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Turisztikai Partner Program - Szerződés 
 

Amely egyrészről a TourConnect International - Glasner Gábor e.v. (1174 Budapest, Árpád 

fejedelem u. 19., adószám: 60482534-1-42), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 

másrészről a www.idegenvezeto.org?site=regtpp oldalon regisztráló, mint megrendelő (a 

továbbiakban: Megrendelő) között az alulírott helyen és napon a következő feltételek 

mellett jött létre:  

1., Megbízott – mint az Országos Idegenvezetői Címjegyzék (továbbiakban: OIC) felelős 

kiadója és üzemeltetője – az OIC-hez kapcsolódó Turisztikai Partner Program keretében a 

következő szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére:  

a, információs adatlap használata (az adatlap az idegenvezeto.org portál mind a három 

szakmai (idegenvezetői / utazásszervezői / általános turisztikai) aloldalán elérhető és 

tartalmazza az összes releváns adatot, amelyet az adott cégről a kapcsolatfelvételhez tudni 

kell: cég neve, elérhetőségek, internetes kapcsolat, kapcsolattartó személy, tevékenységi 

körök, rövid cégbemutató)  

b, fényképek, grafikák (a virtuális galériában 20 fénykép/grafika helyezhető el  

c, letölthető dokumentumok (az információs adatlaphoz csatolt, a felhasználók által 

letölthető, tárolható és kinyomtatható WORD- vagy PDF-dokumentumok praktikus és 

hatékony lehetőséget kínálnak bővebb információk, ajánlatok, árlisták, aktualitások 

közlésére. Az adatlaphoz 2 db (egyenként legfeljebb 2 MB méretű) dokumentum csatolható)  

d, idegenvezetői bemutató szervezése (a bemutatók/bejárótúrák során Megbízott átvállalja 

az idegenvezetők kiértesítését, a jelentkezések begyűjtését és a jelentkezők nevének, 

elérhetőségeinek továbbítását a találkozót Megrendelő felé)  

e, Idegenvezetői Hírlevél (az OIC-be regisztrált idegenvezetőknek havi rendszerességgel 

megküldött digitális (PDF) alapú hírlevélben szakmai cikkeken kívül rendszeresen 

bemutatásra kerülnek olyan turisztikai partnerek, akik szeretnék felhívni szolgáltatásaikra az 

idegenvezetők figyelmét. A hírlevelekben egyoldalas megjelenésre (2.500 karakter és 2 

kép/grafika) van lehetőség, de természetesen a két megjelenés össze is vonható egy, 

nagyobb terjedelmű cikké)  

f, aktualitások az OIC Facebook profilján (az OIC Facebook-oldala, mely a szakmai 

célközönség számára nyújt napi frissítésű híreket, aktualitásokat. Az oldalon Megrendelő 

évente 12 alkalommal jelentetheti meg aktualitásait, reklámjait)  

Megrendelő a felsorolt szolgáltatásokat a szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül 

veheti igénybe.  
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2., Megrendelő kötelezi magát, hogy a teljes megrendelési összeget, 9.990,- Ft + ÁFA (br. 

12.687,- Ft) összeget Megbízott bankszámlájára (Gránit Bank Zrt., 12100011-17603564) a 

szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül átutalja. Az összeg fedezi jelen 

szerződés összes szolgáltatásának árát.  

3., Amennyiben Megrendelő a 2., pontban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, jelen 

Szerződés semmissé válik és a Megbízottat terhelő kötelezettségek érvényüket vesztik. 
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4., Amennyiben Megbízó az 1., pontban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, jelen Szerződés 

semmissé válik és Megbízó köteles a Megrendelő által befizetett teljes díjat visszafizetni.  

5., A szerződő felek a jelen szerződésből folyó jogvitáikat peren kívüli egyeztetéssel tartoznak 

rendezni. Ennek sikertelensége esetén elismerik a Budapesti XVII. Kerületi Bíróság 

kizárólagos illetékességét és döntésének magukat alávetik.  

6., A jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 

írták alá. Az itt nem szabályozott kérdésekben, ill. a szerződésből folyó jogvitákban a hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

Budapest, 20….…………………………….. 

 

 

PH.       PH.  
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Megbízó nevében     Megrendelő nevében 


