Általános szerződési feltételek
amelyek elválaszthatatlan részét képezik a Műegyetemi Hallgatói Kft. (székhely:1111 Budapest, Műegyetem rkp.
3., adószám: 24080659-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-989523), mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
megbízásából a 2022. évi Műegyetemi Állásbörze nevet viselő rendezvény – továbbiakban: Rendezvény - szervezője – a
továbbiakban: Szervező – valamint a 2022. évi Műegyetemi Állásbörzére Szerződő fél – a továbbiakban, mint Szerződő
fél – között létrejött Megrendelőnek. (Szervező és Szerződő fél a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek)
2022. évi Műegyetemi Állásbörze időpontjai: 2022. március 22-23. (kedd-szerda), 2022. október 11-12. (kedd-Szerda)
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1.1

A szerződés létrejötte:
A szerződés létrejötte szempontjából a Szervező ajánlattételre történő felhívásának minősül a Szerződő fél részére
azalábbi iratok megküldése: Információk, jelentkezés; Megrendelő; Általános Szerződési Feltételek.
1.2
A Szerződő fél ajánlatának (továbbiakban: ajánlat) minősül az 1.1. pontban felsorolt Megrendelő a Szerződő fél
által cégszerűen aláírt példányának megküldése a Szervező részére. A Megrendelőn a Szerződő fél semmilyen
feltételt, vagy fenntartást nem köthet ki, kivéve, ha Felek az általuk kötött egyedi szerződésben kifejezetten jelen
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól eltérően rendelkeznek.
1.3
A Megrendelő a Szerződő fél által cégszerűen aláírt példányának megküldésével a Szerződő fél nemcsak az ajánlatát
teszi meg, hanem igazolja, hogy kézhez vette, megismerte és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános
Szerződési Feltételeket, a Tájékoztatót, melyek a Megrendelő elválaszthatatlan részét képezik.
1.4
A Szervező a Szerződő fél megrendelésének és a rendezvényre való jelentkezésének elfogadását a Szerződő féllel a
megrendelésére vonatkozó visszaigazolás megküldésével közli. A Szerződő fél a visszaigazolás megküldését követő
3 munkanapon belül jogosult írásban jelezni a Szervező felé, ha a visszaigazolásban foglaltakat nem fogadja el. Az
előbbi határidő lejártával és a Szerződő fél ajánlatának fentiek szerinti visszaigazolásával a felek között a szerződés
létrejön.
1.5
Szervező vállalja, hogy Szerződő fél által megrendelt és általa visszaigazolt szolgáltatásokat a Megrendelőlapon
részletezett paraméterekkel és színvonalon, a Megrendelőlapon és a Visszaigazolásban rögzített áron Szerződő fél
részére biztosítja, amennyiben Szerződő fél a jelen szerződésben rögzített egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz. Szervező vállalja továbbá, hogy Szerződő fél által megrendelt szolgáltatásokat az adott körülmények között
elérhető lehetséges legjobb minőségben, technikai és esztétikai kivitelben biztosítja. A teljesítés közvetített
szolgáltatások igénybevételével történik
Jelen ÁSZF rendelkezései 2022. január 01-től hatályosak.
1.6
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et módosítsa, vagy új általános szerződési feltételeket léptessen
1.7
hatályba. Az így létrejött új Általános Szerződési Feltételeket kizárólag a muegyetemiallasborze.hu oldalon történt
megjelenését követően létrejött megrendelésekre lehet és kell alkalmazni.
2
Általános rendelkezések, definíciók személyes megjelenéssel kapcsolatosan:
2.1
A szervező által kijelölt bérelt terület és biztosított szolgáltatás csak a szervező engedélyével cserélhető el, adható
tovább és változtatható meg. A bérelt területen a Szerződő fél saját cégén (cégcsoportján) kívüli másik cégmegjelenése
csak a szervező engedélyével lehetséges.
2.2
A standokat a szervező saját maga építi, a Szerződő fél saját kivitelezésében a bérelt területet csak a szervezővel előre
egyeztetett és engedélyezett tervek alapján építheti be. A Szerződő fél a tervek pontos elvárásaival kapcsolatban
további részletekért forduljon kapcsolattartójához. A jóváhagyás határideje tavaszi rendezvény esetén 2022.március
4.-e, őszi rendezvény esetén 2022. október 03.-a. A határidőt követően új, egyedi stand engedélyezésére nincs mód.
2.3
A szervező a teljesen felépített és átadott standon, csak a standot építőknek, illetve a szervezőknek felróható
balesetekért vállal felelősséget.
2.4
A Szerződő fél az általa kialakított dekorációs elemekért és az ezek által esetlegesen okozott balesetért, amennyiben
azok neki felróhatók, felelősséget vállal (pl.: sajátlámpák érintésvédelme).
2.5
A Szerződő fél, ha a standján kóstoltatást kíván végezni, köteles hulladéktároló elhelyezéséről gondoskodni, azt
rendszeresen üríteni, a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni.
2.6
Amennyiben a Szerződő fél nyilvános zeneszolgáltatást vagy bármilyen 40 dB-nél nagyobb zajterheléssel járó
tevékenységet kíván végezni a rendezvényen, azt köteles a szervezőnek a kiállítás megnyitása előtt 30 nappal
bejelenteni.
2.7
A Szerződő fél bármilyen promóciós és figyelemfelkeltő tevékenységet (beleértve szórólapok és reprezentációs
ajándékok osztását, kérdőíves megkérdezéseket, a látogatókat a Szerződő fél standjához irányító – akár egyen
öltözetű, akár anélküli - személyeket, illetve ezt a célt szolgáló dekorációs elemeket is) csak a saját standján belül
végezhet. Promóciós és figyelemfelkeltő tevékenységet a Szerződő fél kizárólag a saját cége (cégcsoportja)
vonatkozásában eszközölhet. A stand területe az oldalfalak által határolt terület, azaz az alapterület, magassága
2,5méter.
2.8
A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy egyéni standfeliratnak számít, ha az előzetesen elkészített cégfeliratot a
Szerződő fél bármilyen módon módosítja (felülragasztja, eltakarja, rongálja).
2.9
A Szerződő fél a bérelt területet a kiállítás végétől számítva egy órán belül kiürítve, az eredeti állapotnak megfelelően
adja át a szervezőnek. A kiállítás bontása után az el nem szállított kiállítási tárgyakat a szervező a Szerződő fél
költségére elszállíttathatja, illetve azokat megsemmisítheti.
2.10 A Szerződő fél a stand elemeiben és az épületben okozott kárért felelősséget vállal, és a kár helyreállításának
költségétszámla ellenében a szervezőnek megtéríti.
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A Szerződő fél tudomásul veszi, a standok oldalfalára fóliázni csak előzetes engedéllyel szabad. A kiállítás zárása után
a fóliát maradéktalanul, és a fal sérülése nélkül eltávolítják, valamint a ragasztóanyagtól maradéktalanul megtisztítják.
A meleg ebéd fogyasztására jogosító ebédjegyek számát a szervező a standok alapterülete alapján határozza meg. Az
előre meghatározott ebédjegyek számán felüli étkezés előzetesen rendelhető.
A Szerződő fél vállalja, hogy a standján csak a saját cége (cégcsoportja) információs anyagait helyezi el, illetve
ajánlatait, szolgáltatásait vagy termékeit népszerűsíti (beleértve az állásajánlatokat, rendezvényeket, egyéb
programokat, valamint a nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő újságokat, kiadványokat is). A Szerződő
fél tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő tevékenységeket (pl. termékárusítás, kóstoltatás, nyereményjáték
szervezése, a résztvevők megkérdezésén alapuló felmérések készítése) csak a Szervező előzetes, írásos engedélye
alapján végezhet.
Amennyiben a rendezvény nyitva tartása alatt a szervező hibáján kívüli ok miatt éri bármilyen hátrány (pl. lopáskár,
a szervezőnek nem felróható okból bekövetkező baleset) a Szerződő felet, azért anyagi felelősséget a szervező nem
vállal.

Általános rendelkezések, definíciók online megjelenéssel kapcsolatosan:
Virtuális megjelenés: Szervező által biztosított honlapon megjelenő információs rendszer és a Szervező által
biztosított Microsoft Teams kommunikációs csatornán megvalósuló megjelenés.
Kiállítói profil oldal: Szervező által biztosított Szervező honlapján létrehozott aloldal. Minden profil oldal
alapszolgáltatásként az alábbiakat tartalmazza:
lehetőség interakcióra a rendezvény látogatóival chat-en (szöveg, hang és kép), videó-interjú lebonyolítási
lehetőség,
időpont foglalási lehetőség videó-interjúra,
korlátlan számú álláshirdetés,
lehetőség céges online előadások indítására
céges információk megjelenítése
A kiállítói oldalon megjelenő információk megadása, aktualizálása Szerződő fél kötelessége.
Feltöltőrendszer: Szervező által biztosított, jelszóval védett felület, melyen Szerződő fél igénybe tudja venni
Szervező által biztosított szolgáltatásokat.
Nyitvatartási idő: azon időszak, melyben a Műegyetemi Állásbörze látogatói igénybe vehetik annak szolgáltatásait,
interakcióba léphetnek a kiállítókkal. Ezen időszakban Szerződő fél köteles a Microsoft Teams csatornáján legalább
egy fővel képviseltetni magát és biztosítani mindazon szolgáltatásokat, melyeket előzetesen az esemény felületein
közzétett.
Üzleti Titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, illetve nem könnyen megismerhető
tény, adat vagy összefüggés, mely illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala a jogosult piaci, gazdasági vagy pénzügyi érdekét sértené. Üzleti titok különösen minden
olyan nem nyilvános, illetve nem a nyilvánosságnak szánt információ, adat és irat, amelyet a felek egymással – akár
még a szerződés létrejötte előtt – közölnek, vagy a szerződés teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek
a felek működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, az alkalmazott egyedi megoldásokkal és szerződési
feltételekkel kapcsolatos, valamint az ügyfeleikre vonatkozó információk. Az üzleti titokkal azonos védelemben
részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési
ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (a törvény alkalmazásában: védett ismeret) ha a jóhiszeműség és
tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, illetve közlik másokkal vagy hozzák nyilvánosságra.
Adatvédelem
A Műegyetemi Állásbörze elnevezésű rendezvényre történő látogatói regisztráció, illetve a megrendeléskor megadandó
személyes adatok védelmét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (infotv.)
mindenben megfelelő, az Állásbörze honlapján közzétett adatvédelmi nyilatkozat szabályozza, melyek értelmében
Szerződő Felek közös adatkezelőnek minősülnek.
Ennek megfelelően Szervező a Rendezvény látogatóinak, kiállítóinak vagy bármely más, a Rendezvényen megjelenő
vagy azzal kapcsolatba kerülő természetes személy a szerződés teljesítéséhez megadott személyes vagy szakmai adatait
az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.
Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Rendezvényen megjelenő álláskeresők – továbbiakban: Felhasználók személyes adatainak kezelése, illetve Szerződő fél részére történő hozzáférhetővé tétele, illetve továbbítása megfelel a
vonatkozó adatvédelmi jog, különösen a GDPR rendelkezéseinek. Ennek megfelelően a személyes adatok Szerződő
fél részére történő továbbításához megfelelő jogalappal rendelkezik.
Szerződő fél kijelenti, és szavatolja, hogy azokat a személyes adatokat, amelyekhez Szervező hozzáférést biztosított,
kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel céljából, Felhasználók jelentkezésével összefüggésben használja,
azokat más célra nem használja, illetve nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé.
Szerződő Felek kötelesek biztosítani, hogy jelen szerződés hatálya alá tartozó közös adatkezelés összhangban legyen
a GDPR 32. cikk (1) bekezdésével. Szerződő Felek kötelesek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
végrehajtani annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
Szerződő Felek bármelyike köteles haladéktalanul, írásban értesíteni a másik Szerződő Felet a nála előfordult
adatvédelmi incidensről. Szerződő Felek kötelesek egymással egyeztetni arról, hogy amennyiben szükséges, melyikük
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jelenti be az illetékes felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst és/vagy melyikük tájékoztatja az érintetteket,
figyelemmel a GDPR 33. és 34. cikkeiben foglaltakra.
Szerződő Felek a vonatkozó jogszabályok, így különösen a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítése vonatkozásában
kölcsönösen segítik egymást Felhasználók és az adatvédelmi hatóságok közös adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeinek,
felszólításainak, igényléseinek, valamint panaszainak teljesítésében. Szerződő Felek haladéktalanul írásban értesítik
egymást az adatvédelmi hatóságok vagy az érintettek közös adatkezeléssel kapcsolatos bármely megkeresése, kérése,
igénylése, felszólítása, ellenőrzési tevékenysége és bármely hasonló intézkedése vonatkozásában. Szerződő Felek
haladéktalanul írásban értesítik egymást a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a GDPR, közös adatkezeléssel
kapcsolatos tényleges vagy lehetséges megsértésével vagy feltételezett megsértésével kapcsolatban.
Szerződő Felek bármelyike indokolatlan késedelem nélkül köteles segítséget nyújtani a másik félnek abban, hogy az
az érintettek által feltett, valamint a hatósági, vagy bírósági eljárások során felmerült, jelen szerződésben
szabályozott adatkezelésekkel kapcsolatos kérdésekkel összefüggésben választ adjon vagy információkat
szolgáltasson.
Amennyiben Szerződő fél az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvényben
(infotv.) foglaltakat bizonyíthatóan felróhatóan megszegi, és emiatt az ügyben illetékes hatóság Szervezőt
marasztalja el, Szervezőre kiszabott és érvényesített bírsággal megegyező összegű kártérítést köteles Szervezőnek
fizetni.
A megrendelt szolgáltatások igénybevétele:
Szervező garantálja, hogy Szerződő fél a Rendezvény nyitvatartási ideje alatt a Szervező által biztosított
kommunikációs felületeket az esemény céljainak megfelelően, korlátozások nélkül használhatja, tevékenységével
viszont a Rendezvény többi kiállítóját és látogatóit nem zavarhatja. Szerződő fél kötelezi magát, hogy a Rendezvény
látogatóinak tájékoztatása érdekében a nyitvatartási idő teljes hosszában a Microsoft Teams csatornáján legalább egy
munkatársa képviseli Szerződő felet és biztosítja mindazon szolgáltatásokat, melyeket előzetesen az esemény
felületein közzétett.
Szerződő fél vállalja, hogy a Szervező által biztosított kommunikációs és megjelenési lehetőségeken keresztül kizárólag
a saját cége (beleértve az anyavállalatot és leányvállalato(ka)t, valamint a cégcsoport bármely tagját) információs
anyagait helyezi el, illetve ajánlatait, szolgáltatásait vagy termékeit népszerűsíti (beleértve az állás- vagy képzési
ajánlatokat, rendezvényeket, egyéb programokat, valamint újságokat, kiadványokat is). Szerződő fél tudomásul
Általános szerződési feltételek veszi, hogy a fentiektől eltérő tevékenységeket (pl. nyereményjáték szervezése, a
résztvevők megkérdezésén alapuló felmérések készítése) csak Szervező előzetes, írásos engedélye alapján végezhet.
Szerződő fél kötelezi magát, hogy a Rendezvényen jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző tevékenységet semmilyen
módon nem folytat
Határidők, jogok, felelősség, hirdetések tartalmi korlátozásai cégkatalógus:
A Szervező csak a határidőre leadott rendelések maradéktalan teljesítését vállalja. A Szerződő fél tudomásul veszi,
hogy amennyiben a megjelentetni kívánt információkat, a rendezvényen használt eszközökhöz szükséges adatokat
határidőre nem juttatja el a Szervezőhöz, illetve nem tölti fel a Feltöltőrendszer használatával, akkor a Szervező
nem tudja teljesíteni a szerződésben vállaltakat, és a Szerződő fél ebből eredő káráért felelősséget nem vállal.
A Rendezvénylátogatóinak tájékoztatását szolgáló kiadványokban és a honlapon megjelent Szerződő fél által
megadott adatok, illetve leadott hirdetések valódiságáért a Szervező nem vállal felelősséget.
Szervező a hirdetések közlését, a kreatív anyagok megjelentetését megtagadhatja, ha alaposan feltételezhető, hogy
az jogszabályba ütközne, vagy annak alapján harmadik fél Szervezővel szemben bármilyen jogszerű igénnyel
léphetne fel. Szervező a Rendezvény látogatóit vagy kiállítóit sértő kreatív anyagok, a Rendezvény céljaival össze
nem egyeztethető, tartalmában vagy minőségében a Rendezvény image-ének nem megfelelő hirdetések
megjelentetését is visszautasíthatja. A hirdetés közlésének megtagadását Szervező köteles megindokolni.
Fizetési feltételek:
A Szerződő fél által megrendelt valamennyi szolgáltatás ellenértéke a Rendezvényt követően a számlán szereplő
fizetési feltételek szerint átutalással fizetendő a Szervező Műegyetemi Hallgatói Kft.-nek a OTP Bank Nyrt.-nél
vezetett, 11742111-25348789-00000000 számú bankszámlájára. Afizetési határidő minden esetben 51 nap,
amennyiben a megrendelőlapon nem adnak meg ettől eltérő fizetési határidőt. Késedelmes fizetés esetén a Szervező
a Ptk.rendelkezéseinek megfelelően a jegybanki alapkamat%-kal
8 növelt értékét számíthatja fel késedelmi
kamatként.
A jelenlegérvényes jogszabályok szerint aMűegyetemi Hallgatói Kft.valamennyi szolgáltatása komplex
szolgáltatásnak minősül, ezért 27 %-os általános forgalmi adó terheli.
A 7.1. pontban meghatározott általánosan érvényes fizetési feltételektől és időpontoktól való eltérési igényt a
megrendelőlapon lehetfeltüntetni. Az eltérést a Szervező a visszaigazoláson hagyja jóvá. Amennyiben a
visszaigazoláson a jóváhagyás nem szerepel, akkor a z 7.1. pontban általánosan megfogalmazott feltételek maradnak
érvényben.
Szerződésmódosítás, a szerződéstől való elállás:
Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén, a kárt elszenvedő fél a szerződést azonnali hatállyal a másik félhez
címzett, a kézbesítés igazolására alkalmas módon eljuttatott levélben felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek
minősül, ha bármelyik fél a vállalt kötelezettségét szándékosan, illetve gondatlan eljárásával jelentős mértékben
megszegi.
Szerződő Felek abban az esetben is jogosultak a szerződéstől elállni, ha a másik fél ellen felszámolási, csőd, vagy
végrehajtási eljárás indul. Erről a szerződéstől elállni szándékozó fél köteles haladéktalanul, írásban, a kézbesítés
igazolására alkalmas módon eljuttatott levélben tájékoztatni a másik felet.
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Amennyiben a 8.1. és a 8.2. pontokban részletezett rendkívüli felmondással szűnik meg a szerződés, a vétlen fél
jogosult a szerződés megszűnésével keletkezett kárát - amely nem lehet magasabb, mint aszerződésben szereplő
szolgáltatások díja - a másik fél részére kiszámlázni.
Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a szerződéstől való egyoldalú elállásra, illetve a szerződés tartalmának egyoldalú
megváltoztatására nincs mód. Amennyiben a szerződés részben vagy egészben Szerződő fél hibájából vagy
Szerződő fél érdekkörében bekövetkezett okból nem kerül teljesítésre, Szerződő fél köteles meghiúsulási kötbért
fizetni Szervező részére. A meghiúsulási kötbér összege tavaszi rendezvény esetén, 2022 február 28.-a előtt a
Megrendelőlapon vállalt szolgáltatások díjának 50 %-a, 2022. február 28-át követően pedig a szerződéses összeg
100 %-a. A meghiúsulási kötbér összege őszi rendezvény esetén, 2022 október 16.-a előtt a Megrendelőlapon
vállalt szolgáltatások díjának 50 %-a, 2022. október 16-át követően pedig a szerződéses összeg 100 %-a. A
Szerződő fél részéről történő lemondás csak írásban, a Szervező részére igazolható módon megküldve érvényes. A
lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a Szervezőhöz megérkezik.
Reklamáció, jogviták:
A Szerződő félnek a Rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével kapcsolatos észrevételeit – a
bizonyíthatóság érdekében – a Rendezvény nyitva tartási ideje alatt, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig
a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a Szervezőnél. A megadott határidők után érkező
reklamációkat a Szervező nem tudja figyelembe venni.
A Szervező és a Szerződő fél a vitás kérdéseket egyeztetés útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem
lehetséges, a felek perértéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos
illetékességét határozzák meg.
Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése során birtokukba jutó minden, a másik féllel és
partnereivel, valamint a Rendezvénnyel kapcsolatos, még meg nem jelent adatot, információt, elképzelést, ötletet és
tervet üzleti titokként kezelik, azt sem a jelen szerződés érvényességi ideje alatt, sem azt követően illetéktelen harmadik
személy részére semmilyen formában át nem adják, illetőleg hozzáférhetővé nem teszik, kivéve, ha ahhoz a másik fél
előzetesen írásban hozzájárult.

A Szerződő Felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek, Tájékoztató
és a Megrendelőben foglaltak, továbbá a felek közötti esetleges írásbeli nyilatkozatok.

