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Jelentkezési lap 

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB  
SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE

MEZŐFALVA 2023. június 7–8.

SZÁNTÓFÖLDI NAPOK 
ÉS  AGRÁRGÉPSHOW



Regisztrációs díj:

 Regisztrációs díj: 50.000 Ft      Regisztrációs díj társkiállítóknak: 30.000 Ft     NAK-tagoknak: 30.000 Ft

A regisztrációs díj tartalmazza a kiállítói belépőket és a kiállítói parkolást, az alap infrastruktúra kiépítését, a Kiállító logójának elhe-
lyezését a kiállítás honlapján, valamint a kiállítói katalógusban történő megjelenést.

A kiállításon az alábbi termékekkel, szolgáltatásokkal kívánok részt venni: 

Felelősségbiztosítás:

A Kiállító cég és/vagy alvállalkozói által végzett tevékenységgel okozott károk megtérítésére a rendezvény 
szervezője felelősségbiztosítást köt, amelynek a díja a Kiállítót terheli. A biztosítási díj kiállító által térítendő 
díja a kiállítói terület használati díjának a 3%-a.

Kiállítói terület használati díja

Szabadtéri terület használati díj:
Igényelhető mennyiség: minimum 9 m2

Előregisztrációs használati díjak 2023. április 14-ig történő jelentkezés esetén 

m2 ár Igényelt terület Fizetendő díj

NAK-TAGOK ESETÉBEN

Használati díj  
NAK-tagoknak 6 600 Ft m2 Ft

Felelősségbiztosítás díja 
NAK-tagoknak 3% Ft

Regisztrációs díj  
NAK-tagoknak 30 000 Ft Ft

Társkiállítói  
regisztrációs díj 30 000 Ft Ft

NEM NAK-TAGOK ESETÉBEN

Használati díj nem  
NAK-tagoknak 11 875 m2 Ft

Felelősségbiztosítás díja 
nem NAK-tagoknak 3% Ft

Regisztrációs díj  
nem NAK-tagoknak 50.000 Ft Ft

Társkiállítói  
regisztrációs díj 30 000 Ft Ft

Fizetendő mindösszesen 
nettó* (nettó) Ft



m2 ár Igényelt terület Fizetendő díj

NAK-TAGOK ESETÉBEN

Használati díj  
NAK-tagoknak 8 580 Ft m2 Ft

Felelősségbiztosítás díja 
NAK-tagoknak 3% Ft

Regisztrációs díj  
NAK-tagoknak 30 000 Ft Ft

Társkiállítói  
regisztrációs díj 30 000 Ft Ft

NEM NAK-TAGOK ESETÉBEN

Használati díj nem  
NAK-tagoknak 15 000 Ft m2 Ft

Felelősségbiztosítás díja 
nem NAK-tagoknak 3% Ft

Regisztrációs díj  
nem NAK-tagoknak 50.000 Ft Ft

Társkiállítói  
regisztrációs díj 30 000 Ft Ft

Fizetendő mindösszesen 
nettó* (nettó) Ft

Használati díjak az előregisztrációs idő után, 2023. április 15 - május 8. között

m2 ár Igényelt terület Fizetendő díj

NAK-TAGOK ESETÉBEN

Használati díj  
NAK-tagoknak 30 000 Ft m2 Ft

Felelősségbiztosítás díja 
NAK-tagoknak 3% Ft

Regisztrációs díj  
NAK-tagoknak 30 000 Ft Ft

Társkiállítói  
regisztrációs díj 30 000 Ft Ft

NEM NAK-TAGOK ESETÉBEN

Használati díj  
nem NAK-tagoknak 30 000 Ft m2 Ft

Felelősségbiztosítás díja 
nem NAK-tagoknak 3% Ft

Regisztrációs díj  
nem NAK-tagoknak 50.000 Ft Ft

Társkiállítói  
regisztrációs díj 30 000 Ft Ft

Fizetendő mindösszesen 
nettó* (nettó)  Ft

Használati díjak az előregisztrációs idő után, 2023. május 8 után



A kitöltött jelentkezési lapot aláírva kérjük visszaküldeni az alábbi címek valamelyikére:
e-mailen: szantofoldinapok@nak.hu vagy postai úton: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Mivel minden rendeléssel és számlázással kapcsolatos információt az első oldalon megadott számlázási 
e-mail címre küldünk, kérjük különösen ügyeljen a pontosságra és olvashatóságra.

Számlázás menete:

A korábbi évekkel ellentétben a jelentkezési lapon/szolgáltatás megrendelő lapon megrendelt téte-
lek (teljes regisztrációs díj, területdíj, szolgáltatások) 100%-át szíveskedjenek a Nemzeti Agrárgazdasági  
Kamara 11749008-20189581 számú bankszámlaszámra átutalni. A pénzügyi teljesítést követően előleg-
számlát állítunk ki a banki jóváírás napjára vonatkozó teljesítési dátummal, amit a jelentkezési lapon meg-
adott e-mail címre küldünk meg.  

A tényleges teljesítést követően állítjuk ki a végszámlát. A végszámla tartalmazni fogja a felek által meg-
határozott ellenértéket, valamint negatív előjellel a kapott előleg(ek)et.

A megrendelés hatályba lép az összes díj 100%-ának átutalásával, a NAK bankszámláján történt jóváíráskor.

Köszönjük regisztrációját!

Kelt: .........................................................      ……………………………………………
         Kiállító cégszerű aláírása

*Az ajánlatban szereplő árak nettó árak, nem tartalmazzák a hatályos adótörvények által rögzített ÁFA összegét! A feltüntetett össze-
gek kizárólag a szabadtéri terület bérleti díját tartalmazzák, minden egyéb szolgáltatás pluszban fizetendő a szolgáltatás megrendelő 
lap árszabása alapján. 



Tisztelt Kiállító!

Az Ön zavartalan, eredményes részvétele és ezen keresztül a Kiállítás sikere érdekében összefoglaljuk  
a legfontosabb szabályokat, tudnivalókat, amelyekről részletesen a kiállítás Működési Szabályzata és az Általá-
nos Szerződési Feltételek rendelkeznek, melyek a szantofoldinapok.hu honlapon megtalálhatóak.

1. A kiállításon való részvétel feltétele a jelentkezési lap határidőre történő beküldése, illetve az azon fel-
tüntetett terület teljes díjának befizetése előlegként. Minimális követelmény a jelentkező adatainak és az 
igényelt területnek pontos megadása és a jelentkezési lap cégszerű aláírása.

2. A Kiállító által a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának postai úton, vagy elektronikus úton, az 
ags@megfosz.com, valamint a szantofoldinapok@nak.hu főszervezők részére történő visszaküldéssel  
a szerződés, megrendelés létrejön. Ezzel a Kiállító elismeri, hogy a rendezvény és kiállítás Működési Sza-
bályzatában, Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat megismerte és elfogadta.

3. Az igényelt terület használatának és az igényelt szolgáltatásoknak a díját, az Általános Szerződési Fel-
tételekben szabályozott módon, de legkésőbb 2023. május 17-ig szükséges kiegyenlíteni ahhoz, hogy  
a stand/igényelt terület kialakítását vagy építését meg tudjuk kezdeni.

4. A kiállítás ideje alatt igényelt szolgáltatásokat nem áll módunkban teljesíteni.

5. A kiállítás építési időszakában (2023. május 31. 8:00 - 2023. június 6. 18:00) érkező építési és berende-
zési igényeket 100%-os feláron teljesítjük.

6. A külső térben elfoglalt területek fronthosszai egész méterre kerekítendők (min. 2fm). Vendéglátó ipari 
egységeknél figyelembe kell venni a pavilonok, büfé kocsik előtti, vendégek kiszolgálására, illetve fogyasz-
tására szolgáló teret.

7. Ha a szabályosan bejelentkezett Kiállító a jelentkezés határideje után visszamondja a megjelenést, he-
lyét a szervezők betölthetik, de az alapterület díját köteles megfizetni. Megrendelés visszamondása csak 
ajánlott, tértivevényes postai úton történhet.

8. A kiállítási területet tisztán adjuk át és zárás után ilyen állapotban kérjük vissza.

9. A standok határoló falait megfúrni, szegezni nem szabad, a berendezési tárgyakon okozott károkat  
utólagosan felszámoljuk és a végszámlán feltüntetjük.

10.  A Kiállító által elhelyezett dekorációt bontáskor kérjük eltávolítani, ellenkező esetben a tisztítás költségeit 
a mulasztó Kiállítónak kiszámlázzuk.

11. A kiállítói területen, a Kiállító standján elhelyezett, valamint a helyszínen hagyott tárgyakért a főszervező 
és a generálkivitelező felelősséget nem vállal. A parkolók ingyenesek, de őrzésük nem biztosított, ezért 
fokozottan ügyeljenek értékeikre. Igény estén, a Kiállítónak lehetősége van a standőrzés szolgáltatást 
igénybe venni annak határidőre történő megrendelésével.

12. A kiállítás résztvevői kötelesek az általános tűzvédelmi, munkavédelmi, elektromos biztonságtechnikai 
szabályok, illetve a kiállítás rendjének betartására! Ellenkező esetben főszervező, a főszervező nevében  
a generálkivitelező, illetve megbízottjaik jogosultak intézkedni.



13. A jelentkező kijelenti, hogy a rendezvényen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges érvényes hatósági 
engedélyekkel rendelkezik.

14. Jelen jelentkezési lap aláírásával és megküldésével a Kiállító akképp nyilatkozik, hogy a rendezvény és ki-
állítás Működési Szabályzatában, Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket megismerte 
és kifejezetten elfogadta. 

Kelt: ...........................................................    …………………………………………….
             Kiállító cégszerű aláírása
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