
MEGRENDELŐLAP
2023. TAVASZ 

A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA

A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

KAPCSOLAT

info@jobverse.hu
jobverse.hu

Kérjük, válaszd ki az igényelt szolgáltatásokat, majd a hiánytalanul kitöltött,
cégszerűen aláírt (és amennyiben szükséges, lebélyegzett) megrendelőt juttasd el
hozzánk! Minden megrendelt szolgáltatást visszaigazolunk e-mailben,
amennyiben azokat biztosítani tudjuk. A szolgáltatások díjáról díjbekérőt küldünk,
melyet az azon szereplő fizetési határidőig kérünk átutalni.

2023. március 1–2. (szerda–csütörtök)
szerda: 10:00–19:00
csütörtök: 10:00–17:00

A RÉSZVÉTELI DÍJ MAGÁBAN FOGLALJA
Megjelenés logóval a rendezvény honlapján
 myCV rendszer (online jelentkező rendszer) használata 1 db iPaddel a
helyszínen,
Microsite a rendezvény honlapján, mely a rendezvény zárását követően
1 hónapig elérhető marad
Állásaitok ajánlása a releváns látogatóknak, aktivitásaitok népszerűsítése
A stand méretének megfelelő bútorzat, internetelérés (wifi), áram, host és
hostess-szolgáltatás, ügyfélkapu
A stand méretének megfelelő számú kiállítói belépő, díjmentes parkoló

Ellátás a Kiállítói Kávézóban munkatársaitok számára

Egyedi standfelirat
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MEGJELENÉSEKEN HASZNÁLHATÓ CÉGNÉV 
..........................................................................................................................................................

SZÁMLÁN SZEREPLŐ ADATOK

Cégnév: ........................................................................................................................................

Adószám: ....................................................................................................................................

Számlázási cím: ....................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

Számlaküldési cím (ha eltérő): .........................................................................................

..........................................................................................................................................................

Elektronikus számlát a következő e-mail címre fogadunk:
..........................................................................................................................................................

A számlán annak azonosítására szükséges adatokat (pl. PO,
szerződésszám, stb.) is kérünk feltüntetni,

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ADATAI

Név: ................................................................................................................................................

Beosztás: .....................................................................................................................................

Telefonszám: ............................................................................................................................. 

E-mail: ........................................................................................................................................... 

PÉNZÜGYI KÉRDÉSEKBEN ILLETÉKES SZEMÉLY ADATAI

Név: ................................................................................................................................................

Telefonszám: ............................................................................................................................. 

E-mail: .......................................................................................................................................... 

Nincs szükség a számlán további adatok (pl. PO, szerződésszám, stb.)
feltüntetésére.

Kért fizetési határidő: 8 nap 15 nap ........... nap

 mely a következő: ……………………………………………….........................................................

melyet később tudunk megadni.

A rendezvény szervezője a Frissdiplomás Kft., így az összes megrendelt
szolgáltatás díja a Frissdiplomás Kft.-nek fizetendő. Amennyiben cégetek
kizárólag a beszállítói rendszerben szereplő vállalkozástól fogadhat be számlát,
kérjük, ellenőrizd, hogy a Frissdiplomás Kft. szerepel-e beszállítóitok között, és
amennyiben nem, kérjük, az alábbi adatokkal kerüljön felvételre:
Székhely: 1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 13. ép. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-872621
Adószám:  13777157-2-41
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-83529834 (Erste Bank Zrt.)

Aláírás: .....................................................
( szignó )
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Szeretnénk részt venni a 2023. tavaszi JOBVERSE Állásbörzén, és megrendeljük
az alábbi szolgáltatásokat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

STANDOK
24 m   fejstand2 2 650 000 Ft  db
16 m   sarokstand2  1 895 000 Ft
12 m   sarokstand2  1 495 000 Ft
9 m   sarokstand2 1 195 000 Ft
8 m   sarokstand2 1 095 000 Ft
6 m   sarokstand2 895 000 Ft
4 m   sarokstand2 595 000 Ft
4 m   sorstand2 545 000 Ft
Interjúfülke (4 m) 115 000 Ft
Raktár (standba építve) 25 000 Ft
Raktár (elkülönítve) 45 000 Ft

2
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 db
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 db
 db
 db
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STANDKIEGÉSZÍTŐK
Laptop + vonalkódolvasó (myCV rendszer) 35 000 Ft x  db
Laptop (nem myCV gép)  35 000 Ft x

iPad (akár myCV gépnek, akár más célra)  18 000 Ft x
Íves információs pult  24 000 Ft x
Álló vitrin (1x2,5x0,5 m) 42 000 Ft x
Álló vitrin (0,5x2,5x0,5 m)  36 000 Ft x
Pult vitrin (1x1x0,5 m) 30 000 Ft x
Bárszék 10 000 Ft x
Bárasztal 18 000 Ft x

 db
 db
 db
 db
 db
 db
 db
 db

STANDDESIGN

Standfeliratok egyedi grafikával és
berendezések dekorálása

Ft

Padlómatricák Ft

1

1

1

Standkiegészítőként rendelhető szolgáltatás.

2

2 Kérjük, vedd figyelembe, hogy padlómatrica elhelyezésére és a stand elemeinek
öntapadó fóliával történő dekorálására kizárólag a szervezők jogosultak! A
dekorálható felület pontos méretének, és a szolgáltatás végösszegének
számításához kérjük, fordulj ügyfélmenedzseredhez.

Álló prospektustartó 18 000 Ft x
Álló ruhafogas  12 000 Ft x
42” megjelenítő 45 000 Ft x
55” megjelenítő 65 000 Ft x

 db
 db
 db
 db

A megjelenítő rögzítését falra szerelve  /padlóállványon      kérjük.

egyedi standbútorzat (vitrinek, pultok, dobogó, stb.), fény- és rendezvénytechnika, hűtő,
növénydekoráció, stb.

További standkiegészítők és szolgáltatások igény esetén elérhetők: 

Egyéni szőnyegszín (nm-enként)  2 500 Ft x nm 

Aláírás: .....................................................
(szignó)



EXKLUZÍV MEGJELENÉSEK 

3

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

Megjelenés képes ajánlóval hírlevélben/e-DM-ben

3
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Korlátozott számban elérhető szolgáltatás. 
Bővebb információért kérjük, fordulj ügyfélmenedzseredhez!

Állásajánlat feltöltése szolgáltató által a kiállító
microsite-jára

25 000 Ft  (korlátlan)

135 000 Ft x ...... db

Kiemelt munkaadó 1 495 000 Ft

Látogatói karszalag

Látogatói "check in" pult: 
295 000 Ft / ....... db

Karrierszínpad 495 000 Ft

Látogatói wifi 245 000 Ft

Aláírás: .....................................................
(szignó)

MEGJELENÉS CAREER PASS-BAN 3

Mérnöki, műszaki terület első belső borítón (B2) 195 000 Ft
hátsó belső borítón (B3) 195 000 Ft
Informatikai terület első belső borítón (B2) 195 000 Ft
hátsó belső borítón (B3) 195 000 Ft
Pénzügy, Számvitel, Logisztika terület első belső borítón (B2) 195 000 Ft
hátsó belső borítón (B3) 195 000 Ft
Kereskedelem/Értékesítés, Marketing, HR terület 
első belső borítón (B2)

145 000 Ft

hátsó belső borítón (B3) 145 000 Ft

Szakirányú végzettséget igénylő további terület 
első belső borítón (B2)

145 000 Ft

hátsó belső borítón (B3) 145 000 Ft

Informatikai terület 295 000 Ft / ....... db
Pénzügy, Számvitel, Logisztika terület 295 000 Ft / ....... db
Kereskedelem/Értékesítés, Marketing, HR terület 245 000 Ft / ....... db
Adminisztráció, Ügyfélszolgálat terület 245 000 Ft / ....... db
Szakirányú végzettséget igénylő további területek 245 000 Ft / ....... db

Informatikai területen 135 000 Ft x ...... db
Pénzügy, Számvitel, Logisztika területen 135 000 Ft x ...... db
Kereskedelem/Értékesítés, Marketing, HR területen 115 000 Ft x ...... db
Adminisztráció, Ügyfélszolgálat területen 115 000 Ft x ...... db
Szakirányú végzettséget igénylő további
területeken 

115 000 Ft x ...... db

Mérnöki, műszaki terület 

245 000 Ft / ....... db
Informatikai terület 245 000 Ft / ....... db
Pénzügy, Számvitel, Logisztika terület 245 000 Ft / ....... db
Kereskedelem/Értékesítés, Marketing, HR terület 195 000 Ft / ....... db
Adminisztráció, Ügyfélszolgálat terület 195 000 Ft / ....... db
Szakirányú végzettséget igénylő további területek 195 000 Ft / ....... db

Mérnöki, műszaki terület 

Mérnöki, műszaki területen

Adminisztráció, Ügyfélszolgálat területek 
első belső borítón (B2)

145 000 Ft

hátsó belső borítón (B3) 145 000 Ft
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HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK
Meleg ebéd (1. nap/fő) 6 500 Ft x ...... db

Meleg ebéd (2. nap/fő)
További kiállítói belépő (1. nap/fő)  4 900 Ft x ......db

További kiállítói belépő (2. nap/fő) 

Saját hostess bérlése standra  35 000 Ft x .... fő x .... nap
További parkolóhely 1 személygépkocsi részére (1. nap)

4 Alapszolgáltatásként a stand méretének megfelelő számú, át nem ruházható kiállítói
belépőt biztosítunk. Az egyedi karszalaggal a rendezvény kiállítóknak biztosított
szolgáltatásai vehetők igénybe, a Kiállítói Kávézóban korlátlan fogyasztást tesz
lehetővé, valamint az állásbörze helyszínei szabadon látogathatók.

4

4

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
Kérjük, itt tüntesd fel azokat a megrendelésre kerülő szolgáltatásokat, amelyeket a
megrendelőlap nem tartalmaz:

5

5

További parkolóhely 1 személygépkocsi részére (2. nap)

Ezúton kijelentem, és aláírásommal hitelesítem, hogy a JOBVERSE Állásbörzén
való megjelenésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket - különös tekintettel
az adatkezelési irányelvekre és szabályokra - megismertem, az abban foglaltakat
az általam képviselt vállalat nevében elfogadom, és magunkra nézve kötelezőnek
tekintem.

Hely, dátum..................................... Aláírás: .....................................................
( cégszerű aláírás, bélyegző )

A megrendelt szolgáltatások listaára összesen:  ..................... Ft +áfa

Kedvezményes ár összesen: ..................... Ft +áfa

6 500 Ft x ...... db

 4 900 Ft x ......db

 2 500 Ft x ......db
 2 500 Ft x ......db

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK
3

Korlátozott számban elérhető szolgáltatás. 
Bővebb információért, kérjük, fordulj ügyfélmenedzseredhez!

Handbookban való megjelenés
Szponzorált 1/1 oldalas cikk 245 000 Ft x ...... db
Alsó szalaghirdetés 1/3 oldal 115 000 Ft x ...... db
Vállalati tippek 115 000 Ft x ...... db

3



 
Általános szerződési feltételek 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Frissdiplomás Személyzeti 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 13. ép. 1., 
cégjegyzékszám: 01-09-872621, adószám: 13777157-2-41, a továbbiakban: Szervező), mint 
a JOBVERSE Állásbörze (a továbbiakban: JOBVERSE) szervezője (továbbiakban: 
Szervező), valamint a JOBVERSE szolgáltatásait megrendelő jogi személy (továbbiakban: 
Megrendelő) (Szervező és Megrendelő együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek, külön-
külön: Szerződő fél) között létrejövő szerződés általános feltételeit határozza meg. 

1. Az ÁSZF hatálya 

1.1 Megrendelő a JOBVERSE-en való megjelenésével kapcsolatban Szervezővel, mint 
szolgáltatóval fennálló jogviszonyaiban a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a 
továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni, kivéve, ha Szerződő Felek az általuk kötött egyedi 
szerződésben kifejezetten jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. 

1.2 Megrendelő a JOBVERSE-re vonatkozó megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF 
rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

1.3 Megrendelő jelen ÁSZF tartalmának megismerését és tudomásul vételét az ÁSZF minden 
oldalának aláírásával ismeri el. 

1.4 Jelen ÁSZF rendelkezései 2022. november 2.-tól hatályosak. 

1.4 Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Az így 
létrejött új ÁSZF-et kizárólag a módosítást követően létrejött megrendelésekre lehet és kell 
alkalmazni, melyről Megrendelőt a megrendelés aláírását megelőzően köteles Szervező 
tájékoztatni. 

2. Általános rendelkezések, definíciók 

2.1 A JOBVERSE névadó szponzora a profession.hu Kft. (székhely: 1123 Budapest, 
Nagyenyed utca 8-14. 4. em., adószám: 25087879-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 199015), aki 
a JOBVERSE sikeres megvalósítását szponzorként, elsősorban, de nem kizárólag 
kommunikációval támogatja, a szervezésben és lebonyolításban nem vesz részt. 

2.2. Kiállítói tér: a JOBVERSE helyszínéül szolgáló rendezvénycsarnok, melyben a kiállítás 
felépítésre kerül, valamint a csarnok megközelítését biztosító passzázs és abban található 
installációk együttese. 

2.3. Stand: Megrendelő által a JOBVERSE teljes nyitvatartási ideje alatt használt kiállítási 
terület, melyet Szervező felépítve, bútorozva, szőnyegezve, elektromos csatlakozással 
ellátva bocsát Megrendelő rendelkezésére. A stand területe az oldalfalak által határolt, 
szőnyeggel borított terület, magassága 2,5 méter. A standok alaptulajdonságai (méret, 
kiosztás, falak száma, standkoszorú) a megrendelést követően nem változtathatók, a bútorok 
és egyéb berendezési tárgyak, a szőnyeg színe, az árambekötés, függesztések, stb. 
Megrendelő igényei, illetve az adott területen megvalósítható lehetőségek szerint viszont 
igen. 

2.4. Egyedi stand: a 2.3 pontban bemutatott standtól eltérő, egyedi építésű kiállítási stand. 



 
Általános szerződési feltételek 

2.5. Standterület: Szervező által Megrendelő rendelkezésére bocsátott, egyedi stand 
felépítésére alkalmas, Megrendelő igénye szerint üres vagy szőnyegezett terület. A 
standterülethez tartozó szolgáltatások: árambekötés, internet-szolgáltatás (WiFi). 

2.6. Standkoszorú: a stand tetején található, a standtábla elhelyezésére szolgáló 
rácsszerkezet, mely statikai funkcióval is rendelkezik, ezért a standkoszorúval rendelkező 
standokról nem kérhető annak eltávolítása. Megrendelőnek viszont lehetősége van olyan 
standot is választani, mely nem rendelkezik standkoszorúval. Ezeket a standokat egységesen 
nyitott standoknak nevezzük. 

2.7 Ügyfélkapu: Szervező által biztosított, védett felület, melyen Megrendelő meg tudja adni 
a JOBVERSE szervezése és lebonyolítása során használható információkat, kreatívokat, és 
igénybe tudja venni Szervező által biztosított szolgáltatásokat. 

2.8 Nyitvatartási idő: azon időszak, melyben a JOBVERSE látogatói igénybe vehetik annak 
szolgáltatásait, interakcióba léphetnek a Megrendelőkkel. Ezen időszakban Megrendelő 
köteles a standján legalább egy fővel képviseltetni magát, és biztosítani mindazon 
szolgáltatásokat, melyeket előzetesen az esemény felületein közzétett. 

2.9. Parkolóhely: egy parkolóhely egy személygépkocsi elhelyezésére alkalmas terület. A 
személygépkocsinál nagyobb területet elfoglaló járművek esetén Szervező az elfoglalt 
területet, nem a járművek számát veszi figyelembe. Az alapszolgáltatásként igénybe vehető 
parkolók számát Szervező a standok alapterülete alapján határozza meg. 

2.10 Kiállítói belépő: a kiállítói térbe való belépésre és a JOBVERSE nyújtotta szolgáltatások 
igénybevételére feljogosító, a JOBVERSE Megrendelői számára biztosított karszalag, melyet 
Szervező minden Megrendelő számára a csarnok kiállítói bejáratánál azonosítást követően 
biztosít. 

2.11 Listaár: az egyes szolgáltatások nyilvánosan közzétett díja, azaz a JOBVERSE 
tájékoztatóiban, megrendelőiben megjelenő, általános forgalmi adó nélküli ár. 

2.12 Net-net ár: a mindenkori listaár felárakkal növelt, valamint kedvezményekkel 
csökkentett, általános forgalmi adó nélküli értéke. 

2.13 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 Szerződő 
Felek egymással – akár még a szerződés létrejötte előtt – közölnek, vagy a szerződés 
teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek Szerződő Felek működésével, 
tevékenységével, gazdálkodásával, az alkalmazott egyedi megoldásokkal és szerződési 
feltételekkel kapcsolatos, valamint az ügyfeleikre vonatkozó adatok. 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. 

  



 
Általános szerződési feltételek 

3. A szerződés létrejötte 

3.1 Megrendelő ajánlatának minősül Megrendelő által cégszerűen aláírt Megrendelőlap, 
melynek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, Szervező részére történő eljuttatása. A 
Megrendelőlapon Megrendelő feltételt vagy fenntartást nem köthet ki, ajánlatához 
rendelésének Szervező visszaigazolásáig kötve van. A Megrendelőlap Megrendelő által 
cégszerűen aláírt példányának megküldésével Megrendelő nemcsak az ajánlatát teszi meg, 
hanem igazolja, hogy kézhez vette, megismerte és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen 
ÁSZF-et. 

3.2. Amennyiben Megrendelő nem saját részére rendeli meg a JOBVERSE szolgáltatásait, 
köteles a Megrendelőlapon feltüntetni a szolgáltatásokat igénybe vevő cég nevét és 
adószámát vagy cégjegyzékszámát, és gondoskodni róla, hogy a szolgáltatásokat valósan 
igénybe vevő cég is magára nézve kötelezően elfogadja jelen ÁSZF-et. 

3.3 Szervező legfeljebb 8 naptári napon belül írásban, a Megrendelőlapon szereplő e-mail-
címre küldött elektronikus visszaigazolásban (a továbbiakban: Visszaigazolás) jelzi 
Megrendelőnek, hogy ajánlatát elfogadta, amennyiben Megrendelő által megrendelt 
szolgáltatásokat biztosítani tudja. Ha Megrendelő által megrendelt szolgáltatások nem 
biztosíthatók, Szervező Megrendelő igényeinek figyelembevételével alternatív megjelenési 
lehetőségeket és szolgáltatásokat kínálhat. Ebben az esetben Megrendelő 8 naptári napon 
belül jogosult írásban jelezni Szervező felé, ha a visszaigazolásban foglalt feltételeket nem 
fogadja el. A határidő lejártával és Megrendelő ajánlatának fentiek szerinti elfogadásával 
Szerződő Felek között a szerződés létrejön. 

3.4. Szervező köteles 8 naptári napon belül Megrendelőt értesíteni a Megrendelőlapon 
megadott elérhetőségekre igazolhatóan elküldött e-mail vagy ajánlott postai levél formájában, 
amennyiben nem fogadja el Megrendelő ajánlatát. Szervező az ajánlat elutasítását nem 
köteles megindokolni. 

3.5 Szervező vállalja, hogy Megrendelő által megrendelt és általa visszaigazolt 
szolgáltatásokat a Megrendelőlapon részletezett mennyiségben és egy rendezvényszervező 
szakcégtől elvárt minőségben, a Megrendelőlapon és a Visszaigazolásban rögzített áron 
Megrendelő részére biztosítja. Szervező vállalja továbbá, hogy Megrendelő által megrendelt 
szolgáltatásokat az adott körülmények között elérhető lehetséges legmagasabb színvonalon 
biztosítja. 

3.6 Szervező jogosult a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót igénybe venni, melynek 
teljesítéséért, mint sajátjáért felel. 

4. A megrendelt szolgáltatások igénybevétele 

4.1 Szervező garantálja, hogy Megrendelő az általa megrendelt és Szervező által 
visszaigazolt szolgáltatásokat a JOBVERSE nyitvatartási ideje alatt az esemény céljainak 
megfelelően, korlátozások nélkül használhatja, tevékenységével viszont a JOBVERSE többi 
Megrendelőjét, partnerét és látogatóit nem zavarhatja. Megrendelő kötelezi magát, hogy a 
JOBVERSE látogatóinak tájékoztatása érdekében a nyitvatartási idő teljes hosszában 
standján folyamatosan legalább egy munkatársa képviseli őt, és fogadja az iránta érdeklődő 
látogatókat. 

4.2 Megrendelő vállalja, hogy standján, micrositeján és a JOBVERSE-en rendelkezésére álló 
bármely egyéb felületen (pl. bannerek, eDM-ben való megjelenések) 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 
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kiadványokat is). Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő tevékenységeket (pl. 
kutatások, felmérések készítése, nyereményjáték szervezése, promóciók szervezése, a 
fentiektől eltérő ajánlatok, szolgáltatások vagy termékek népszerűsítése, árusítása, stb.) csak 
Szervező előzetes, írásos engedélye alapján végezhet. 

4.3. Megrendelő által megrendelt és Szervező által visszaigazolt szolgáltatásokat 
Megrendelő kizárólag Szervező írásbeli engedélyével értékesítheti tovább, cserélheti vagy 
ajándékozhatja el. Amennyiben Megrendelő Szervező írásbeli engedélye nélkül a 
szolgáltatásokat harmadik fél számára engedményezi, Szervező nem kötelezhető a 
szolgáltatások teljesítésére. 

4.4. Az összes megrendelt szolgáltatást Szervező saját maga vagy alvállalkozói révén 
biztosítja, beleértve a standok építését, dekorációk elhelyezését is, ugyanakkor 
Megrendelőnek lehetőséget biztosít egyes szolgáltatások saját kivitelezésében való 
megvalósítására, Megrendelő által bérelt területen saját installáció felépítésére. Amennyiben 
Megrendelő bármely szolgáltatást saját kivitelezésben kívánja megvalósítani, erre Szervező 
írásbeli engedélyét kell kérnie. Ha Megrendelő saját kivitelezésben kívánja standját 
megépíteni, az egyedi standra vonatkozó előírásokat kell figyelembe vennie és betartania, 
azaz  

- Szervező rendelkezésére kell bocsátania a kiviteli terveket és felelősségbiztosítási 
kötvényének másolatát az engedély kérésével egy időben, 
- ha a tervezett stand több szintes vagy magassága meghaladja a 4 métert, statikai 
számítást és tervezői nyilatkozatot is köteles mellékelni, 
- ha a tervezett stand magassága meghaladja a 2,5 métert, és közvetlenül kapcsolódik 
más Megrendelők standjához, Megrendelő köteles gondoskodni róla, hogy standjának 
látképe ne zavarja a másik stand arculatát, azaz a 2,5 m magasság fölött a standjának a másik 
stand fele eső oldala semleges, preferáltan fehér színű kell legyen, 
- a teljes installációért és a kivitelezés szakszerűségéért felelősséget vállal. 

4.5 Ha Megrendelő jelentős hanghatással vagy zajterheléssel járó tevékenységet kíván 
folytatni a JOBVERSE-en (pl. workshop, meetup, standup tartása, nyilvános sorsolás, 
zenelejátszás, olyan aktivitás, mely jelentős zajterheléssel jár, stb.) azt köteles Szervezőnek 
a kiállítás megnyitása előtt legalább 15 nappal írásban bejelenteni, és Szervezőtől előzetesen 
írásbeli hozzájárulást kérni a tevékenység folytatásához. Jelentős hanghatásnak számít 
minden, a rendezvény alapzajánál (kb. 60 dB) magasabb terhelés. 

4.6. Megrendelő csak saját standján belül és annak 1 m-es körzetében végezhet bármilyen, 
a JOBVERSE látogatóinak megállítására, körükben ajánlatainak népszerűsítésére irányuló 
tevékenységet, beleértve a szórólapok és reprezentációs ajándékok osztását, és egyéb 
promóciós tevékenységeket is. 

4.7 Megrendelő kötelezi magát, hogy a JOBVERSE zárását követően a bérelt területet egy 
órán belül abban az állapotban adja vissza Szervezőnek, ahogyan azt átvette. A bútorokban, 
berendezési tárgyakban vagy magában a standelemekben okozott kárét felelősséggel 
tartozik, és annak költségét Szervező részére megtéríti. A JOBVERSE bontása után az el 
nem szállított kiállítási tárgyakat Szervező Megrendelő költségére elszállíttathatja, illetve 
azokat 2 hét őrzést követően, amennyiben a tárgyat Megrendelő felszólításra sem szállítja 
el, megsemmisítheti. Ilyen esetben Megrendelő kárigényt nem érvényesíthet Szervezővel 
szemben. 

4.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a stand falainak, bútorainak és egyéb berendezési 
tárgyainak vinyl fóliával való dekorálását, illetve ezekre a felületekre bármilyen öntapadó 
matrica ragasztását és a standfolyosókra padlómatricák elhelyezését kizárólag Szervező 
végezheti. 
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4.9. A JOBVERSE nyitva tartása alatt Szervező semmilyen formában nem vállal felelősséget 
a kiállításra hozott értéktárgyakért, azok megőrzéséről Megrendelő köteles gondoskodni. 

4.10. Amennyiben a JOBVERSE nyitva tartása alatt Szervező hibáján kívüli, neki fel nem 
róható, elháríthatatlan ok miatt éri bármilyen hátrány (pl. lopáskár, Szervezőnek fel nem 
róható okból bekövetkező baleset) Megrendelőt, Megrendelő köteles azonnal jelezni ezt a 
tényt Szervező felé, hogy a biztosító felé benyújtandó kárigényhez a jegyzőkönyvet közösen 
fel tudják venni. A JOBVERSE felelősségbiztosításából adódó kártérítésen felül Szervező 
anyagi felelősséget nem vállal. 

4.11 Szervező a teljesen felépített és átadott standon az építők vagy Szervező hibájából, az 
építőknek vagy Szervezőnek felróható okból bekövetkezett balesetekért felelősséget vállal. 
Amennyiben ilyen következik be, Megrendelő köteles azonnal jelezni ezt a tényt Szervező 
felé, hogy a biztosító felé benyújtandó kárigényhez a jegyzőkönyvet közösen fel tudják venni. 

4.12 Szervező a JOBVERSE területének éjszakai őrzéséről gondoskodik. Szervező a 
csarnok zárásától a másnapi nyitásáig Megrendelő által a JOBVERSE területére behozott 
eszközökért felelősségbiztosításának erejéig vállal felelősséget. 

4.13 Megrendelőnek lehetősége van a JOBVERSE mindkét napján 8 órától a standját 
elfoglalni, dekorálni, berendezni. 8 óra előtt a csarnok zárva tartása miatt Megrendelőnek 
nincs lehetősége a kiállítási terület megközelítésére. 

4.14. Megrendelő kötelezi magát, hogy a JOBVERSE-en jogszabályba vagy jó erkölcsbe 
ütköző tevékenységet semmilyen módon nem folytat.  

5. Határidők, jogok, felelősség, hirdetések tartalmi korlátozásai 

5.1 Szervező csak a határidőre leadott rendelések maradéktalan teljesítését vállalja. 

5.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megjelentetni kívánt információkat, 
anyagokat határidőre nem juttatja el Szervezőhöz, illetve nem tölti fel ügyfélkapujának 
használatával, akkor Szervező nem tudja teljesíteni a szerződésben vállaltakat, és 
Megrendelő ebből eredő káráért felelősséget nem vállal. 

5.3 Megrendelő által megadott, a JOBVERSE látogatóinak tájékoztatását szolgáló online és 
print kiadványokban, valamint a honlapon megjelent adatok, illetve leadott hirdetések 
valódiságáért Szervező nem vállal felelősséget. 

5.4 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 JOBVERSE 
látogatóit vagy Megrendelőit sértő kreatív anyagok, a JOBVERSE céljaival össze nem 
egyeztethető, tartalmában vagy minőségében a JOBVERSE image-ének nem megfelelő 
hirdetések megjelentetését is visszautasíthatja. A hirdetés közlésének megtagadását 
Szervező köteles megindokolni. 

5.5 A JOBVERSE-hez kapcsolódóan nyilvános kommunikációs platformok is működnek (pl. 
közösségi média oldalak, csoportok és események), melyek segítségével Felhasználók 
kapcsolatba léphetnek egymással is. Ezen platformok ugyan moderáltak, viszont azokon 
Megrendelőről is közölhetnek információt, véleményt Felhasználók, melyekre Megrendelő 
is reagálhat, és kérheti azok helyreigazítását, indokolt esetben törlését, saját maga viszont 
törölni nem tudja azokat. 

5.6 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a JOBVERSE-en képek, videók, valamint a JOVERSE 
virtuális bemutatására alkalmas felvételek készülnek, melyen Megrendelő munkatársai, 
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standja(i), és az azokon megjelenő kreatív megoldások, információk is látszhatnak. 
Megrendelő hozzájárul ahhoz, a JOBVERSE-en készült képek, videók, illetve egyéb 
felvételek nyilvánosságra kerüljenek, azokat Szervező térítésmentesen felhasználja, 
megjelentesse a honlapján, a közösségi média felületein, a médiában, a JOBVERSE 
tájékoztatóiban és hirdetésein, valamint a JOBVERSE-t bemutató egyéb felületeken korlátlan 
ideig ellenérték fizetése nélkül. Szervező kötelezi magát, hogy amennyiben Megrendelő 
írásban visszavonja a róla készült felvételek felhasználásának jogát, a visszavonási kérés 
kézhezvételét követő legrövidebb idő alatt, de maximum 30 napon belül eleget tesz a 
kérésnek. 

6. Adatvédelem 

6.1 A JOBVERSE tervezése, szervezése és lebonyolítása során Szervező birtokába került 
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), továbbá az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (infotv.) 
mindenben megfelelő, a jobverse.hu honlapon közzétett adatvédelmi szabályzat biztosítja, 
melyben Szervező kötelezi magát, hogy a JOBVERSE látogatóinak, Megrendelőinek vagy 
bármely más, a JOBVERSE Állásbörzével kapcsolatba kerülő természetes személy 
személyes adatait a nevezett jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

6.2 A JOBVERSE-re regisztráló felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy 
Felhasználók) által megadott adatokból és feltöltött jelentkezési csomagból (önéletrajz(ok), 
motivációs levél, stb.) álláskeresői profil készül. Felhasználó profilját, és így személyes 
adatait is csak azok a Megrendelők kaphatják meg, akiknek Felhasználó erre jogosultságot 
adott a JOBVERSE myCV rendszerének használatával oly módon, hogy profiljának egyedi 
azonosítójának leolvasását (megjelenés: QR kód) Megrendelő számára engedélyezte. 
Felhasználónak lehetősége van állásokra, gyakornoki helyekre, képzésekre, a Megrendelők 
programjaira jelentkezni. Megrendelő a Felhasználó személyes adatait is tartalmazó 
álláskeresői profilját a Jobverse myCV rendszeren keresztül töltheti le és saját rendszereiben 
kezelheti. Felhasználó ilyen módon történt hozzájárulása esetén az adatkezelés időtartama 
a JOBVERSE lebonyolítását követő 1 év Megrendelő oldalán. Ezen határidő leteltét követően 
Megrendelő köteles minden olyan Felhasználó személyes és szakmai adatát törölni, melyet 
Felhasználó a JOBVERSE-n történt hozzájárulása alapján kapott meg, és ezen időszakon 
belül Felhasználó nem adta írásos hozzájárulását a további adatkezeléshez. 

6.3 Szerződő Felek a 6.2. pontban részletezett folyamat alapján megállapítják, hogy 
Felhasználó önálló hozzájárulásával Szervező továbbítja Felhasználó személyes adatait is 
tartalmazó álláskeresői profilját jelszóval védett zárt rendszeren keresztül Megrendelő 
részére, így adattovábbítás valósul meg, melyről Szervező köteles Felhasználókat 
tájékoztatni Adatvédelmi Szabályzatában. Megrendelő adatkezelése, azaz Felhasználók 
személyes adataihoz történő hozzáférése és kezelése azáltal valósul meg, hogy Felhasználó 
jogosultságot ad arra, hogy Szervező a kezelt személyes adatait Megrendelőnek átadja. A 
személyes adatok átadását követően ezen személyes adatok Megrendelő általi kezeléséért 
Megrendelő önállóan felel, mely nem érinti Szervező a saját adatkezeléséért való 
felelősségét. A kezelt személyes adatok tekintetében Szerződő Felek önálló adatkezelőnek 
minősülnek, Szerződő Felek között közös adatkezelés nem jön létre. 

6.4 Megrendelő az önálló adatkezelése jogszerűségének biztosítására Felhasználókat a 
saját adatvédelmi eljárásának megfelelően tájékoztatja a személyes adatok kezeléséről, és 
egyidejűleg hozzájárulást kér tőlük személyes adataik meghatározott cél(ok)ra történő 
kezeléséhez, amennyiben Szervező által közzétett, és Felhasználók által elfogadott 
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Adatvédelmi Szabályzatban nem rögzített célokra vagy a rögzített határidőn túl kívánja 
Felhasználók adatait kezelni. 

6.5 Megrendelőnek kötelessége, hogy a jobverse.hu honlapon megjelenő microsite-ján 
közzétegye saját adatvédelmi nyilatkozatát, erről tájékoztassa Felhasználókat. Megrendelő 
jobverse.hu honlapon megjelenő microsite-járól, bannereiről, egyéb hirdetéseiről saját 
honlapjára, karrier oldalára, közösségi média felületeire vagy más, a kezelésében lévő oldalra 
(a továbbiakban együttesen: Megrendelő honlapja) irányíthatja át Felhasználókat. Ilyen 
esetben köteles Felhasználóktól saját adatvédelmi szabályzatának elfogadását kérni, és 
csak ezt követően kérheti Felhasználóktól további személyes vagy szakmai adatok 
megadását. Szervező ezen folyamathoz nem tud a Felhasználókra kötelező érvényű eljárást 
vagy rendszert biztosítani Megrendelő részére, viszont lehetővé teszi Megrendelő számára, 
hogy annak a saját honlapjára történő átirányításával saját adatvédelmi eljárásának 
megfelelően kezelje Felhasználókat. 

6.6 Felhasználó jogosult a JOBVERSE ideje alatt, és azt követően is adatai törlését kérni 
mind Szervezőtől, mind Megrendelőtől, melyet érintett a lehető leghamarabb, de legkésőbb 
30 napon belül köteles teljesíteni. 

6.7 Szervező biztosítja minden Felhasználó számára az ún. „egy csatornás adatkezelési 
hozzájárulás visszavonást”, azaz ha Felhasználó az adatvédelmi szabályzatban foglaltak 
szerint azonosítva magát kéri Szervezőtől az adatai kezelésére adott hozzájárulás 
visszavonását a JOBVERSE bármely (akár összes) Megrendelőjétől, akinek adatait 
megadta, Szervező köteles a kérésnek eleget tenni. Ebben az esetben minden Megrendelő, 
akitől Felhasználó az adatai kezelésére adott hozzájárulását visszavonta, köteles 
Felhasználó adatait a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 naptári napon belül törölni. 

6.8 Szervező, mint a személyes adatok gyűjtését végző fél, köteles Felhasználók részére a 
GDPR 13. és 14. cikkeiben meghatározottak szerinti tájékoztatást megadni. 

6.9 Felhasználók mind Szervező, mind Megrendelő vonatkozásában, illetve velük szemben 
gyakorolhatják érintetti jogaikat. Szerződő Felek adatvédelmi tisztviselői (ha vannak), illetve 
az adatvédelmi feladatok ellátására kijelölt személyei jogosultak az érintetti jogok gyakorlása 
esetén eljárni. Szerződő Felek kapcsolattartói, adatvédelmi tisztviselői (ha vannak) vagy az 
adatvédelmi feladatok ellátására kijelölt személyei a szükséges mértékben együttműködnek 
annak érdekében, hogy biztosítsák az érintettek jogainak érvényesítését, függetlenül attól, 
hogy Szervezőhöz vagy Megrendelőhez érkezett Felhasználó kérelme. 

6.10 Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a JOBVERSE-en megjelenő álláskeresők 
személyes adatainak kezelése, illetve Megrendelő részére történő hozzáférhetővé tétele, 
illetve továbbítása megfelel a vonatkozó adatvédelmi jog, különösen a GDPR 
rendelkezéseinek. Ennek megfelelően a személyes adatok Megrendelő részére történő 
hozzáférés megadásához, illetve továbbításához megfelelő jogalappal rendelkezik. 

6.11 Megrendelő kijelenti, és szavatolja, hogy azokat a személyes adatokat, amelyekhez 
Szervező hozzáférést biztosított, kizárólag Felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel 
céljából, Felhasználók jelentkezésével összefüggésben használja fel, azokat más célra nem 
használja, illetve nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé. 

6.12 Szerződő Felek kötelesek biztosítani, hogy jelen szerződés hatálya alá tartozó önálló 
adatkezeléseik 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 felet a nála előfordult adatvédelmi incidensről. 
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6.13 Szerződő Felek a vonatkozó jogszabályok, így különösen a GDPR szerinti 
kötelezettségek teljesítése vonatkozásában kölcsönösen segítik egymást Felhasználók és az 
adatvédelmi hatóságok a másik Felet is érintő adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeinek, 
felszólításainak, igényléseinek, valamint panaszainak teljesítésében. Szerződő Felek 
haladéktalanul írásban értesítik egymást az adatvédelmi hatóságok vagy az érintettek a másik 
Felet is érintő 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 - adatkezeléssel kapcsolatos tényleges vagy lehetséges megsértésével 
vagy feltételezett megsértésével kapcsolatban. 

6.14 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. 

6.15 Megrendelőnek lehetősége van Szervező által látogatóknak küldött levelekben és a 
JOBVERSE hirdetési felületein online hirdetéseket (pl. bannereket) elhelyezni. A 
hirdetésekben tracking és mérőkódok segítségével Felhasználóról olyan adatokat gyűjthet 
(pl. IP-cím), amelyek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint a 2011. évi CXII. 
törvény (infotv.) szerint a személyes adatok körébe tartoznak. Amennyiben Megrendelő él 
ilyen hirdetések elhelyezésének lehetőségével, és a hirdetésekben elhelyezett tracking és 
mérőkódok útján személyes adatokat gyűjt, azok kezeléséért kizárólag Megrendelő felelős, 
Szervező semmilyen formában nem fér hozzá a kódok által gyűjtött személyes adatokhoz, 
így sem adatkezelőnek, sem adatfeldolgozónak nem minősül ezen adatok tekintetében. A 
jelen bekezdésben írt esetben Megrendelő köteles a hirdetések érkeztetési oldalán, azaz 
azon a honlapon, ahová Felhasználók a hirdetésre kattintva átnavigálnak a szükséges 
adatvédelmi tájékoztatásokat Felhasználóknak megadni. 

6.16 Szerződő Felek a szerződés teljesítése során egymás alkalmazottai, alvállalkozói vagy 
más jogcímen közreműködők személyes adataihoz is hozzáférhetnek, melyeket kizárólag a 
szerződés teljesítésével összefüggésben használhatnak fel, harmadik fél részére nem 
továbbíthatnak, és hozzáférhetővé nem tehetnek. Szervező kötelezi magát, hogy 
Megrendelő által az ügyfélkapun megadott, munkatársai, alvállalkozói vagy a JOBVERSE-
en egyéb jogcímen együttműködő partnere személyes adatainak védelmében minden tőle 
elvárhatót megtesz, azokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használja. 

Szervező által, a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, 
keresztnév, e-mail-cím, telefonszám. 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, értesítések és információk küldése a szerződésben 
vállalt feladatok teljesítése érdekében. 

Az adatkezelés időtartama: Szerződő Felek között létrejött szerződés időtartama. 

Az adatkezelés jogalapja: a jelen szerződés teljesítése. 

6.17 Amennyiben bármely Szerződő fél az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR), 
valamint a 2011. évi CXII. törvényben (infotv.) foglaltakat bizonyíthatóan felróhatóan 
megszegi, és emiatt az ügyben illetékes hatóság a másik Szerződő felet marasztalja el, a 
vétkes Szerződő fél a másik félre kiszabott és érvényesített bírsággal megegyező összegű 
kártérítést köteles fizetni. 
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7. Fizetési feltételek 

7.1 Megrendelő által megrendelt valamennyi szolgáltatás ellenértéke a számlán szereplő 
fizetési feltételek szerint átutalással fizetendő Szervező Erste Bank Hungary Zrt-nél forintban 
vezetett 11600006-00000000-83529834 számú vagy euróban vezetett 11600006-00000000-
96553543 számú bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén Szervező a mindenkori 
jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt értékét számíthatja fel késedelmi kamatként. 

7.2 Megrendelő a megrendelt szolgáltatások díját köteles díjbekérő ellenében, a díjbekérőn 
feltüntetett fizetési határidőig, de legkésőbb a JOBVERSE nyitását megelőző 3. munkanapig 
átutalni. Ha Megrendelőnek az aktuális szerződés megkötésekor lejárt tartozása van 
Szervező felé, a lejárt tartozását és annak késedelmi kamatait ki kell fizetnie, az aktuálisan 
megrendelt szolgáltatások díját pedig köteles díjbekérő ellenében, az azon feltüntetett fizetési 
határidőig, de legkésőbb a JOBVERSE nyitását megelőző 3. munkanapig átutalni Szervező 
bankszámlájára. 

7.3 Szervező Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetés megtörténtéig felfüggesztheti 
szolgáltatási kötelezettségének teljesítését. 

7.4 A jelenleg érvényes jogszabályok szerint a JOBVERSE szolgáltatásait 27%-os általános 
forgalmi adó terheli. 

8. Szerződésmódosítás, a szerződéstől való elállás 

8.1 Bármely Szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Szerződő fél a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez címzett, a kézbesítés igazolására 
alkalmas módon eljuttatott levélben. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha bármelyik 
Szerződő fél a vállalt kötelezettségét szándékosan, illetve gondatlan eljárásával jelentős 
mértékben megszegi, és kötelezettségének felszólításra, az abban foglalt ésszerű határidőre 
sem tesz eleget. 

8.2. Szerződő Felek abban az esetben is jogosultak a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha a másik Szerződő fél ellen felszámolási, csőd vagy végrehajtási eljárás indul. 
Erről a szerződést felmondani szándékozó fél köteles haladéktalanul, írásban, a kézbesítés 
igazolására alkalmas módon eljuttatott levélben tájékoztatni a másik Szerződő felet. 

8.3 Amennyiben a 8.1 és a 8.2 pontokban részletezett felmondással szűnik meg a szerződés, 
a vétlen fél jogosult a szerződés megszűnésével keletkezett kárát - amely nem lehet 
magasabb, mint a szerződésben szereplő szolgáltatások díja - a másik féllel szemben 
érvényesíteni. 

8.4 Amennyiben a szerződés részben vagy egészben Megrendelő hibájából vagy 
Megrendelő érdekkörében bekövetkezett okból nem kerül teljesítésre, Megrendelő köteles 
meghiúsulási kötbért fizetni Szervező részére. A meghiúsulási kötbér összege az esemény 
nyitása előtti 

ü 30. napig a szerződéses összeg 100 %-a, 
ü a 60. és 30. nap között a szerződéses összeg 50 %-a, 
ü a 60. napot megelőzően a szerződéses összeg 25 %-a. 

9. Vis maior 

9.1 Szerződő Felek mentesülnek a szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek 
teljesítésének részleges vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok "vis 
maior" következményeként állnak be. 
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9.2 A "vis maior" fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a szerződés 
aláírását követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetűek, hogy azok 
bekövetkeztét Szerződő Felek ellenőrzési körükön kívül esve, a szerződéskötés időpontjában 
nem láthatták előre, illetve nem volt elvárható azok elkerülése semmilyen ésszerű 
intézkedéssel, és amelyek hatással vannak Szerződő Felek szerződésükből eredő 
kötelezettségeire. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak: az árvíz, a tűz, a földrengés 
vagy más természeti csapás (hóvihar, hurrikán, stb.), akárcsak a háború, katonai 
cselekmények és bármely más, Szerződő Felek elvárható befolyási körén kívül eső 
körülmény. 

9.3. A „vis maior” fogalomkörébe tartozik bármilyen világjárvány miatt bekövetkező minden 
olyan kormányzati intézkedés, amely a JOBVERSE megtartását megtiltaná vagy olyan 
mértékben korlátozná, amely miatt a JOBVERSE megtartása nem lehetséges. 

9.4. Amennyiben „vis maior” miatt a JOBVERSE lebonyolítása a tervezett időpontban, 
helyszínen és formában (személyes jelenlét útján) nem valósítható meg, Szervező jogosult a 
JOBVERSE időpontjának, helyszínének vagy lebonyolítási formájának módosítására. 
Szervező köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a „vis maiorról”, és javaslatot tenni 
a módosításra. 

9.5 Ha Megrendelő számára egyetlen felajánlott módosítás sem elfogadható, mert oly 
mértékben befolyásolja a JOBVERSE-re vonatkozó megrendelésekor fennálló céljait és 
elvárásait, Megrendelő mentesül szerződéses kötelezettségei alól, és Szervező köteles 
Megrendelő által esetlegesen megfizetett előlegeket Megrendelő részére – már igazoltan 
felmerült költségei levonása mellett – visszautalni 30 napos fizetési határidővel. 

9.6 „Vis maior” esetén Szervező is mentesül teljesítési kötelezettsége alól. 

10. Jogviták, reklamáció, üzleti titok megőrzése

10.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, 
különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek 
vállalják, hogy vitás kérdéseiket egyeztetés útján igyekeznek megoldani, és csak az 
egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, melynek során kikötik 
Szervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

10.2 A JOBVERSE szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével kapcsolatos észrevételeit 
a bizonyíthatóság érdekében az esemény nyitvatartási ideje alatt Megrendelő köteles 
Szervezőnek bejelenteni, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési 
határidejének lejártáig írásban jelezni. A megadott határidők után érkező reklamációkat nem 
lehet figyelembe venni. 

10.3 Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése során birtokukba 
jutó minden, a másik féllel és partnereivel, valamint a JOBVERSE-el kapcsolatos, még meg 
nem jelent adatot, információt, elképzelést, ötletet és tervet időbeli korlátozás nélkül üzleti 
titokként kezelik, azt illetéktelen harmadik személy részére semmilyen formában át nem adják, 
illetőleg hozzáférhetővé nem teszik, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban 
hozzájárult. 

Hely: ………………………….. Dátum: ………………………….

Aláírás:…………….…….....………………………. 

(cégszerű aláírás, bélyegző) 
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