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JELENTKEZÉSI LAP  
Szlovákiában, Nyitrán, 2016. augusztus 18-21 között megrendezésre kerülő 

AGROKOMPLEX szakkiállításra (továbbiakban: Rendezvény). 

 

 

Cég neve  

Székhelye  

Cégjegyzékszáma  

Adószáma  

Képviseli  

Kapcsolattartó a Rendezvénnyel kapcsolatban 

(mobil, e-mail) 
 

2014-as árbevétel és 

export árbevétel 

(forintban): 

 
Alkalmazottak 

száma: 
 

Legfontosabb jelenlegi exportpiacok:  

Tervezett exportpiacok:  

Kiállítandó termékek, azok mérete, mennyisége  

Elhelyezéshez szükséges (vitrin, polc, tárló, vagy 

nagyobb kiállítási tárgyak esetén terület mérete 

stb.) 

 

 

Speciális igények (pl. plusz áramigény, saját 

hűtőberendezés, stb.) – a kiállító cég saját 

költsége  
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□Személyesen kívánok részt venni  

□Katalógust szeretnék küldeni                               

□ Árut szeretnék küldeni 

Személyes részvétel esetén résztvevő(k) neve és 

beosztása(ik), tárgyalási szinten beszélt 

nyelve(i)k (maximális részvételi létszám: 2 fő) 

 

 

I. Az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. (székhely: 

3300 Eger, Jókai u. 2. cégjegyzékszám: 10-09-035054, adószám: 

24733625-2-10, képviseli: Skapinyecz Péter ügyvezető) (továbbiakban: 

KEKH Kft.) a közös magyar stand keretében megjelenést biztosít és az 

alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

- stand lefoglalása, építése, üzemeltetése, 

- egységes standtervezés, 

- szőnyegezett terület, szükséges bútor / installáció biztosítása, 

- kiállítandó termékek elhelyezésének koordinálása, 

- kiállítási belépők biztosítása a résztvevőknek, 

- áram biztosítása, 

- tárgyalási lehetőség biztosítása a standon, 

- központi konyha, 

- standüzemeltetés (tárgyalópartnereknek kávé, víz), 

- egységes céges bemutató tabló, 

- kiállítói füzet készítése. 

*Speciális igények, pl. plusz áramigény, saját hűtőberendezés a kiállítók részére 

kiszámlázásra kerülnek. 

 

II. A Jelentkezési lap kitöltésével Partner elfogadja, hogy 

- 50.000,- Ft + ÁFA részvételi díjat fizet, mely magában foglalja a kötelező 

regisztrációs díjat, valamint a résztvevő cég megbízásából saját grafikai 

anyagaik legyártását is, 

- A KEKH Kft. a jelentkezési lapok visszaérkezésének sorrendjében, ha ez nem 

lehetséges, saját mérlegelésében dönt a Rendezvényen részvételre 

jogosultakról, 

- a KEKH Kft. a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának megérkezését 

követően jogosulttá válik a részvételi díj kiszámlázására Partner felé, 

- a jelentkezés elfogadásának feltétele, hogy a teljes részvételi díj a KEKH Kft. 

által kibocsátott számlán meghatározott teljesítési határidőn belül a KEKH 
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Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10647332-49020010 számlaszámú 

bankszámláján jóváírásra kerüljön. 

III. A Jelentkezési lap kitöltésével Partner vállalja, hogy  

- a kiutazás és az áruszállítás, illetve a kiküldött termékek, maradék 

prospektusok és dekorációs anyagok hazaszállításának költségeit maga 

viseli és intézi, 

- amennyiben a rendezvényt megelőző 30 napon túl visszavonja részvételi 

szándékát, a KEKH Kft. a már megfizetett részvételi díj összegére kötbér 

jogcímen jogosult,  

- amennyiben a rendezvényt megelőző 30 napon belül visszavonja részvételi 

szándékát, a kiállítási terület és a standépítés ráeső részének költségét 

köteles a KEKH Kft. részére megfizetni, valamint a már megfizetett részvételi 

díj összegére a KEKH Kft. kötbér jogcímen jogosult. 

IV. Jutalékra és meg nem kerülésre vonatkozó rendelkezések 

Partner kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a KEKH Kft. kizárólagos 

tulajdonosa az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5, Cg.: 01-10-047651, 

képviseli: Ducsai-Oláh Zsanett vezérigazgató, továbbiakban: MNKH Zrt.) 

 

Partner elfogadja, hogy az MNKH Zrt. a Rendezvény kezdetét legalább hét 

nappal megelőzően írásban (levél, e-mail, fax) tájékoztatja az általa 

azonosított potenciális üzletfelekről, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 

három munkanapon belül írásban (levél, e-mail, fax) jóváhagyja (ezek 

továbbiakban: azonosított személyek). Amennyiben a Partner az azonosított 

személyekkel vagy azok kapcsolt vállalkozásaival megállapodást köt, 

szerződéses kapcsolatot, vagy egyedi megrendelésen alapuló üzleti 

jogviszonyt hoz létre, úgy az ügyletek után az MNKH Zrt. jutalékra jogosult. A 

jutalék mértékét Partner és MNKH Zrt. külön megállapodás (közvetítői, 

bizományosi, saját számlás szerződés, stb.) keretében rögzíti. 
 

Partner a jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az 

azonosított személyekkel az MNKH Zrt. közreműködése nélkül, illetve MNKH Zrt. 

megkerülésével megállapodást nem köt, szerződéses kapcsolatot, vagy 

egyedi megrendelésen alapuló üzleti jogviszonyt nem hoz létre.  

 

 

 

Partner tudomásul veszi azt is, hogy a meg nem kerülési kötelezettség 

megszegésének minősül,amennyiben a Partner más jogi személyben 

részesedést szerez – akár közvetve, akár közvetlenül -, és ez a jogi személy 

szerződéses jogviszonyt hoz létre az MNKH Zrt. által bemutatott személlyel vagy 

szervezettel.  
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Partner tudomásul veszi, hogy nem a fentiek szerint azonosított személyek 

tekintetében a jutalékra és meg nem kerülésre vonatkozó rendelkezések nem 

hatályosak. 

Kelt: …………………, 2016. ……………….…… 

 

 …………………………………… 

  

Társaság 

 

A cégszerűen aláírt, beszkennelt jelentkezési lapot kérjük, szíveskedjenek 

megküldeni 2016.06.12-e, 12:00 óráig  a lenti két e-mail címre: 

 

 szabo.nikoletta@tradehouse.hu és miriama.mikleova@tradehouse.hu 
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