kiállítói helyek mellett az alábbi szolgáltatásokat biztosítják a Kiállítók részére: 1 db
műsorfüzet, asztalonként 1 db szék és 1 db állandó belépőjegy, 1 db csatlakozási lehetőség
(elosztót a Kiállítónak kell saját részre biztosítania) a 230V-os elektromos hálózatra (maximálisan
300W/asztal, melynek túllépése esetén a Szervezők jogosultak a Kiállító áramvételi lehetőségét
korlátozni), valamint a kiállítói terület péntek és szombat éjszakai őrzött zárva tartásának
biztosítása.
3.4. A Rendezvény terület zárvatartási időszaka:
2019. március 8. 20:00 – március 9. 07:00
2019. március 9. 18:00 – március 10. 08:00
A zárvatartási időszakban a Szervezők élőerős biztonsági szolgálattal tartják fenn a teljes kiállítási
terület zárva tartását. Ebben az időszakban a regisztrált Kiállítók sem tartózkodhatnak a
Rendezvény területén.
3.5. A Rendezvény terület nyitvatartási időszaka:
2019. március 9. 10:00 – 18:00 (technikai kapunyitás 09:00)
2019. március 10. 09:00 – 17:00
A nyitvatartási időszakot követően tilos a kereskedelmi tevékenység folytatása.
A Rendezvény terület teljes kiürítésének határideje: 2019. március 10. 20:00
3.5. A Kiállítói hely birtokbavételétől kezdődően annak rendezvényt követő visszaadásáig a Kiállító
felel a kiállítói területen elhelyezett termékek, eszközök és vagyontárgyak vagyonvédelméért,
ideértve a Rendezvény 3.3-as pontban részletezett zárvatartási időszakát is. A zárvatartási
időszakban a Szervezők nem biztosítják a Kiállítói helyen hagyott vagyonelemek tételesen átvett
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értékőrzését, ezért a Kiállítók felelőssége, hogy a kiállítói helyen ne hagyjanak felügyelet nélkül
nagy értékű ásványt, készpénzt és egyéb vagyontárgyat. Szervezők a Kiállítói helyen elhelyezett
vagyonelemekre biztosítást nem köt.
3.6. A Szervezők a Rendezvény látogatását az érdeklődők számára belépőjegy váltásához kötik.
3.7. A Szervezők feladata a Rendezvény népszerűsítése, beharangozása sajtótájékoztató és
sajtóközlemény kiküldése útján. A Szervezők saját belátásuk szerint döntenek a Rendezvény
fizetett hirdetés útján történő népszerűsítéséről, azonban a Kiállítók felé nem vállalnak semmilyen
kötelezettséget a rendezvényre látogatók létszámára vonatkozóan, így pénzvisszafizetési
garanciát sem biztosítanak.
3.8. A Szervezők fenntartják a Rendezvény programjának, nyitvatartásának módosítási, felfüggesztési
és lemondási jogát az emberi életet és egészséget, illetve a kiállított vagyonelemek épségét
veszélyeztető biztonsági okokból, illetve vis maior esetben, amely döntés azonnali hatályú és
kötelező érvényű a Kiállító számára. Ebben az esetben Szervezők nem tartoznak a Kiállítók felé
kártérítési kötelezettséggel, azonban köteles a tőle telhető mértékben mindent megtenni annak
érdekében, hogy a Kiállító kárai enyhüljenek.
Vis Maior alatt a felek olyan rendkívüli eseményt értenek, amely a szerződés megkötése után
következett be, nem volt előrelátható és a felek által elhárítható.
3.9. Amennyiben a Rendezvény, vagy a Kiállító részvétele a Szervezők egyértelmű hibájából hiúsul
meg, a Szervezők a Kiállító részére az általa megfizetett részvételi díj 100%-át köteles 3
munkanapon belül visszatéríteni.
3.10. A Szervezők kötelesek a Kiállító tevékenységét segíteni, lehetőségeihez mérten támogatni. A
Szervezők a Rendezvényt megelőző időszakban munkanapokon 8:00 – 17:00 időszakban a
www.asvanyfesztival.hu honlapon feltüntetett kapcsolattartói elérhetőségeken, a 2.3-as pontban
részletezett helyszíni regisztrációs és bepakolási időszakban, továbbá a Rendezvény nyitvatartási
időszakában a regisztrációs pultban személyesen, illetve telefonon a Rendezvényhez és a
Szervezők szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó kérdésekben a Kiállító rendelkezésére állni.

4. A Kiállító jogai és kötelezettségei
4.1. A Kiállító tudomásul veszi, magára (és megbízottjaira) nézve kötelező érvényűnek tekinti és
betartja a Rendezvény részvételi feltételeiben foglaltakat, melytől eltérő magatartása esetén a
Szervezőknek jogában áll (kártérítés nélkül) akár azonnali hatállyal is a Kiállító részvételi jogát
ideiglenesen felfüggeszteni, vagy véglegesen visszavonni.
- A Rendezvényen kizárólag az előzetes jelentkezési lapon megadott és a Szervezők által – a
pontos kiállítói hellyel együtt – visszaigazolt/jóváhagyott termékkör állítható ki
- A kiállításra kerülő anyagnak szorosan illeszkednie kell a Rendezvény profiljához (ásványok,
kőzetek, kövületek, ásványokból készült ékszerek és ajándéktárgyak, ásványokkal
kapcsolatos kiadványok és nyomtatványok) és a vonatkozó jogszabályokhoz
- Tilos szintetikusan előállított, vagy módosított ásványpéldányokat kiállítani a Díszaulában (AE szektor, színpad). Ez alól kivételt képeznek a színezett achát termékek
- A Rendezvény egész területén tilos utánzatokat, szintetikusan előállított, vagy módosított
ásványokat, kövületeket, ásványokból készült ékszereket, vagy ajándéktárgyakat kiállítani
anélkül, hogy a Kiállító erre magyar nyelven nyomtatott, jól láthatóan kihelyezett felirattal
felhívná az érdeklődő figyelmét
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- A Rendezvény egész területén tilos ezotériára utaló megtévesztő ásványnevek használata
- A Rendezvényen tilos minden olyan tárgy kiállítása, amelyik a kulturális örökség védelme alá
esik
- A Kiállító köteles garantálni az általuk forgalomba helyezett termékek per-, teher- és
igénymentességét, illetve jogi felelősséget vállalni a termékek eredetéért, származásáért és
forgalomba hozataláért
4.2. A Rendezvény területén a Kiállító kizárólag a Kiállítói területén belül helyezhet el kiállítási tárgyat,
terméket, dobozt, reklámtáblát, roll up-ot, plakátot stb. A Kiállítói területén kívül, az asztal mellett
és előtt, a közlekedő és menekülési útvonalakon, a vészkijáratok előtt, más Kiállítók területén ez
szigorúan tilos. A Kiállító számára biztosított terület asztal felülete legfeljebb befelé növelhető a
számára biztosított terület mértékéig.
4.3. A Kiállító a kiállítói asztalt nem mozdíthatja el, nem rendezheti át, a kialakított közlekedési
folyosókat – biztonsági és tűzvédelmi okokból – nem szüntetheti meg, nem torlaszolhatja el és
nem szűkítheti le. A Kiállító számára tilos a bérbeadott asztal lapfelületének kiegészítése,
megnövelése oly módon, hogy az az eredeti asztallap első vagy bármely oldalsó síkján túlnyúljon.
4.4. A Kiállító köteles a tevékenységével összefüggő valamennyi hatályos jogszabályt betartani és
betartatni, amelyre vonatkozóan kizárólagos felelősséggel tartozik.
4.5. A Kiállító kizárólagos felelősséggel tartozik a Szervezők és harmadik fél irányába az általa
biztosított és használt kiállítási eszközökért, berendezési tárgyakért, elektromos eszközökért,
azok érintés-, tűz- és balesetvédelmi megfelelőségéért, biztonságos használatáért.
4.6. A Rendezvény területére tűz- és robbanásveszélyes, az egészségre vagy a környezetre ártalmas
vagy ismeretlen eredetű eszközt, terméket és anyagot tilos behozni. Nyílt láng használata, hanglevegő- és fényszennyezéssel járó tevékenység végzése szigorúan tilos a Rendezvény területén.
Élelmiszer árusítása a rendezvény területén a Szervezők előzetes írásbeli engedélye nélkül
szigorúan tilos.
4.7. A Kiállító a Szervezők által részükre ideiglenes használatba adott eszközök állagáért teljes körű
kártérítési felelősséggel tartozik, melyet köteles a Rendezvény végén az eredetileg átadott
állapotban a Szervezők részére hiánytalanul visszaszolgáltatni. A Kiállító a saját maga és az
érdekkörébe tartozó harmadik fél által okozott kárért teljes kártérítési és jogi felelősséggel
tartozik.
4.8. A Kiállító köteles a Rendezvény nyitvatartási ideje alatt (ideértve 2019. március 9-én a 9:00-s
technikai kapunyitás utáni időszakot is) a Kiállítói helyét az érdeklődők fogadására alkalmas
állapotban tartani és működtetni.

5. Titoktartás
5.1. A Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó együttműködésük kapcsán teljes titoktartást
vállalnak, a Rendezvénnyel kapcsolatosan rendelkezésükre jutott információt bizalmasan kezelik.
5.2. Felek tartózkodnak a Rendezvénnyel, a Szervezőkkel, a másik féllel és egyéb Kiállítókkal
kapcsolatosan általuk és érdekkörükbe tartozó harmadik fél általi nyilvános kritikától.
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6. Lemondás, jogvita, egyebek
6.1. A Kiállító a Szervezők által visszaigazolt részvételét 2019. február 20-ig jogosult írásban kötbér
mentesen lemondani. A Kiállító által fizetendő kötbér mértéke 2019. február 20 – március 1.
közötti időszakban írásban történő lemondás esetén 50%, 2019. március 1-je után 100%.
6.2. Amennyiben a Kiállító a visszaigazolt Kiállítói helyet 2019. március 09-én 10:00-ig nem veszi át, és
azt előzetesen nem jelezte a Szervezők felé, a Szervezők jogosultak azt másnak értékesíteni.
6.3. A Kiállító a kiállítói hellyel kapcsolatos reklamációt a birtokbavételt követő 1 órán belül, egyéb
esetben a Rendezvény nyitvatartási időszakában tud a Szervezők részére írásban jelezni.
6.4. A Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban, annak teljes hatálya alatt a magyar nyelvet
tekintik hivatalosnak. Jelen szerződés a magyar jog hatálya alatt áll. Az esetleges jogviták esetére,
amennyiben nem sikerül közös megegyezésre jutni, a Felek alávetik magukat a perérték
függvényében a Miskolci Törvényszék illetékességének. A panaszos békéltető testületi eljárást is
kezdeményezhet (B-A-Z Megyei Békéltető Testület, 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.,
bekeltetes@bokik.hu).
6.5. Jelen szerződést általános jellegéből adódóan a Szervezők jogosultak, kizárólag írásban
módosítani. Szóbeli megállapodásra nem hivatkozhat egyik fél sem.
6.6. Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.
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