
SZENT I$TVAN
EGYETEM

szIE ALLAsgOnzr eots
Alralatos szrRzonnst rglrrrrlrr (Aszr)

mely ldtrejritt egl'rdszr$l a Srent Istv{* Eryetenr {2100 Gtid0ll6, Pdter Kiroty u. l.) sratisxikai
szdmjel: 15329767-e542-312-13, nyilvdntartdsi sz6m: 329?61., ad6sz&rn: 1532976'1-2-13, int6mrenyi
azonosftd: FI 69207), tovdbbiakban SZItl" mr{sreszrol a ki.il6n Megrendeldlapan megadott szerzod$
idl, tovibbiakban Kirillffi6 kdzdtt a 2019. dprilie t0. napj{n megrendeztisre kertild,,SZfE AlHsb6rze
201 9" rendez u-enyre vonatkoz6an.

A szerzddrds Hfrej$ttr
i.1. A szsrz"ddds a felek k6z0st a Kir{llitd dltali elektrnnikus Megrendel6l*p elektronikus

nregkrild6sev*1, es a meghildes elfogad6sr{rdl a SZIE Altal kiilddtt visszaigazoldssal jdn l6tre.
Ki*llitd, a Megrendel0lapon semmilyen fenntartdst I'agy feltiteh nem krithet ki. A szerz6des
letrejtittitdl {iiggetlentil a Ki6l1it6 az 6ltala al6i*
Megrendeldlapot ktiteles ajrinlott levdlkent a SZIE l"ehets*ggondoz6si es Karrier Iroda {2100
Godttll6. Priter Kiiroly u. l.) rds#re 2s19. m{rciuc 01. rapJdig megkirdeni.

1.2. A SZ{E a ki6llit$si teriilet kijelii}dserdl indokolisi kdteiezetts€g ndlkiil hardroz. A szervezri az
adott ki{llitason t6rtenri kirillitasi tertilet kiielt}ldsdrot (standkijelslds) hozotr d6nt6sdt a
Kirillit6val az ajdnlatra vonatkszd visszaigazok{'s megkiild€sdvel kcizii. SZIE riltal ktil<ldu
visszaigazoftissal a szerz6dCs ldtrejsrr a Megrendel6lapon es jelen ASZF-ben megharirozotr
tartalommal.

2. A SZIE k0telezettsdgei
2-1. A SZIE vr{llalja, hogy jelen ASZ-F*ben 6s a visszaigazott Megrendel6lapon nigzitett ds

r€szletezett szolgdltat{sokat, a Megrendeltilagron rdgriteu 6ron Ki6llit5 rdsz€re biaositja a
Szent Iswdn Eg;etemen megrendez6sre keriil6 AfiAsbilrzdn,
amennyiben a Kirtllitri a jelen szerz6disben rtigzitett egy6b kotelezettsegeinek maradekralanul
eleget tesz.

3. A Ki6llit6 kOtelezetts6gei
3.1. Ki6llit6 tudomiisul veszi, hogy a jelen szerzdd6s 2. pontjdnak rmdelkezeseire figyelemmel a

jelentkezesi 6s leadisi hatdrid6k trillep6se esetin a SZIE az Alttsborzen val6 rdszvdtel
lehetosegdt {sta*d" kiadvriny stb.) nem tudja garant6lni.

3.2. A SZIE a teljesites utdn szdmldt 6IIit ki. A Ki*ll{td v6llalja, frory a szrimla k6zheirvdtelet6l
szdmitott 3C napon beliil banki 6tutal6ssa} a SzEnt IstvSn Egyetemnek a Magyar
Allarnkincst*rn{l vezetett 10032000-00282826,00000000 sa{rynf banksz6mkijr{ra a
Megrendeldlap szerinri reszv€teli dijar 6tutalja.
Kdsedelmes fizetds esetdn a SZIB a jegybanki alapkamatnak megfelelil k6sedclmi kamatot
jogosult felsz6molni.

3.3. Kirillil6 villal.lq hogy a rcnder-'vdny standjait 6s az..ok felszereldsdr rendehetdssz+rfien
hasznilia, a tdbbi kiAllitdt ds * rendezvdrry hitogat*it nenr tavarja, a nem rendeltetdsszeni
haszn6latb6l ereds k6rt a sZIE-nek megtdriti.

3.4. A Kiillitd r'6l1alja, hogy a standdai kapcsolatos hasznilati szab6lyokar betartja:

1

ffi



j

3'4.1. az instailaciot e$ a bctdtlernereket megfirrni, abban b6rmilyen
s€r$ldst okozni tilos,

3.4.2.a betetlernezekre folydkony.6s habositntt ttikrinagasa6val raragasaani tilos,
3.4-3.a bet6tlemezekre f6liaz.ni csak a SZIE eldzetes iresbili engeddly'dvet lehet.

3.5. A Ki6lltt6 az iltalc kialakitott dekoriicids elernek6rt felelSssdget v6llat.

3'6. Az okozott k6rokert a SZIE jogosult az elem teljes 6rtdkit lesz6rnliieni ki6llit6 r6sz6re.

3.7. Ameruryiben a rendezvdny nyitvo tartiisa alafi a SZI* hibrjan kiviili, neki fel nem r6hat6,
elhirithatatlan ok niiat dri a Kidllitdr br{.rmilyen hdtr{ny(pl. lopdskrlr, SZIE-nEk ftl nem rohatd okbol bekdvetkez6 baieset), az6rt a
SZII anyagi felel6sseget nem v6llal.

3.8. Ki6llitd, tudorn{sul veszi, hogy az Ailrisb,iirzen a szdmdra biaosirort ki6llitasi stardhelyen
csak sajdt, leiiny-_ es anyaviinldat, cegcsopor{ mds tagianak 6ll{sajdnlat6t, rendezveny€t,
prcgrarnj&t, termekit vagy srolgiiltat{is*t nipszeriisitheti, kiadvrinyei es egvdb nyomratotrvagy digitrilis formiban megjelen0 anyagrit jelentetheri 

- 
m6g.

Kiel[td minden, a fentiektiil eltdr$ tervezett tevekenys,tgre (pl, ajdnddksorsolis, drtekesft6i,
ertdkesit6si c6hi szemelyes adatryiijtds, kdrddiveires stb.) eldzetesen k6teles irisban enged6ly
kimi-

3'9. KiAIlit6 tudom6zul veszi, hogy a sz6r6laposztds a rendezvdny teriiletdn terites ellendben
lehetsdges, anielynek Osszege a M egrende l6lapon t*lnlhat6.

3' I 0. A seerztldestdl tdrten6 e l6tl6s esetdn" anrennyiben az etr6ll6s bejelentdsere 201 9, rn6rcius I 3-
ig keriil sor, a SZIE a reszvdtetri dijat nem szfumliazaki. Amennyiben az el6lhis bejelent6sdre
?019- mirpius l4-en vaw art k6vet6en kertil sor, SZIE a reljes reszvdteli dijra jojosult.6s a
Megrendel6lapon szerepl6 r6sz-vdteli dii loo %-ii- -kiizamtazza.

A szerz6ddstdl tortdn6 ehillis kiz{r6lag abban az esetben 6n6nyes, amennyiben azt mindirdsos (e-mail) formdban $lqsborze@szie.hu cimen,
mind telefonon a +3&2E-5?2-058-as t*lef'r,nszrmon-a- SZIE-J6]& jelz€sre kertil.

3' I I ' Jelen.ASZF alapjdn SZIE kizdr6lag a rendezvefly megszervez€sd€rt ds aaon a Ki6llit6 jelen
meg{llapodasbal es a Megre*deldlapban ftrgialt feltetelekkel tortSno rdszvetelinek
biztositdsr{irt vrillalja a feleleissdget. Felelossdge rern terjed ki a ki6llitoi szand6kok sikeres
teljesiildsdre (nem garantiilja a renderveny lltogatdinak sz{miit. a r6sztvev6 eldaddsain,
programjain jelen ldvdk l6tszirnr{t). A SZIE sze*ez6- 6s rekl6mtev6kenyseger a rendezv6ny
eg6sze tekintetdben v€gez.

4. Risrvdtel
4.1. Kifllits ktiteles az dltala megrendelt fblszereltsegri 6s a SZIS r{lta} megjelslt standor a

rendezv6ny riapj6n 8:30 - 9:30 $ra kdzritt elfoglalni, l5:00 * 17:00 rira k<iz$tlekagyni.
4'2. A rende;rv'dny nyitva tartiisa alatt a SZIE a standokon, illetve a rendezveny-hclyszindn

elhelyezett illetve elharyoft tirgyakcrt feleltisseget sernruilyen formaban nem vriilal.

5. Srtesft6sek
5.1 . Jelen seerzodis teljesitdse sordn Feiek dnesii€seiket es egydtr krizlernenyeiket in{sban kiildik

meg.

6. A sz.erzddds m6docftdsr, nyil*tkozatok
6.1. Jelen lSZf kiz"rir6tag ktizcis rnegegyez6ssel, irdsban,6s mdg a rendezv.iny id6pontj6t

nregeldzden. az eredeti szerzdddsre vonatkoz6 alaki el6ir6sok betartr*sdval rn6dosithat6. Az
ASZF szerz6ddsmodosft6ssal nem drintett rdszei * ellenkez$ rendelkezres hi6ny6ban *
l,rlltozatlanul 6rv6nyesek ds hatilyosak maradnak.

6'2. A sz-er*5d6st6l vaki elillisra inisbeli nyilatkazat formrij{han van mrid.
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N yilvd nossrl g, iizleti rdato\ titoktartrisi kiitelezettsdg
7 '1. Az Alkisbdrze ideje alatt a rendezvenyr6l mozg6 ds rill6kdp felverelek keseiilnek.

g ISZF elfogad6sdr''al ds a megrendetds iregt$rtdnidvel Kielfrd hozzAjirul ahhoz, hogy a
SZIE a rer:dezvenyen kesztilt fblveteieket nyih,dnossdgra hazza,azokat honlapjain, k&ziissigi
feliiletein Ss hirdete*eiben tblhaszndlja.

7'2. SZIE-nek 6s Ki{llitdnak rneg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kiizvetlen
tirgyakisok utjrin rendezzenek rninden olyan nez.etElterest vagy vitdt, arneli" kiizsttrik a
Szerz6des keretdberr vagv a sz-erzddesh$t€ssel kapcsolatban mertii fet. Ha a Felek aa emlftett
kozvetlen tr{rgyalisok megkezdesetol szlrnitcr t 30 napon beltil nem tudjak megoldanj a
Szerzodds alapjdn l$f fzz3t ossireliiggdsben keletkezS jogvit{jukat, fgr peres 

"figr?r 
esetdre

k ikdti k a G,Dd6l 16 i J rirdsbirds6g kizir$lagos illetdk*sseg*.

7.3. A sz.erzddes aLiir{c6val Kidllitd rudorn6sul veszi, hogy a Szent Istvrin Egyetem a szenrld6s
megk<it€sdhez sztiksdges szem6lyes adatok kez..elise sor6n uz Europai parlament es a Tan{cs
(EU) 2016i679- sziimri, a term€szetes szemelyeknek a szemdlyes adatok kezeldss rekintetdben
t$rt6n6 v€delminrl ds az ilyen edatck szabad drarnhisdrcl, valamint a g5l46lBK rendelet
hatiilyon kfviil hell'ezdsdrdl (dltal*nos adatvddetmi rendeter) szold rendele,t€ (fiDpR),
valamint a hatdlyos megyar adatvddehni jogi etoirrisok berartiisdval jr{r el az adaikezeldsi
t6jdkoztat6ban foglaltak szerinr.

7.4- A szerzodd Felek k6lcs6ntis kriterezettseget r,i{ilarnak arra, hop, a rendeztdnnyer 6s a
szf.r7]odd partnerrel osszeftiggesben tudom6sukra -iutott minden*tizleri 6s ery6b adatot,
infomr6ci6t titoktart6si k<ilelezettsdgrik betartfsavatr iezelnek, ezen adatokat ds informdci6kat^ az 2411. 6vi CXft'.ryf,i tdn'€nyben saabrill'ozott kivdtelekkel * harrnadik szerneiyek
sz"6miira, a nrdsik fel kifejezett. eldzetes hoir"z-rijrirul6sinak hi{nyriban semrnilyen ionn*Uan
nem teszik hoeziif6rhet6vi.

tiiid$ll&, ?019. februdr 18.
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\l -\* /*'7t-*-
Dr. Palkovics

rektor

Pennigyi leg ellenjegyzem:

-^/l,. /A".f-,".

Sird Ter6ai*
gazdasdgi- 6s rniiszaki kancelldrhetyetres

Mogyar f,'erene

kancell6r
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