
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

A 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 

(1073 Budapest, Kertész u. 41., I. em. 4.), – a továbbiakban: rendezők – szervezi.  

Jelen részvételi feltételek a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által szervezett 27. 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon történő részvétel feltételeit rögzítik.  

1 / Időpont  

1.1 A 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2022. szeptember 29. és október 2. között kerül 

megrendezésre a Millenárison (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.). Az ünnepélyes megnyitó 2022. 

szeptember 29-én, csütörtökön lesz.  

A Fesztivál a megnyitó napján 12.00–19.00 között, pénteken és szombaton 10.00-20.00-ig, vasárnap 

10.00–19.00-ig tart nyitva.  

A kiállítók csütörtökön 8.00–19.00 óra között, pénteken 9.00–20.00 óra között, szombaton 9.00–20.00 

óra között, vasárnap 9.00–24.00 óra között tartózkodhatnak a Millenárison.  

1.2 A rendezők alapos okkal megváltoztathatják a Fesztivál időpontját, tartamát és nyitvatartási idejét, 

kizárhatják a nyilvánosságot, továbbá lemondhatják, vagy idő előtt bezárhatják a Fesztivált. Minden 

ilyen változtatás esetén a kiállítókkal kötött szerződések teljes mértékben érvényben maradnak, a 

standbérlet iránti igény továbbra is fennáll.  

2 / Kiállítók  

2.1 A Fesztiválon minden nemzeti és nemzetközi kiadó és könyvkereskedő cég kiállíthat, ezen kívül 

minden ország állíthat nemzeti standot. Kiállíthatnak továbbá olyan cégek is, amelyek tágabb 

értelemben tartoznak a könyvszakmához.  

2.2 Kiadóknak számítanak olyan napi- és időszaki lapok előállítói is, amelyeknek állandó irodalmi 

mellékletük van, továbbá taneszközök, hang-, kép- és adathordozók, valamint elektronikus kiadványok 

és szoftverek előállítói. Könyvkereskedők, könyvklubok, bizományosok, antikváriumok, 

könyvtárellátók, nyomdák, csomagolócégek és irodalmi ügynökségek szintén bérelhetnek standot.  

2.3 Kétség esetén a rendezők döntenek a jelentkezéssel kapcsolatban. Amennyiben a kiállított tárgyak 

nem felelnek meg a részvételi feltételek előírásainak, a kiállító nem vehet részt a rendezvényen.  

3 / Kiállítandó tárgyak  

3.1 Kiadói és nyomdatermékek, csomagolóanyagok, a publikálással, valamint hang-, kép- és 

adathordozók előállításával kapcsolatos termékek állíthatók ki. 

3.2 A rendezők semminemű tartalmi cenzúrát nem végeznek, azonban nem engedélyezett olyan 

művek kiállítása, melyek gyártását, terjesztését vagy behozatalát a magyar jogszabályok, magyar 

bírósági ítélet, illetve Magyarországon végrehajtható külföldi bírósági ítélet tiltja.  

3.3 A kiállításból kizárt műveket reklámozni sem szabad.  

 



4 / Jelentkezés és szerződés  

4.1 Jelentkezni írásban kell a rendezők által megküldött “Jelentkezési lap” - on lehet, amelyet 

nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A kitöltött, cégszerű aláírással ellátott Jelentkezési lapot legkésőbb 

2022. június 25-ig kell visszaküldeni a rendezőknek és ezzel egyidejűleg a jelentkezési adatokat a 

felhívásban megadott linken kell feltölteni. A Jelentkezési lap aláírásával a jelentkezők elfogadják a 

jelen részvételi feltételeket.  

4.2 A kiállító számára a jelentkezés kötelező érvényű. A jelentkezések beérkezését követően a 

rendezők értesítik a kiállítót az elhelyezésről, melyet 5 napon belül vissza kell igazolnia, vagy közölnie 

kell, ha nem fogadja el a felajánlott standhelyet. Ez utóbbi esetben a jelentkezés visszavontnak 

tekintendő, hacsak a felek másik standhelyben nem állapodnak meg. Amennyiben a visszaigazolás a 

megadott határidőn belül nem érkezik meg a Fesztiválirodához, a felajánlott standhelyet elfogadottnak 

tekintik a rendezők. Ezt követően a rendezők elküldik a kiállítónak a számlát, amellyel létrejön a felek 

között a vásárszerződés.  

4.3 A standbérlet díját a kiállítónak bármely okból bekövetkező akadályoztatása esetén is meg kell 

fizetnie.  

4.4 A kiállító a vásárszerződés megkötésével nem formálhat igényt egy meghatározott helyre, azonban 

a rendezők lehetőség szerint figyelembe veszik a kiállítók kívánságait standjuk fekvésére, alakjára és 

szomszédjaira vonatkozóan.  

5 / Online kiállítói katalógus  

Az online katalógus a kiállító által megadott magyar és angol nyelvű szöveggel (cég adatai és 800-max. 

1000 leütés bemutatkozó szöveg) jelenik meg a könyvfesztivál honlapján. A maximált terjedelmen 

felüli szereplés hirdetésnek minősül, melynek költségeit a kiállító viseli.  

A rendezők a katalógusban közölt adatok teljességéért és helyességéért nem vállalnak felelősséget.  

6 / Standok  

6.1 Az üres területet bérlő kiállítók standjuk felépítését 2022. szeptember 28-án, szerdán, 8.00 órától 

22 óráig végezhetik. A felépített stand berendezését a Millenárison 2022. szeptember 29-én, 

csütörtökön 8.00 órától 12.00 óráig kell elvégezni.  

6.2 A standok bontását leghamarabb 2022. október 2-án, 19.00 órától lehet elkezdeni és aznap 24.00 

óráig be kell fejezni.  

6.3 A kiállítási terület őrzése a Fesztivál ideje alatt, pénteken és szombaton 20.00 órától másnap 9.00-

ig, a többi napon 19.00 órától másnap 9.00-ig biztosított. Az őrzést végző cég csak abban az esetben 

vállal felelősséget, ha ez idő alatt a területen senki nem tartózkodik. A kiállítók kötelesek biztosítani, 

hogy részükről az őrzés időtartama alatt senki ne tartózkodjon a Fesztivál területén. A rendezők nem 

vállalnak semmilyen felelősséget a Fesztivál területén elhelyezett ingóságokért.  

6.4 A standokon található felszereléseknek és dekorációknak összhangban kell lennie a mellékelt 

technikai előírásokkal. Ezen előírások megszegése esetén a rendezők a kiállító költségére 

elvégeztethetik a szükséges változtatásokat.  

6.5 A kiállító kizárólag a rendezők által visszaigazolt és a kiállító által bérelt standhelyet használhatja a 

kiállítandó tárgyak és a standbútorok elhelyezésére. A kibérelt területen túlnyúló bútorokat, kiállított 

elemeket a szervezők eltávolítják vagy – ha tűzvédelmi szempontból nincsenek tiltott helyen – akkor 



az extra terület bérleti díját kiszámlázzák a kiállítónak. Azt a kiállítót, aki nem működik együtt a szabály 

betartásában, a rendezők jogosultak kizárni a Fesztiválon való részvételből.  

7 / Standokra való beszállítás  

A kiállításra szánt árut 2022. szeptember 29-én, 6.00-tól lehet a Millenárisra beszállítani. Ezt 

megelőzően a vásár szervezőinek és a Millenáris személyzetének nem áll módjában kiállítási árut 

fogadni, raktározni és felügyelni.  

8 / Fizetési határidők  

8.1 A bérleti díjat és a kiegészítő szolgáltatásokat átutalással, a feltüntetett határidőig kell kifizetni.  

8.2 Fizetési kötelezettségének érintetlenül hagyása mellett a kiállító elveszti a vásáron való részvétel 

jogát, ha a megadott határidőig a standbérletet, illetve bármely kiegészítő szolgáltatás díját nem fizette 

meg a rendezőknek.  

9 / Belépő a kiállításra  

A kiállítók bérelt standjuk méretének megfelelő számú kiállítói igazolványt kapnak. 

10 / Biztosítások  

A kiállítók által hozott standfelszerelés (beleértve a kölcsönzött felszerelést is) és a kiállítási anyag 

betörés, lopás, tűz- és vízkár, valamint a vásárra való oda-vissza szállítás során keletkezett károk elleni 

biztosítása a kiállítók kötelessége. Kollektív biztosítást a szervezők nem kötnek.  

11 / Magatartás a Fesztiválon  

11.1 Minden kiállító osztozik a vásár sikeréért való felelősségben. Ezért tilos minden olyan magatartás, 

amely jelentős mértékben zavarja vagy akadályozza a többi kiállítót vagy a vásár egészét.  

11.2 A kiállítók kötelesek tiszteletben tartani a Magyarországon élő, valamint a Fesztiválon résztvevő 

nemzeti, etnikai, faji és vallási csoportok alkotmányos jogait, tevékenységük ezen csoportok jogait nem 

sértheti, ellenük gyűlöletre nem uszíthatnak.  

12 / A Fesztivál részvételi feltételeinek nem teljesítése  

Azt a kiállítót, aki a jelen részvételi feltételek rendelkezéseit megsérti és szerződésellenes 

magatartását, figyelmeztetés ellenére folytatja, a rendezők kizárhatják. A rendelkezések megsértése 

esetén a rendezők kizárás helyett a standbérlet 50 %-áig terjedő kötbért is kiszabhatnak.  

13 / A kiállítók követelései  

A kiállítónak minden, a rendezőkkel kötött szerződésből adódó, továbbá minden szerződésen kívüli 

követelését írásban kell bejelentenie a rendezőknél, legkésőbb a Fesztivál befejezése után 10 nappal. 

A követelések megszűnnek, ha azokat a Fesztivál naptári évének lejárta előtt bírósági úton nem 

érvényesítik (jogvesztés).  

14 / A teljesítés helye, bírósági illetékesség, alkalmazandó jog  

A teljesítés helye Budapest. Az esetleges jogvitákra a magyar bíróságoknak van kizárólagos 

joghatósága. A vitákat az illetékes magyar bíróság előtt kell rendezni. A jelen Részvételi Feltételekre és 

a vásárszerződésre a magyar jog az irányadó.  



A jelen Részvételi Feltételek magyar és angol nyelven készültek, értelmezési különbség esetén a 

magyar szöveg az irányadó.  

Budapest, 2022. június 10. 

 

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 


