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I. ELŐADÓ

2019. SZEPTEMBER 5-7. | BÁBOLNAI GAZDANAPOK

Jelentkezési határidő: 2019. június 30. 
2019. június 30 után történő jelentkezés esetén a szervezők fenntartják 

a jogot helyhiány miatt a részvétel visszautasítására.

BÁBOLNAI 
GAZDANAPOK
2019. szeptember 5-8.

• Maximum 15 perces szakmai prezentáció (.ppt formátum, méret: maximum 10 MB) a tematikus napon.

• Vállalja az előadásának összefoglalását (legfeljebb 2000 karakterben, 1 db A/4 oldalon, WORD dokumentum  
 formátum, méret: maximum 2 MB).

Előadás díja Alkalom Mindösszesen

150 000 Ft+Áfa Ft+ÁfaX =

II. ELŐADÓ-BEMUTATÓ
• A bemutató parcellán a teljes évben a szervezővel egyeztetett időpontokban vizsgálatokat végez. 
 A mért eredményeket, igény szerint eszközének a működését a konferencia terepnapján / napjain a szervezővel  
 egyeztetett időpontokban bemutatja maximum 15 percben (.ppt formátum, méret: maximum 10 MB), valamint a  
 bemutatót követően annak helyszínén az eredményeket ismerteti 5-7 percben.

• Vállalja az előadásának összefoglalását (legfeljebb 2000 karakterben, 1 db A/4 oldalon, WORD dokumentum  
 formátum, méret: maximum 2 MB).

Előadás és bemutató díja Alkalom Mindösszesen

250 000 Ft+Áfa Ft+ÁfaX =

Résztvevő cég / magánszemély neve:

Cím:

Adószám:

Számlázási cím:

Levelezési cím:

Képviselő neve:

Telefon: Fax:

E-mail: Mobil:

VISSZAKÜLDENDŐ!

Magyar Mezőgazdaság Kft.
Postán: H-1141 Budapest, Mirtusz utca 2. 
E-mailen: smartfarm@magyarmezogazdasag.hu



IV. BEMUTATÓ-KIÁLLÍTÓ

• Kiállítói részvétel minimum 9 m2- es berendezett egységstanddal a Bábolnai Gazdanapok kiállítás csarnok, vagy  
 színsor elnevezésű helyszínén. 

 Ez esetben jelen Részvételi Megrendelőlap elválaszthatatlan mellékletét képezi a 2019. Bábolnai Gazdanapok  
 kiállításon való részvételre vonatkozó kitöltött és aláírt Jelentkezési lap. 

• A bemutató parcellán a teljes évben a szervezővel egyeztetett időpontokban vizsgálatokat végez. A mért 
 eredményeket, igény szerint eszközének a működését a konferencia terepnapján / napjain a szervezővel 
 egyeztetett időpontokban bemutatja maximum 15 percben (.ppt formátum, méret: maximum 10 MB).

Kiállító cég / magánszemély neve (mely megegyezik a Bábolnai Gazdanapok kiállításon megjelenő cég / 
magánszemély nevével):

......................................................................................................................................................................................................................................

Bemutató díja Alkalom Mindösszesen

120 000 Ft+Áfa Ft+Áfa
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III. ELŐADÓ-KIÁLLÍTÓ
• Kiállítói részvétel minimum 9 m2- es berendezett egységstanddal a Bábolnai Gazdanapok kiállítás csarnok,  
 vagy színsor elnevezésű helyszínén. 

 Ez esetben jelen Részvételi Megrendelőlap elválaszthatatlan mellékletét képezi a 2019. Bábolnai Gazdanapok  
 kiállításon való részvételre vonatkozó kitöltött és aláírt Jelentkezési lap. 

• Maximum 15 perces szakmai prezentáció (.ppt formátum, méret: maximum 10 MB) a tematikus napon.

• Vállalja az előadásának összefoglalását (legfeljebb 2000 karakterben, 1 db A/4 oldalon, WORD dokumentum  
 formátum, méret: maximum 2 MB).

Kiállító cég / magánszemély neve (mely megegyezik a Bábolnai Gazdanapok kiállításon megjelenő cég / 
magánszemély nevével):

..................................................................................................................................................................................................................................

X =

Előadás díja Alkalom Mindösszesen

80 000 Ft+Áfa Ft+ÁfaX =

2019. SZEPTEMBER 5-7. | BÁBOLNAI GAZDANAPOK



EZÜSTFOKOZATÚ TÁMOGATÓ 

Kiállítói részvétel:

• Kiállítói részvétel 9 m2- es berendezett egységstanddal a Bábolnai Gazdanapok kiállítás csarnok, vagy színsor  
 elnevezésű helyszínén (határoló falak, szőnyegezés, 1 db asztal, 4 db szék, 1 db infópult, 1 db szemetes kosár,  
 3 m2-ként 1 db spotlámpa, 9 m2-ként 1 m2 raktár, frízfelirat, spotlámpa, takarítás, műszaki ügyelet), 
• 2 KW árambekötés fogyasztással (csarnok, vagy színsor területen),
• Regisztrációs díj (tartalmazza a regisztrációt, a katalógusban történő alapbeiktatást, a kiállítói  
 felelősségbiztosítást, az általános éjjeli őrzést, valamint 2 db fogadás meghívót),
• 4 db kiállítói belépő, 5 db napijegy, 5 db parkolójegy.

Előadás és Bemutató:

• A bemutató parcellán teljes évben a szervezővel egyeztetett időpontokban vizsgálatok végzésének lehetősége. 
 A mért eredmények és igény szerint a Támogató eszközének működésének bemutatási lehetősége a konferencia  
 terepnapján / napjain a szervezővel egyeztetett időpontokban 15 percben (.ppt formátum, méret: maximum 10 MB),
• Az eredmények ismertetésének lehetősége a bemutatót követően annak helyszínén 5-7 percben.

Kommunikációs csomag:

• Az Ezüst fokozatú támogató cégemblémájának kiemelt megjelentetése a rendezvénnyel kapcsolatos nyomtatott  
 és online hirdetési felületeken,
• Sajtótájékoztatón való részvétel. 

Ezüst fokozatú támogatói díj: 1 000 000 Ft+Áfa

Az Ezüst fokozatú Támogató cég / magánszemély neve (mely megegyezik a Bábolnai Gazdanapok kiállításon meg-
jelenő cég / magánszemély nevével):

..........................................................................................................................................................................................................................................
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ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ 
Kiállítói részvétel:

• Kiállítói részvétel 9 m2- es berendezett egységstanddal a Bábolnai Gazdanapok kiállítás csarnok, vagy színsor  
 elnevezésű helyszínén (határoló falak, szőnyegezés, 1 db asztal, 4 db szék, 1 db infópult, 1 db szemetes kosár, 
 3 m2-ként 1 db spotlámpa, 9 m2-ként 1 m2  raktár, frízfelirat, spotlámpa, takarítás, műszaki ügyelet), 
• 2 KW árambekötés fogyasztással (csarnok, vagy színsor területen),
• Regisztrációs díj (tartalmazza a regisztrációt, a katalógusban történő alapbeiktatást, a kiállítói 
 felelősségbiztosítást, az általános éjjeli őrzést, valamint 2 db fogadás meghívót),
• 4 db kiállítói belépő, 10 db napijegy, 10 db parkolójegy.

Előadás és Bemutató:

• A bemutató parcellán teljes évben a szervezővel egyeztetett időpontokban vizsgálatok végzésének lehetősége. 
 A mért eredmények és igény szerint a Támogató eszközének működésének bemutatási lehetősége a konferencia  
 terepnapján / napjain a szervezővel egyeztetett időpontokban 15 percben (.ppt formátum, méret: maximum 10 MB),
• Az eredmények ismertetésének lehetősége a bemutatót követően annak helyszínén 5-7 percben.

Kommunikációs csomag:

• Az Arany fokozatú támogató cégemblémájának kiemelt megjelentetése a rendezvénnyel kapcsolatos nyomtatott  
 és online hirdetési felületeken,
• Sajtótájékoztatón való részvétel és felszólalási lehetőség, 
 • A www.magyarmezogazdasag.hu Agrárhírportál heti hírlevelében egyeztetett időpontban online PR cikk  
 elhelyezésének lehetősége. 

Arany fokozatú támogatói díj: 1 500 000 Ft+Áfa

Az Arany fokozatú Támogató cég / magánszemély neve (mely megegyezik a Bábolnai Gazdanapok kiállításon meg-
jelenő cég / magánszemély nevével):

..........................................................................................................................................................................................................................................



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. Jelentkezés - Elfogadás - Szerződés
1.1 Szerződő felek:
• Egyrészről: a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által a Bábolnai Gazdanapok kiállítás keretén belül megrendezésre kerülő Smartfarm Precíziós 
mezőgazdasági konferencia, kiállítás, bemutató (a továbbiakban: Rendezvény) szervezési feladatainak elvégzésére megbízott stratégiai 
partner a Magyar Mezőgazdaság Kft. (a továbbiakban: MMG Kft.) (székhely: 1141 Budapest, Mirtusz utca 2.)
• Másrészről: a Részvételi Megrendelőlapot cégszerűen aláíró és visszaküldő résztvevő ( Előadó, Előadó-bemutató, Előadó-kiállító, 
Bemutató-kiállító, Arany fokozatú támogató, Ezüst fokozatú támogató) (a továbbiakban: Résztvevő)
1.2 A jelentkezés - a szerződés létrejötte:
A jelentkezés a megküldött Részvételi Megrendelőlapon történik ezen részvételi feltételek elismerésével.
A szerződés az aláírt Részvételi Megrendelőlapnak, a MMG Kft.-hez történő beérkezésével, annak visszaigazolásával megkötöttnek számít.
1.3 A Résztvevő által ezen formanyomtatványon kikötött, vagy megjelenített feltétel és/vagy fenntartás érvénytelen. Valamennyi kiegészítő 
megállapodáshoz, a részvételi feltételekben foglaltaktól eltérő szolgáltatások vagy műszaki megoldások engedélyezéséhez a MMG Kft. 
írásbeli jóváhagyása szükséges.
1.4 Az MMG Kft. jogosult a szerződéstől elállni, ha a Résztvevő terméke a Rendezvény tematikájához nem illeszkedik.
Az MMG Kft. fenntartja a jogot a Rendezvény tematikájának teljes körű kialakítására, melyet a Résztvevő jelen Részvételi Megrendelőlap 
aláírásával tudomásul vesz. Az MMG Kft. fenntartja a jogot helyhiány miatt a Részvétel visszautasítására.
1.5 A kiállítási standokon élelmiszer árusítása és kóstoltatása csak előzetes bejelentés alapján és a megfelelő hatósági engedélyek 
birtokában lehetséges.
1.6 Alkiállító, képviselt cég: A Résztvevő standjára alkiállítót nem jelenthet be.

2. A részvétel költségei, esedékesség
2.1 A Résztvevői jelentkezés visszaigazolásával a Résztvevő a részvételi díjról díjbekérőt kap, majd az arra történt utalást követően kerül 
kiállításra a számla. A részvétel a díjbekérő befizetésével válik véglegessé. A díjbekérő kiegyenlítésének hiányában a részvétel nem jön létre.
Amennyiben egyéb szolgáltatást rendel a Résztvevő, arról a megrendelést követően külön számla kerül kiállításra, amit legkésőbb a Ren-
dezvény kezdéséig rendezni kell.
2.2 Ha a kitűzött határidőn belül annak ellenére nem történik meg a fizetés, hogy a MMG Kft. elutasítást helyezett kilátásba, a MMG Kft. 
jogosult saját maga rendelkezni a standterülettel, ill. elállni a szerződéstől.
2.3 A Résztvevő a fizetési határidő be nem tartása esetén külön figyelmeztetés nélkül köteles megfizetni a MMG Kft. részére a Ptk. szerinti 
kamatokat.

3. Standkiosztás, birtokbavétel
3.1 A standterületek kiosztása a jelentkezések sorrendjében, a nagyságrendi lletve a törzskiállítói státusz figyelembevételével történik.
3.2 A Résztvevő csak akkor veheti birtokba a számára kijelölt területet és kezdheti meg az építést, ha legkésőbb az építés kezdetéig a Rész-
vételre vonatkozó teljes díj, valamint az igény szerinti egyéb igényelt szolgáltatások díja kifizetésre került.
3.3 Bármely kiállítói stand vagy kiállítási terület, a melyet az egyes Résztvevők legkésőbb a kiállítás kezdete előtti nap végéig nem foglalnak 
el, más Résztvevő kiállítónak átadható. A Résztvevő ez esetben semmiféle visszatérítési vagy kártérítési igényt nem támaszthat.
3.4 A Résztvevő jelen Részvételi Megrendelőlap aláírásával hozzájárul, hogy előadásának, vagy termékbemutatójának szöveges össze-
foglalása, valamint szakmai prezentációja megjelenjen a Rendezvényre készülő elektronikus adathordozón, mely nyilvánosan elérhető.
A Részvételi Megrendelőlapon jelzett paraméterektől eltérő formátumú, vagy méretű, vagy nem megfelelő minőségű Résztvevői anyagok 
esetén az MMG Kft. fenntartja a visszautasítás lehetőségét és a fentiekből eredendően az MMG Kft. semminemű kötelezettség nem terheli 
– melyet a Résztvevő jelen Részvételi Megrendelőlap aláírásával tudomásul vesz. A Résztvevő teljes körűen felelősséget vállal, hogy az 
általa átadott, az elektronikus adathordozóra tervezetten kerülő anyagok minden tekintetben megfelelnek a törvényi előírásoknak. 
A Résztvevő kijelenti, hogy a Rendezvény elektronikus adathordozójára általa a szervezők részére megküldött anyag / anyagok a gaz-
dasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseinek mindenben megfelel, általános reklámtilalom és reklámkorlátozás alá 
nem esik. A Résztvevő elismeri, hogy az általa elhelyezett reklámban az idegen nyelvű szlogen védjegyoltalom alatt áll. A Résztvevő ezen 
nyilatkozat valóságtartalmáért teljes felelősséget vállal.

4. Biztosítás és felelősségvállalás
4.1 A Résztvevő vagy megbízottjának a feladata, hogy a Rendezvénnyel kapcsolatos kiállítási , bemutatási, vagy demonstrációs tárgyak, 
valamint minden más eszköz szabályszerűen biztosítva legyen az oda-vissza szállítás, valamint a Rendezvény teljes időtartama alatt, 
különös tekintettel a szerelés, szétszerelés összes kockázata, a károsodás, a lopás, stb. ellen.
4.2 A Regisztrációs díjban foglalt felelősség biztosítás szempontjából biztosítási esemény az a káresemény, amelyet a Résztvevő a vele 
szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetőleg a vele szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott,
és amelynek megtérítéséért a biztosított felelőséggel tartozik . A kártérítés felső határa 5.000.000 Ft/káresemény, illetve összesen 
10.000.000 Ft/biztosítási időszak.
4.3 Nem tartoznak bele a felelősség körébe a közvetett károk és az elmaradt haszon.
4.4 A MMG Kft. nem vállal felelősséget a Rendezvény lemondásáért, helyszínének áthelyezésért, ill. az időpont megváltozásáért, az időjárás 
okozta kockázatokért, ha arra vis maior következtében, ideértve katasztrófákat, környezeti károkat, háborút, felkelést, terrorcselekményt, 
bérharcokat, energiahiányt, stb. kerül sor.

5. A részvétel lemondása
A Rendezvénytől való kötbérmentes visszalépés, illetve a bérelt terület csökkentése csak abban az esetben lehetséges, ha ez az igény 
a jelentkezést követő 8 napon belül a MMG Kft.-hez írásos formában megérkezik. Amennyiben a Résztvevő egy későbbi időpontban lép 
vissza, ez feljogosítja a MMG Kft.-t a kötbér megfizetésének követelésére. Amennyiben a visszamondás a jelentkezést követő 8 nap eltelte 
után, de 2019. június 30. napja előtt történik, a kötbér mértéke 50%, azt követően 100%. A kötbér alapja a Résztvevő által fizetendő 
Részvételi díj. A Résztvevő köteles a kötbér összegét haladéktalanul megfizetni.

6. Garanciavállalás
A stand vagy a kiállítási terület esetleges hiányosságai miatti reklamációt a hely elfoglalása után azonnal, de legkésőbb a stand 
felépítésének utolsó napjáig írásban kell közölni a MMG Kft.-vel, annak érdekében, hogy a jogos vagy méltányolható panaszt a MMG Kft. 
orvosolhassa. A később közölt reklamációk nem vehetők figyelembe, és ezek alapján igények nem támaszthatóak a MMG Kft.-vel szemben.

7. Bírósági illetékesség
A részvételi feltételekben nem szereplő egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 
A szerződő felek mindent megtesznek a vitás ügyek peren kívül történő rendezésére, de amennyiben ez eredménytelennek bizonyul, úgy 
bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Kelt: 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Cégszerű aláírás
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