
SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött a Pódium 2000 Bt., (továbbiakban Rendező) valamint, 
 
................................................................................................. (továbbiakban Vásározó) között, a Móri 
Bornapok elnevezésű rendezvényre.  
 
A Vásározó adatai:  

Cím: ................................................ 

Ügyintéző................................................Tel:…………………  

Mobil:…………………………………… 

Adószám: ......................................... 

Tevékenység, milyen terméket forgalmaz: ……………………………… 

 
1. Jelentkezés , helykijelölés 
a. A Vásározók a rendezvényre a Szerződés és a Részvételi Szabályzat aláírásával jelentkeznek. Az 
íveket az előirt határidőre a Rendezőkhöz cégszerűen aláírva, és kitöltve kell elküldeni. A cégszerűen 
aláírt Szerződés és a Részvételi Szabályzat visszaküldésével a Vásározó egyúttal kinyilvánítja, hogy 
ezen részvételi feltételeket, valamint a Kiállítási Szabályzatot megismerte és ezek előírásait magára 
nézve kőtelezőnek elfogadja. A megadott határidőn túli igényeket a Rendezők lehetőségek szerint 
elégítik ki. 
b. A bérelt terület nem cserélhető el és nem növelhető csak a Rendezők előzetes hozzájárulásával 
adható tovább akár csak részben is más Vásározónak. A rendezvény területen a helyek kiosztását a 
Rendezők végzik. 
2. Fizetési feltételek 
a. A helydíj számla és a megrendelt szolgáltatások teljes ellenértékét a kiállító köteles a rendezőnek a 
helydíj számlán előirt határidőig készpénzben kifizetni, vagy átutalni. A fizetési határidő 
elmulasztása a jelentkezés elutasításával, vagy kötbér felszámításával járhat. A kötbér mértéke a 
terület bérletidj 20%-a, melyről a Rendező számlát állít ki a Vásározó részére. A Vásározó csak 
a két számla (területfoglalási díj, áram-szemétdíj) megfizetését követően jogosult a bérelt terület 
elfoglalására. 
b. A helyszíni szolgáltatások ellenértékét, a helyszínen a megrendeléssel egyidejűleg kell 
kiegyenlíteni. 
c. Ha a rendezvény megvalósulása olyan ok miatt hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, úgy 
mindkét félnek törekednie kell a keletkezett kár vagy költség csökkentésére. Harmadik személyek által 
okozott, vagy rájuk áthárítható károkat a Rendezők akkor térítik meg a Vásározónak, ha a károkozótól 
hozzá ez az összeg beérkezett. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt cégszerű aláírás esetén lép 
életbe. Vitás kérdésekben elfogadják a Fejér Megyei Bíróság illetékességét. 
d. Ha a Vásározó a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a 
Rendezők alkalmazhatja a Részvételi Szabályzatban meghatározott jogkövetkezményeket (zálogjog). 
e. A Rendezők szolgáltatása terület bérletnek minősül, így a jelenleg érvényben levő szabályok 
értelmében 0 %-os ÁFA terheli. 
3. Lemondás, reklamáció, jogviták 
a. Ha a lemondás október 1. után történik meg, a kötbér mértéke a helydíj 100%-a . 
b. Ha a Vásározó a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása előtt 1 órával nem foglalja el, a 
Rendezők azt minden visszatérítési  és kártérítési kötelezettség nélkül más Vásározónak bérbe adhatja. 
A meg nem jelenő Vásározó a befizetett helydíjat nem kapja vissza , ezen felül a megrendelt és 
elvégzett szolgáltatások ellenértékét is köteles megtéríteni. 
c. A Vásározónak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével üzemeltetésével stb. kapcsolatos 
reklamációit a bizonyíthatóság érdekében a rendezvény bezárásáig, a számlázással kapcsolatos 
észrevételeit pedig a számla  fizetési határidejének lejártáig írásban kell bejelentenie  a Móri Bornapok 
Konzorcium - nak. A magadott határidőn túl érkező reklamációkat a Móri Bornapok Konzorcium nem 
tudja figyelembe venni. 
 
Dátum: Mór, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….                                   …………………………………………          



         Rendező                         Vásározó 
 
 
 
     MEGERENDELŐLAP 
 
Részvételi díj: 
Terület, helyszín Ár Ft/ fm Igényelt fm Össz. ár 

A-B-C-D-G-H szektor 12.800.-Ft  Ft
 

E-F-J-K szektor 11.000.-Ft  Ft
 

 
Villamos energia- bekötés fogyasztással: 
 Össz. Ár 
500 W, 1db 220V-os  Csatlakozási lehetőség   2500 Ft + ÁFA,   Ft
 
Minden további 500 W 1500 Ft+ ÁFA/3nap                                  Ft

 
Szemét szállítás díja:  
Kiállítói helyenként, maximum 10 fm-ként 1.500.-Ft +ÁFA     
 
 
 
 
Dátum: Mór, 2010.    ............................................................ 
              Vásározó cégszerű aláírása 
 
 

 
Részvételi szabályzat 

(Móri Bornapok szerződés részét képezi) 
 
I. Általános tudnivalók 
A Móri Bornapok Konzorcium megnevezés a szabályzatban, a továbbiakban rendező. A Móri 
Bornapok területe továbbiakban, terület elnevezéssel szerepel a részvételi szabályzat pontjaiban. 
 
Helyszín:   Móri Bornapok helyszínei (lásd. Térkép melléklet) 
Időpont:   2010. október 1. – 3. 
Határidők: 
Terület átvétele:  2010. október 1. reggel 8 óra. 
Árusítás kezdete: 2010. október 1. reggel 9 óra. 
Napi nyitva tartás 2010. október 1.  és október 3. között 9.00 – 24.00-ig 
Árusítás vége  2010. október 3. 22 h. 
Terület visszaadása 2010. október 3. 
 
II. Jelentkezés, helykijelölés, területbérlés 
1.  A területbérlésben bel- és külföldi jogi és természetes személyek vehetnek részt. 
2. A Vásározók jelentkezése a szerződés – előírt határidőn belüli – visszaküldésével történik. A 
megadott határidőn túl beérkező igényeket a rendezők a lehetőségek szerint elégítik ki. 
3.  Minden Vásározóra a szabályzat rendelkezései kötelezőek.  
4. A Vásározók igényeinek figyelembevételével a terület helykiosztását a rendezők határozzák meg. 
5.  A Vásározók kötelezik magukat, hogy a területet olyan állapotban adják vissza amilyenben, kapják. 
Az okozott kár megtérítése a Vásározó kötelessége. A maradandó kárt szenvedett elemeket a 
károkozónak a rendező kiszámlázza. 
6.  A területen bármely elektromos szerelési munkát csak szakember végezhet. 
7.  A Vásározó köteles a napi tevékenység, ill. az építési és bontási munkák során keletkezett 
hulladékot a hulladékgyűjtő konténerbe eltávolítani, ill. az általa bérelt területet rendben tartani. 
8.  Tilos a területen baleset- és tűzveszélyes anyagot tárolni, ill. felügyelet nélkül hagyni! 
9.  A Vásározó köteles a fent felsorolt határidőket betartani. 
 



10. A rendező jogosult egyes termékek bemutatását megtiltani, ha azok, a többi kereskedő vagy a 
vásárlók érdekeit sértik vagy bemutatásukat, értékesítésüket érvényes jogszabályok tiltják. 
11. A területen a Vásárokról és Piacokról szóló módosított 35./1995. (IV.5.) rendelet 3 § -ban foglaltak 
árusíthatóak. 
12. A Vásározó a saját elárusító helyét – a napi nyitva tartási idő alatt – felügyelet és őrzés nélkül nem 
hagyhatja, standját nem zárhatja be, áruját nem takarhatja le. 
13. A Vásározó köteles az érvényben lévő műszaki, építészeti, gépészeti, elektromos, tűzrendészeti ill. 
hatósági rendelkezéseket betartani. 
14. A Vásározók a vásár területén kizárólag saját standjukban fejthetnek ki tevékenységet. A 
Vásározók nem fejthetnek ki olyan hírverést, amely a többi kereskedő érdekeit sérti. 
15. A bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el és nem növelhető, csak a Rendezők előzetes 
írásbeli hozzájárulásával adható tovább akár csak részben is más kereskedőknek. 
 
III. Árusítás, áruk beszállítása, utánpótlása és elszállítása 
1. A Vásározók a termékek értékesítése során kötelesek betartani a belkereskedelmi tevékenységre 
vonatkozó előírásokat. Ezek közül is lényeges a szükséges minősítések, minőségtanúsítványok 
megléte, magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, a tartós használatra rendelt termékeknél jótállási 
jegy biztosítása. A vásár területén való árusítás nem mentesít a számla-, nyugtaadási kötelezettség alól. 
A fogyasztási panaszokat a vásár ideje alatt is a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell intézni, 
illetve a részvételi szabályzat II./10. pontjának maradéktalan betartása, betartatása. 
2. Stand felügyelet nélkül nem hagyható! 
 
3. A Vásározók kötelezik magukat, hogy a vásár zárása után a megadott határidőig az általuk bérelt 
területet kiürítik és azt átadják a rendezőknek. A határidő után az árut a Vásározó költségére és 
veszélyére a rendező elszállíttatja és a felmerült költségeken túl a helyfoglalási díj 25%-át kötbérként 
felszámítja. 
4. A terület környékén a KRESZ rendelkezései érvényesek azzal, hogy a gépjárművek maximális 
sebessége csak 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még 
ideiglenesen sem zárhatók el. 
 
IV. Jogok, kötelezettségek 
1. A kereskedő jogosult jelentkezése elfogadása esetén a részére biztosított területen a meghatározott 
feltételek mellett részt venni, áruit, termékeit bemutatni, standon reklámozni kereskedni. 
2. A kereskedő teljes anyagi felelősséget vállal az elektromos és egyéb gépek üzemeltetése során 
okozott vagy a védőberendezések nem megfelelő voltából keletkező károkért és balesetekért. A 
rendezőknek jogukban áll az általuk veszélyesnek, vagy zavarónak ítélt gépek, berendezések 
üzemeltetését korlátozni, ill. betiltani. 
3. A felek megállapodnak abban, hogy a részvétellel kapcsolatban felmerülő vitás jogi kérdésekben a 
MÓRI VÁROSI BIRÓSÁG illetékességet magukra nézve kötelezően elismerik. 
4. Minden, itt nem szabályozott kérdésben a rendező szerv jogosult a szükséges intézkedéseket 
elrendelni s azok betartására a Vásározókat kötelezni. A rendezők a Vásározóval állnak 
jogviszonyban, így az általa megbízottak / pl.: alkalmazottak / tevékenységéért a Vásározó felel. 
 
V. Fizetési feltételek 
1.A helydíj számla teljes ellenértékét a Vásározó köteles a rendezők bankszámlájára a helydíj számlán 
előirt határidőig átutalni. A fizetési határidő elmulasztása a jelentkezés elutasításával járhat: a rendező 
jogosult a Vásározó felé a Szerződésben közölt kötbért érvényesíteni a fentiek szerint. A Vásározó 
hozzájárul, hogy a Rendező a számla összegére inkasszót nyújtson be a Kereskedő bankszámlájára. 
 
 
 
 
2.A számlán feltüntetett fizetési határidő utáni késedelmes fizetés esetén a rendező a törvényes 
kamatot felszámítja. A rendező az általános forgalmi adóról szóló 1987.V.törvénye értelmében mind a 
terület, mind a szolgáltatások áraira 0 % általános forgalmi adót /ÁFA/ számít fel. 
3. A Vásározónak a rendezővel szemben mindennemű reklamációját, anyagi természetű igényét 
legkésőbb 2009. október 4. határidőig írásban kell bejelentenie. Az ezután érkező reklamációt a 
rendező nem tudja figyelembe venni. 
 
VI. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
1. Tűzveszélyes tevékenység: Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan munkafolyamat, 
technológiai eljárás, amelynek során nyílt lánggal, izzással, magas hő fejlődéssel járó 
munkafolyamatot végeznek.  



2. Dohányzás: Jogszabály alapján dohányozni nem szabad az „A-C” tűzveszélyességi osztályba 
tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, továbbá ott, ahol az tűzet vagy robbanásveszélyt, 
okozhat 
3. Raktározás és tárolás: Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú 
anyagokat, PB gázpalackot tárolni, üzemeltetni szigorúan tilos! 
A területen hulladékot, göngyöleget tárolni tilos! 
4. Közlekedési utak: A terület közlekedési útjait teljes szélességében biztosítani kell, áruval, pulttal, 
ideiglenes pavilonnal, stb. leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A jóváhagyott rendezési tervtől 
eltérni, újabb elárusító helyeket kialakítani nem szabad. 
5. Villamos berendezés: A hálózatot a megengedett üzemszerű terhelésnél nagyobb terhelés alá vonni 
nem szabad. Szerelést, javítást csak szakképzett személy végezhet. Hibás gép, berendezés, egyéb 
készülék és villamos szerelvény javításáról azonnal gondoskodni kell. 
A vezeték nem lehet sérült. A megrongálódott, hibás vezetéket áram alatt tartani nem szabad, a 
használaton kívül lévő vezetéket le kell szerelni.  
 
Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos 
hálózatról le kell választani. 
6. Tüzelő-, fűtőberendezés:  Fűtőberendezés használata csak a szükséges villamos áram megrendelése 
esetén engedélyezett (Szerződésben:  5 kW villamos energia, villamos energia bekötés fogyasztással 
pontnál.) 
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú elektromos fűtőberendezést szabad 
használni. 
Az elektromos fűtőberendezés, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot 
kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért 
hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel való üzemeltetés mellett sem haladja meg a 60oC-ot. 
A rendelkezés megszegőitől a berendezést a vásár végéig a rendezők elkobozzák. 
A fűtőberendezés használatát e rendezőnek be kell jelenteni. 
7. Tűz esetén tanúsítandó magatartás 
A tűzet először észlelő személy haladéktalanul riasztani köteles a dolgozókat, ennek megtörténte után 
a következőket kell végrehajtania: 
a./ tűzoltóság riasztása telefonon 
b./ a terület kiürítése, elhagyása higgadtan és fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül. Életveszély esetén 
elsősorban a veszélyeztetett személyek biztonságba helyezése és mentése; 
c./ a rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése; 
d./ mentési munka alkalmával a megmentett javakat biztonságos távolságra kell hordani és őrzésről is 
gondoskodni kell; 
f./ elektromos tűz esetén első teendőként az áramtalanítást kell elvégezni.  
 
 
 
Dátum:  Mór, 2010. ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tudomásul vettem:   Vásározó cégszerű aláírása 
 
 


