
Részvételi Feltételek

Kiállítói részvételi feltételek
A Kiállítók a rendezvényen való részvételre a tavaszkert Dísznövény 2018 Szakkiállítás és Vásár Jelentkezési Lap 
kitöltésével, cégszerű aláírásával, valamint a Regisztrációs Díj megfizetésével válnak jogosulttá.
A Kiállítók termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan a Szervező fenntartja a jogát, hogy kizárólag a rendezvény 
profiljába és arculatába illő termékeket és szolgáltatásokat fogadjon.
A belépőjegyek 500 Ft értékben (1000 Ft-onként 100 Ft) a Rendezvény kiállítóinál levásárolható kupont tartalmaznak, 
melyek érvényesítését a Kiállító vállalja.
A Jelentkezési Lapot a jelentkezéstk@gmail.com címre kérjük küldeni, amelyről elfogadói visszajelzést küldünk. Ezt 
követően kérjük a részvételi díjat 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni, a megrendelés így válik érvényessé. 
Az átutalás beérkezésétől számított 8 napon belül megküldjük a számlát. 
Az aláírt Jelentkezési Lap megrendelésnek, a Részvételi Feltételek elfogadásának és egyben Díjbekérőnek is minősül. 
A határidőkig ki nem egyenlített kötelezettségek esetén a Szervező visszaléphet a bérbeadásától. 

Részletfizetési kedvezmény
Nettó 50 000 Ft megrendelés (a Regisztrációs Díjon felül) esetén részletfizetési kedvezmény vehető igénybe: minden 
megrendelt szolgáltatás 60%-át a jelentkezés visszaigazolását követő 8 naptári napon belül, legkésőbb március 9-éig, 
a fennmaradó 40%-ot pedig legkésőbb március 30-áig kérjük átutalással kiegyenlíteni.
A március 9-ét követő jelentkezések esetén a teljes összeg előre kifizetésével lehet területet bérelni a szabad helyek 
függvényében.

Jelentkezés 
A jelentkezést kizárólag a rendezvény nyomtatványán lehet megtenni.
Több kiállító együttes részvétele esetén a Jelentkezési Lap mellékleteként a Kiállító köteles közölni a Társkiállítók 
adatait. A Kiállítóra vonatkozó szabályok kötelező érvényűek a Társkiállítókra is, a Rendezvénnyel kapcsolatban 
felmerülő mindennemű fizetési kötelezettség azonban a szerződő Kiállítót terheli. 
A Kiállító a Kiállítás területén kizárólag saját és Társkiállító(i) termékeit értékesítheti, illetve promotálhatja.
A fizetési határidők a Szervező számlájára történő jóváírás napjára vonatkoznak. Késedelmes fizetés esetén +10 % felár 
kerül felszámításra.

Lemondási feltételek
A Kiállító Regisztrációs Díj és a Kiállítói Díj megfizetésével válik jogosulttá a Dísznövény 2018 Szakkiállítás és Vásáron 
való részvételre.
Amennyiben bármilyen oknál fogva nem tud vagy kíván részt venni, azt a rendezvény időpontját megelőző 30 nappal 
lemondhatja. Ebben az esetben a Kiállítói Díj a Regisztrációs Díj kivételével visszatérítésre kerül.
Amennyiben a lemondás a rendezvény időpontját megelőző 30 és 15 napon belül történik, a Kiállítói Díj 40%-a kerül 
visszatérítésre (a Regisztrációs Díj kivételével). A rendezvény időpontját megelőző 15 napon belül történő lemondás 
esetén Szervezőnek nem áll módjában a Részvételi Díj visszatérítése (részletfizetés esetén a fennmaradó 30% szám-
lázásra kerül).
Részletfizetés esetén, ha a fennmaradó 40% nem kerül a berendezkedést megelőzően készpénzben kiegyenlítésre, 
a Kiállító nem jogosult a rendezvényen való részvételre, valamint az előre befizetett 60% Részvételi Díj visszafizetésére 
sem jogosult.
Kivétel igazolt Vis Major esetén a Regisztrációs díj kivételével a Kiállítói díj 50% kerül visszafizetésre.
A Szervező a rendezvényt megelőzően március elején egyszeri alkalommal biztosítja a helyszín előzetes bejárását, 
mely alkalommal jelezhetők a helyfoglalási igények.
A Szervező által a Kiállító részére kijelölt terület önhatalmúlag, a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
változtatható meg, nem növelhető, másik Kiállítóval nem cserélhető és 
nem adható tovább.
A Kiállító csak a Jelentkezési lapon feltüntetett és a Szervező által elfogadott termékek és szolgáltatások bemutatására 
és/vagy értékesítésére és/vagy promóciójára jogosult. Minden egyéb esetben a Szervező az első felszólítást követően 
jogosult a Kiállító oda nem vonatkozó termékeit letiltani, adott esetben a standját a Kiállító költségére bezáratni, 
a Kiállítót a rendezvény elhagyására kötelezni, valamint a Kiállítóval szemben kártérítési igénnyel fellépni. 

Kiállítói megjelenések
A rendezvény Kiállítói pontos cégadataikkal szerepelnek a tavaszkert Dísznövény 2018 Szakkiállítás és Vásár honlapján 
és a látogatók számára készülő nyomtatott és online kiadványban. A nyomtatott kiadványban való megjelenést csak 
abban az esetben áll módunkban biztosítani, amennyiben a Kiállító érvényes regisztrációja 2018. április 5-éig megtörténik. 



A Szervező azon Kiállítóknak, akiknek a jelentkezéssel kapcsolatos összes szükséges dokumentuma és díja 2018. 
március 14-éig beérkezik, valamint megfelelő információs és fotós anyagot adnak, egyszeri, térítésmentes facebook 
megjelenést biztosít a rendezvény oldalán és esemény oldalán.
A további, illetve később beérkezett jelentkezések/befizetések esetén a Kiajánlóban közzétett feltételekkel lehetséges.

Kiállítói megjelenés a rendezvényen
Közvetlen árusítás csak a vonatkozó hatályos adószabályoknak megfelelően lehetséges.
A Rendezvény alatt általában véve direktmarketing tevékenység nem folytatható. 
A Szervező jogosult a regisztráció során elbírálni a megadott tevékenységek és árutípusok alapján, hogy a rendez-
vényen részt vehet-e a Kiállító. 
A kijelölt kiállítói terület csak a terület díjának és az igénybe vett szolgáltatások teljes összegének befizetése után 
vehető birtokba. A Rendezvény olyan komplex szolgáltatásnak minősül, ahol bármely kapcsolódó szolgáltatást 27% 
ÁFA terhel.
Amennyiben a Kiállító a részére kijelölt területet az esemény megnyitását megelőző 12 órán belül nem foglalja el, a 
Szervező jogosult azt minden visszatérítés és kártérítési kötelezettség nélkül harmadik félnek bérbe adni. 
A meg nem jelent Kiállító a Kiállítói Díjat és egyéb megrendelt szolgáltatás díjait nem kapja vissza, a kiállítási terület 
érvényesítésére a Szervező azonnal jogosulttá válik. Ez alól kivétel az igazolhatóan Vis Major fennállása.
A Kiállító a Rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamációit – a bizonyít-
hatóság érdekében – az esemény nyitva tartási idején belül, a számlázással kapcsolatos észrevételeit a számla fizetési 
határidején belül kell bejelentenie írásban, azokat dokumentálva a Szervező részére igazolható módon megküldve vagy 
átadva. A megadott határidőkön túl érkezett reklamációkat a Szervező nem fogadja el.

Termék státusz minden egyéb esetben
A Kiállító teljes felelősséget vállal az általa értékesített termékek eredete, minősége, szavatossága stb. illetően, annak 
az idevonatkozó jogszabálynak nem megfelelés esetén mindennemű kártérítését, büntetését maga vállalja és fizeti meg.
A Szervező jogosult a standépítést és a kiállított termékeket a berendezés teljes ideje alatt felülvizsgálni. A termékeknek 
a minőségi követelményeknek meg kell felelniük, ha ennek nem tesznek eleget, akkor a szervezőknek jogukban áll 
kizárni őket a rendezvényből. Ebben az esetben az érintett Kiállítót terheli az elszállítás és valamennyi egyéb felmerülő 
költség (pl. a további tartalékok vételára stb.), a Kiállító kártérítési és költségtérítési igénnyel nem léphet fel. 
A kiállított termékek, áruk feliratozásáról minden résztvevő maga gondoskodik, az érvényes tudományos faj- ill. fajtanév 
kiírása kötelező. Gyümölcs- és zöldségféléknél fel kell tüntetni a fajtanevet, a fajta termőhelyét, a termesztő céget, 
a vállalkozó nevét. 
A Kiállító kötelezettsége vállalja, hogy a rendezvény területére hozott növények épek, egészségesek, kártevőktől és 
kórokozóktól mentesek, az Európai Uniós a Magyar növény-egészségügyi szabályoknak megfelelnek. Amennyiben 
a növények fertőzöttek vagy a fentiekben megjelölt kritérium nem betartásából bármilyen kár adódik, azt a Kiállító 
köteles a Szervező számára teljes mértékben megtéríteni. 
A Kiállító köteles a kiállított, árusításra szánt termékeket megfelelő állapotban tartani a Rendezvény zárásáig, ennek 
ellenőrzésére a Szervező által kijelölt személynek joga van ezt elbírálni, valamint a tönkrement kiállítási anyagokat 
a Kiállító terhére elszállíttatni, a megüresedett helyet a Kiállító költségére berendezni. 

Felelősség és biztosítások
A Rendezvény helyszíne a Budai Arborétum, amely kiemelten védett terület, így ha a Kiállító a rendezvény területén 
véletlenül– szándékosan, gondatlanul – kárt okoz, köteles azt a polgári jog szabályai szerint megtéríteni a Szervezőnek.
Zöldterületek igénybevétele során a Kiállító a rendezvény előkészítésénél és lebonyolításánál nehéz (2 tonnánál nehe-
zebb) gépekkel, ill. járművekkel csak a meglévő kerti utakra hajthat be, illetve ott, ahol a sekély gyepfelület alatt 
murvaréteg található, 5 tonnás vagy nehezebb járművek csak az aszfalt utakon közlekedhetnek. Ellenkező esetben a 
felmerülő károkért a Kiállító vállalja a felelősséget. 
A Kiállító szavatolja, hogy a rendezvény során használt, az ott közreműködők tulajdonában, birtokában, használatában 
lévő elektromos berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb ingó dolgok teljes mértékben megfelelnek a hatályos 
jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásoknak és azok működését 
időjárás vagy más indokolt esetben ellenőrzi, felfüggeszti vagy teljes mértékben megszünteti. Az ennek elmaradásából 
eredő bármilyen személyi, tárgyi, tulajdoni vagy természeti kárért a Kiállító felelős teljes mértékben.
A Kiállítót terheli minden olyan anyagi és személyi kár, amelyet saját maga, vagy az általa megbízott személy, illetve 
a standszemélyzet okozott. 
Ha a károk hibás vagy hiányos standépítésre vezethetők vissza, a károk megtérítése szintén a Kiállítót terheli. 
A Kiállító biztosíthatja lopás vagy egyéb károsodás ellen a standján lévő termékeket, az ilyen típusú károkért a Szervező 
nem vállal felelősséget.
A Kiállítók magukra vállalják a rendezvény területén a rakodás és berendezés során a termékek sérüléséből vagy más 
okokból adódó veszteséget. 
A Kiállító az okozott kárt a káreseti jegyzőkönyv alapján köteles megtéríteni. 
A Szervezők általános, nem egyes Kiállítói standokra kiterjedő őrzést biztosítanak, de a Kiállítók semmilyen jellegű 
tulajdonáért, káráért nem felelősek, felelősségre nem vonhatók.
Nem kötelező jelleggel Kiállítóink biztosítást köthetnek kiállítási tárgyaikra, installációikra és egyéb, a Rendezvény  hely-
színén levő tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk a Kiállítót terhelik.



A Kiállító tudomásul veszi, hogy a Rendezvény a Szent István Egyetem tulajdonába tartozó Rendezvény, melynek 
tekintetében, amennyiben az Egyetem vezetőségének álláspontja szerint a Kiállító tevékenysége kifejezetten sértené az 
Egyetem érdekeit illetve jó hírnevét, vagy a Rendezvény  rendeltetésszerű működését, a Szervező jogosult felszólítani a 
Kiállítót e tevékenység megszüntetésére, illetve a megfelelő működésre. Abban az esetben, ha a Kiállító helyszínrajz 
szerinti elhelyezkedése, illetve megjelenése jelentősen eltér az adott terület szakmai rendeltetésétől, az első felszólítást 
követően a Szervező jogosult a Kiállító standját a Kiállító költségére bezáratni, a Kiállítót a rendezvényről eltávolítani. A 
Kiállító tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a befizetett részvételi díjat elveszíti. 
Minden árusító, kereskedő, workshop-ot tartó, kiállító teljes jogú anyagi felelősséget vállal az általa a Rendezvény 
helyszínén esetlegesen okozott károk teljes körű megtérítésére. Vállalja, hogy a szervezők által kijelölt kiállítói helyét a 
rendezvény napján a berendezkedési tájékoztató szerint kiállítási installációjával, áruival feltölti. A Rendezvény ideje 
alatt a kijelölt kiállítói hely tisztaságáról, rendezettségéről a piac arculatának megfelelő megjelenésről gondoskodik.
A kereskedők, vásározók kötelesek betartani a Rendezvény és az Egyetem házirendjét, balesetveszélyes eszközök 
használatát lehetőség szerint kerülik, szükséges használat esetén annak rendeltetésszerű használatára ügyelnek, 
magatartásukkal nem sérthetik egymás és a vásárlók érdekeit.
A rendezvény területén nyílt láng használata tilos!
Tilos a rendezvény területén a dohányzásra kijelölt helyeken kívül dohányozni!
Tilos a rendezvény működését zavaró magatartás, illetve a tiltott szerencsejáték folytatása.

Kiállítói belépők
A Kiállítók a kiállítási területük méretétől függően meghatározott számú ingyenes, névre szóló kiállítói belépőt kapnak, 
amelyek érvényesek az építés, a bontás, az üzemelés teljes időtartama alatti és a hivatalos nyitva tartási időn túli 
belépésre is, a megjelölt berendezkedési és árufeltöltés idejére.
2-5 nm stand esetében 2 db belépő
6-10 nm stand esetében 4 db belépő
11 nm feletti stand esetében 6 db belépő 
A kiállítói belépők mennyiségét a Jelentkezési Lapon feltüntetett kérés alapján biztosítjuk.
A Szervező jogosult a karszalag viselését ellenőrizni. Ha a Kiállító és/vagy alkalmazottja(i) nem tesz eleget a karszalag 
viselésének, úgy a Szervező jogosult felszólítani a hiánypótlásra. Amennyiben Kiállító a második felszólításra sem tesz 
eleget a kötelezettségének, a Szervező fenntartja a jogot a Rendezvényről való kizárásra.  
 
Egyéb előírások
A Rendezvény területe bekerített, éjjel-nappal őrzött. A kiállítási területre csak a Dísznövény 2018 Szakkiállítás és Vásár 
által kiadott belépőkkel léphetnek be. Ezen belül a Kiállító, Kivitelező, Bérlő, Szállító, Szolgáltató stb. a kiállítási anyagai-
nak, árumintáinak és egyéb ingóságainak megőrzéséről a Rendezvény kezdete előtt, alatt és befejezése után saját 
költségére gondoskodik. A Szervező nem vállal felelősséget a Rendezvénnyel összefüggésben vagy más módon 
a Kiállítót vagy bárki más személyt, valamint a kiállítási anyagokat, tárgyakat és egyéb ingóságokat a rendezvény 
területén érő sérülésért vagy egyéb károsodásért, károkért.
A Szervező kizárólagos joggal rendelkezik a Rendezvényen kereskedelmi jellegű felvételek (film- és videofelvételek) és 
helyszíni közvetítések (tv, rádió, web stb.) szabályozásában, és engedélyezésében. Ezen média tulajdonjogok használati 
díját a Szervező egyedi megállapodások alapján határozza meg. 
A Rendezvényen fotó és videó felvétel készül, melynek jogai a Szervezőé. A felvételek készítéséhez és azok megjelen-
tetéséhez a Rendezvényen való részvétellel a Kiállító és a Látogató automatikusan hozzájárul.

Kiállítói igények, jogi rendezés 
A Szervezővel szembeni követelések és igények írásos formában történnek, mely esetekben a jelen Részvételi 
Feltételekben és a Jelentkezési Lapban foglaltak a mértékadóak. 

Berendezkedés, szállítás, kipakolás
A terület elfoglalása, áruk kihelyezése, kipakolása előre, a rendezvényt megelőzően e-mailben elküldött információk 
szerint történik, minden Kiállítónak el kell pakolni a területről, azt tisztán kell átadnia.

Tulajdonjogi és sajátterméki státusz élő növények esetében
1. A Rendezvényen a termékeknek a Kiállító tulajdonában vagy jogi rendelkezése alatt kell lenniük. Kiállíthatók más cégek termékei is, de akkor azt a céget a Jelentkezési 
Lapon Társkiállítóként kell feltüntetni. Amennyiben a Kiállító nem tulajdonosa a termékeknek, akkor feliraton meg kell neveznie a tulajdonost, a termesztőt, illetve a 
nemesítőt. Ha a Kiállító saját nemesítésű fajtáját állítja ki, akkor természetesen a saját nevét írja fel a jeltáblára. 
2. A Veszélyeztetett Fajok Washingtoni Konvenciójában (www.cites.hu/kapcsolat.html) lefektetett szabályok betartása a Kiállítóra nézve kötelező. Jelentkezésével a Kiállító 
kimondja formális kötelezettségét.  
3. Saját terméknek azon kertészeti termékek tekinthetők, melyek megfelelnek az alábbi ún. minimális termesztési időmeghatározásoknak: 
3.1. Rendszerint a következők alkalmazhatók az ún. minimális termesztési idő meghatározására a kertészeti termékek esetében, amely szerint az áru „saját terméknek” 
tekinthető. 
3.1.1. Zöldségek: a vetéstől vagy palántázástól a betakarításig. 
3.1.2. Nyári és tavaszi virágok: a vetéstől vagy ültetéstől virágzásig. 
3.1.3. Hagymák, hagymagumók és gumók: a vetéstől vagy a hagymák, hagymagumók és gumók vagy dugványok ültetésétől a legnagyobb méretű hagymák, hagymagumók 
és gumók kifejlődéséig. 
3.1.4. Évelők: kiültetésre alkalmas növények, a kertészeti szabványoknak megfelelően. 
3.1.5. Faiskolai növények / fás szárú növények: egy vegetációs idő alatt nevelve. 
3.1.6. Bonsai: egy évig a termesztőnél nevelve. 
3.1.7. Rövid tenyészidejű cserepes növények / kevesebb, mint egy éves termesztés / fiatal növények a kertészeti szabványoknak megfelelően. 
3.1.8. Hosszú tenyészidejű cserepes növények: egy éves termesztés. 
3.1.9. Vágott virágok: a virágok teljes kifejlődéséig. 
3.2. Új, bevezetendő termékek: a termesztőnek igazolnia kell, hogy ő maga a nemesítő vagy a fajta jogos tulajdonosa. 


