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Országos Idegenvezetői Címjegyzék
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF)
1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG
1.1. A Szolgáltató neve és címe
A Szolgáltató neve: TourConnect International – Glasner Gábor e.v. (a továbbiakban TCI / Szolgáltató)
Adószám: 60482534-1-42
Bankszámlaszám: 121000011-17981651
Kapcsolattartó neve: Glasner Gábor
A Szolgáltató címe: 1174 Budapest, Árpád fejedelem u. 19.
1.2. Szolgáltató elérhetőségei (telefonszám, egyéb elérhetőség)
Szolgáltató telefonszáma: +36-20-943-6641
Szolgáltató e-mail-címe: info@idegenvezeto.org

2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA
2.1. Általános leírás
A TCI által üzemeltetett „Országos Idegenvezetői Címjegyzék” (továbbiakban OIC) Magyarországon és
külföldön dolgozó, idegenvezetői engedéllyel rendelkező magánszemélyek adatbázisa. Az adatbázist
csak és kizárólag online, az idegenvezeto.org címen lehet elérni.
2.2 Regisztráció
Az OIC-be minden magyarországi székhellyel és a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel
rendelkező utazás- és konferenciaszervező (továbbiakban: Tagok) ingyenesen regisztrálhat. A
regisztráció csak és kizárólag a TCI által üzemeltetett, az idegenvezeto.org cím alatt található online
felületen lehetséges. A regisztrációt TCI munkatársai bírálják el, figyelembe véve a Magyar
Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) nyilvános adatbázisát. TCI fenntartja magának a jogot,
hogy a regisztráció élesítését – hiányzó engedély vagy egyéb okok miatt – adott esetben elutasítsa.
2.3 Adatkezelés
A TCI biztosítja, hogy az OIC-be regisztrált Tagok adatait nyilvánosan nem jelenítteti meg, azokat
harmadik félnek tovább nem adja.
TCI fenntartja magának a jogot, hogy Tagok részére havonta egyszer megküldje e-mail-en az
„Utazásszervezői Hírlevél” elnevezésű digitális (PDF) kiadványát. Országos Idegenvezetői Címjegyzék
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2.4 Tagok jogai
Az OIC-be regisztrált Tagok az online felületen keresztül bármikor megváltoztathatják adataikat
(belépési jelszó, név, elérhetőségek), ill. kérhetik az adatbázisból való törlésüket. A törlés után a TCI
minden adatukat törli adatbázisaiból, azokat semmilyen módon nem tárolja vagy adja tovább
harmadik félnek.
Tagok lehetőséget kapnak az idegenvezeto.org portálon (TCI vagy a Turisztikai Partner Program
résztvevői által) meghirdetett szakmai túrákon és rendezvényeken való részvételre. A részvétel –
függően attól, hogy miként van kihirdetve – lehet ingyenes vagy részvételi díjhoz kötött.
2.5 TCI felelőssége
TCI minden technikai és jogi lehetőséget kihasználva védi a Tagok személyes és szakmai adatait az
illetéktelen felhasználástól, fenntartja az OIC online platformjának (idegenvezeto.org) elérhetőségét,
javítja annak esetleges hibáit.
TCI nem vállal felelősséget a Tagok által megadott információk és a Turisztikai Partner Programban
résztvevő partnerek által megosztott adatokért valamint az idegenvezeto.org portál folyamatos
működéséért.
TCI nem működtet állandó, fix időpontokban elérhető ügyfélszolgálatot – a beérkező kéréseket és
kérdéseket a lehető leggyorsabban e-mail-ben vagy telefonon válaszolja meg.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
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