ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, mint a 2019. május 18. napján megrendezésre kerülő karriernap (a továbbiakban: „Karriernap”)
szervezője (a továbbiakban: „Szervező”), és a Karriernapon kiállító gazdálkodó szervezet, egyéb kiállító (a
továbbiakban: „Kiállító”, Szervező és Kiállító a továbbiakban együttesen: „Felek”) Karriernapon való
megjelenésével, szolgáltatások nyújtásával és igénybevételével összefüggő jogait és kötelezettségeit
tartalmazza.
A Szervező adatai:
• Székhely: 8200 Veszprém Radnóti tér 1.,
• Nyilvántartási szám: 19-03-0001220,
• Adószám: 18917815-2-19;
• Képviselő: dr. Somogyi Istvánné főtitkár
A Karriernapot a Szervező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságával és Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködésben szervezi (utóbbiak a továbbiakban együttesen:
„Együttműködő Partnerek”) a Veszprém Arénában. Az Együttműködő Partnerek azonban a jelen ÁSZF
alkalmazásában nem minősülnek szerződő félnek, a Karriernappal összefüggő szolgáltatások biztosításáért a
Szervező önállóan vállal felelősséget.
I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A SZEZRŐDÉS LÉTREJÖTTE
I.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a Felekre külön
szerződési kikötés nélkül is irányadók.
I.2. A szerződés létrejötte szempontjából a Szervező ajánlattételi felhívásának minősül a megrendelőlap és a
jelen ÁSZF Kiállító részére való megküldése.
I.3. A szerződés a kitöltött és cégszerűen aláírt megrendelőlapnak a Szervező részére való megküldésével jön
létre. Kiállító a megrendelőlap aláírásával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit,
amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
II. TERÜLETKIJELÖLÉS, BIRTOKBAVÉTEL, TERÜLETHASZNÁLAT
II.1. A kiállítási terület (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) kijelöléséről a Szervező – lehetőség szerint a
Kiállító javaslatát figyelembe véve - indokolási kötelezettség nélkül határoz, és e döntését a Kiállítási Területet
jelölő helyszínrajzzal együtt közli a Kiállítóval.
II.2. A Szervező által kijelölt, a Kiállító által használt Kiállítási Terület csak a Szervező írásbeli engedélyével
cserélhető el vagy változtatható meg. Tilos a Kiállítási Terület más kiállítóval való megállapodás útján történő
növelése, vagy akár ingyenesen, akár ellenérték fejében történő továbbadása.
II.3. A Kiállítási Terület csak a jelen szerződésben rögzített helydíj megfizetésének megtörténtét követően,
annak a Szervező számláján történő jóváírása után vehető birtokba.
II.4. A Kiállítási Területen a Kiállító kizárólag a saját cégének megjelenését szervezheti. A Kiállító tudomásul
veszi, hogy a Karriernapon kizárólag a saját cége, vagy leány- és anyavállalatának állásajánlatait, pozícióit,
programját, rendezvényét vagy szolgáltatását népszerűsítheti, csak e társaságok kiadványát jelenítheti meg.

Kiállító tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti tevékenységeket kizárólag a saját Kiállítási Területén
végezheti.
II.5. A Kiállítási Terület standjait a Szervező építteti alvállalkozó útján. A Kiállító a Kiállítási Területet saját
kivitelezésében vagy saját eszközökkel kizárólag a Szervező előzetes, írásbeli engedélye alapján jogosult
beépíteni.
II.6. A Kiállító köteles az egyedi dekorációs igényeit legkésőbb 2019. május 10. napjáig írásban megküldeni a
Szervező részére. Kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szervező által előkészített standfeliratot
módosítja, az egyedi standfeliratnak számít és a Szervező azért külön díjra jogosult a jelen ÁSZF IV.3. pontja
szerint.
II.8. A Kiállító tudomásul veszi, hogy a standok falát fóliázni és a standok falára más, a stand épségét állagát
veszélyeztető, vagy megjelenését megváltoztató dekorációs elemet elhelyezni kizárólag a Szervező előzetes,
írásbeli engedélyével lehet. Az e pont szerinti kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Kiállító anyagi
felelősséggel tartozik. A standokon tilos a tárgyakat, eszközöket az egészséget vagy testi épséget veszélyeztető
módon elhelyezni.
II.9. A Kiállító köteles a Kiállítási Területet a Karriernap végét követő két órán belül a Szervező részére a Kiállítási
Terület eredeti állapotának megfelelő állapotban átadni. Amennyiben az egyedi dekorációs megoldások,
kiállított tárgyak vagy eszközök, elbontása, elszállításának időtartama meghaladja ezt az időtartamot, azt a
Kiállító a Kiállítási Terület átvételekor köteles bejelenteni a Szervezőnek.
II.10. Kiállító köteles a Karriernap ideje alatt a Kiállítási Területen legalább egy, a Kiállító szakterületén illetékes
munkatársa jelenlétét, az érdeklődők tájékoztatását folyamatosan biztosítani.
III. A SZERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI
III.1. A Szervező vállalja, hogy a Kiállítási Területen a standokat megépítteti, a standokhoz a jelen ÁSZF 1. sz.
mellékletében meghatározott sor- vagy sarokstandokhoz az ott meghatározott eszközöket, felszerelési
tárgyakat a stand elfoglalásának idejére és azt követően a Karriernap tartama alatt hiánytalanul biztosítja.
III.2. A Szervező vállalja, hogy az egyéni dekorációs igények, különleges standbútorzat iránti igény határidőben
történő bejelentése esetén külön ajánlatot ad az igényeknek megfelelő dekorációs eszközökre, felszerelési
tárgyakra, standbútorokra.
III.3. A Szervező vállalja, hogy a standfeliratot a Kiállítóval egyeztetett szöveggel, 200 * 30 cm-es méretben
elkészíti, és az egyéni dekorációs (pl. logó megjelentetése) igények határidőben történő bejelentése esetén
egyéni árajánlatot ad a Kiállító részére.
III.4. Szervező vállalja, hogy a Kiállítási Terület birtokba vételétől a Karriernap teljes tartama alatt biztosítja a
világítást, az áramszolgáltatást, a szükséges takarítást, a megfelelő biztonsági szolgálatot, valamint viseli ezen
szolgáltatások költségeit, azokat a Kiállítókra nem hárítja át.
III.5. Szervező vállalja továbbá, hogy a Karriernapot a helyi (városi), megyei és régiós médiumokban, a
közösségi médiában rendszeresen hirdeti és népszerűsíti, valamint viseli e tevékenység költségeit.
III.6. Szervező szavatolja, hogy a Karriernapot a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően rendezi meg,
azt a katasztrófavédelemnek bejelenti, az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséről gondoskodik.
III.7. Szervező vállalja, hogy a Kiállítók megjelenő képviselői részére – a Kiállító által megadott adatok alapján névjegyeket (badge) készíttet el, és azokat a Karriernap kezdetét megelőzően átadja a Kiállító képviselőjének.

III.8. Szervező a gyors standrendezés érdekében biztosítja annak lehetőségét, hogy a Karriernap előtti napon kizárólag a stand berendezésének idejére - a Kiállító a Veszprém Aréna oldalsó kamionbejáratához állhat
gépjárműjével.
III.9. Szervező vállalja, hogy a Karriernap honlapján a Kiállítót – a Kiállító által megküldött logójával együtt –
feltünteti.
III.10. Szervező vállalja, hogy a Kiállító képviselőjének, munkavállalóinak a szerződés teljesítése, a Karriernap
lebonyolítása közben tudomására jutott személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és a
személyes adatok kezelésének feltételeiről részletes tájékoztatást ad a 2016/679. sz. EU rendelet 13. cikke
szerinti tartalommal. Kiállító vállalja, hogy a jelen ÁSZF mellékletét képező adatkezelési tájékoztató tartalmát
megismerteti munkavállalóival, képviselőivel.
IV. HELYDÍJ MÉRTÉKE ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
IV.1. Szervező a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek akkor köteles eleget tenni, ha a Kiállító a jelen cím
szerinti díjat szerződésszerűen megfizette.
IV.2. Kiállító a Kiállítási Terület és a stand használatáért a következők szerint köteles díjat fizetni:
a) másfél négyzetméteres stand igénylése esetén a díj mértéke: 40.000,- Ft + Áfa / db, 2019. április 15-ig
történő jelentkezés esetén 20.000,- Ft + Áfa / db;
b) sor vagy sarokstand igénylése esetén a díj mértéke 32.000,- Ft + Áfa / m2;
c) a Veszprémi Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja sor vagy sarokstand igénylése esetén
27.000,- Ft + Áfa / m2 díjat köteles megfizetni.
IV.3. Amennyiben a kiállító a standfeliratot saját logójával, betűtípusával, vagy egyébként egyéni dekorációs
igényei szerint kéri elkészíteni, úgy 5.000,- Ft + Áfa / db felárat köteles megfizetni.
IV.4. A stand egyedi felszerelésével összefüggő igény esetén a Szervező a Kiállító igényeinek meghatározását
követően ad árajánlatot.
IV.5. A jelen címben meghatározott díjakat a Kiállító a Szervező által kiállított számla alapján, a Szervező
73200189-11106818 számú bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni az V. címben rögzített
határidőig.
IV.6. A Karriernapon való megjelenés lemondása esetén a Szervező nem köteles visszatéríteni a már befizetett
díjat.
V. HATÁRIDŐK
V.1. Kiállító vállalja a következő határidők megtartását:
a) A megrendelőlap visszaérkezésének végső határideje: 2019. május 13.
b) A Szervező által kiállított számla szerinti díj megfizetésének határideje: számla kiállításától
számított 10 munkanap.
c) Az egyedi dekorációs igények és arculatosított standfeliratra vonatkozó kérés bejelentésének
határideje: 2019. május 10.
d) A stand elfoglalása, birtokbavétel: a Karriernap előtti napon, 2019. május 17-én 12:00-tól egyedi
egyeztetés szerint (kontakt: Steffek József, 06-20-938-5711); a rendezvény napján, 2019. május
18-án 7:00-9:30 között és 17:30-tól; 2019. május 19-én 8:00-10:00 között.

V.2. Kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben az V.1. pont b) alpontja szerinti díjat nem fizeti meg határidőben,
úgy a jelen szerződés hatályát veszti, s a Szervező nem köteles részére a Kiállítási Területet biztosítani, azt
felajánlhatja más kiállító részére.
VI. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
VI.1. A jelen ÁSZF Kiállító általi megszegéséből eredő károkért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.
A Szervező az általa teljesen felépített és átadott standon, Kiállítási Területen a Szervezőnek felróható módon
bekövetkezett károkért vállal felelősséget.
VI.2. A Kiállító felelős az általa a Kiállítási Területre bevitt dekorációs és egyéb elemekért, és köteles megtéríteni
az ezek használatából adódó károkat. A standokon elhelyezett, kiállított tárgyak által okozott sérülésekért,
károkért kizárólag a Kiállító felel.
VI.3. A Kiállító által a Kiállítási Területen hagyott értéktárgyakért a Szervező felelősséget nem vállal.
VI..4. Kiállító a Kiállítási Területen zeneszolgáltatást, vagy bármilyen, 40 dB-nél nagyobb zajterheléssel járó
tevékenységet a rendezvény területén nem folytathat. A nyilvános zeneszolgáltatásért jogszabály alapján
megfizetendő díjak a Kiállítót terhelik, azok megfizetéséről, a szolgáltatás bejelentéséről a Kiállító maga
gondoskodik. A bejelentés vagy a jogdíj megfizetésének elmaradásából eredő kárért Szervező felelősséget nem
vállal.
VI.5. Szervező jogosult a Karriernapot 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, a Szervező érdekkörén kívül felmerülő esemény, (különösen
természeti katasztrófa, tűzvész, járvány, szükséghelyzet), amely számottevő módon akadályozza, vagy
lehetetlenné teszi a Karriernap megtartását. A vis maior esemény bekövetkeztéről a Szervező köteles a
Kiállítókat haladéktalanul tájékoztatni, és minden érintett fél köteles a károk elkerüléséhez és enyhítéséhez
szükséges valamennyi elvárható intézkedést megtenni, valamint másokkal együttműködni.
VI.6. Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Karriernap részben vagy egészben elmarad, a Szervező
kártérítésre nem köteles.
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
VII.1. A jelen szerződés teljesítése érdekében a Felek jognyilatkozataikat írásban – ideértve az e-mail-en küldött
üzeneteket is, közlik.
VII.2. A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet eredményre,
a Felek alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függőpen a Veszprémi Törvényszék
kizárólagos illetékességének.
Veszprém, 2019. ……………
……………………………………………….
Veszprém Megyei Kereskedelmi Kamara
Szervező
Mellékletek: Kiajánló, Kiállítói megrendelő, Standrajz, Standtérkép,

……………………………………….
(cégszerű aláírás)
Kiállító

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. május 18. napján karriernapot (a továbbiakban: Karriernap)
rendez a Veszprém Arénában. A rendezvények szervezése és megtartása körében szükségszerűen kezeljük a kiállítóként
megjelenő vállalkozások képviselőinek, kapcsolattartóinak egyes személyes adatait is. Erről az adatkezelésről a
következő részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást adjuk.
A személyes adatok kezelője: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.)
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Pallósi Krisztina (pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu;
+88 814 112)
A személyes adatok kezelésének célja:
a) A vállalkozással kötött, kiállítói terület biztosítására szóló szerződés teljesítése
b) A szerződés előkészítése
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. A 2016/679. EU rendelet (GDPR) 6. cikke szerint a megkötött
szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogszerűnek tekinthető.
A kezelt adatok köre: a kapcsolattartó neve, email címe és telefonszáma. Ezek az adatok a szerződő partnerrel való
kapcsolattartáshoz szükségesek. A Karriernapon megjelenő munkavállalók, képviselők esetében az érintett nevét,
mobilszámát kezeli az adatkezelő annak érdekében, hogy a kiállítói névjegyeket előkészíthesse, illetve ellenőrizhesse,
hogy a megrendelésnek megfelelő számú képviselőt delegál a vállalkozás, valamint kapcsolatot tarthasson a kiállítók
képviselőivel a Karriernap során.
Az érintettek köre: a rendezvényekre regisztráló, a rendezvényeken résztvevő vállalkozások kapcsolattartói és
munkavállalói.
Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag a kamara erre kijelölt munkatársai és az adatfeldolgozó ismerheti meg.
Adatfeldolgozónak minősül Steffek József egyéni vállalkozó, aki a szerződések előkészítése során az adatkezelő
megbízottjaként jár el.
Az adatkezelés időtartama: a Karriernap napjától számított fél év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: a kamara adatfeldolgozó segítségét nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem alkalmaz.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen
alapul, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jöhet létre szerződés a felek között, illetve a szerződésszerű
teljesítés nehezül meg.
Az érintett jogai: az érintett személy
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének
korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság
megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
d) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk
egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára
hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes
adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük. Az adatfeldolgozó szerződésben
vállalt kötelezettséget a GDPR 28. cikke szerinti tartalommal a személyes adatok jogszerű kezelésére.
Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

