
 

 
 

 
 

MAGYAR   VITORLÁS AKADÉMIA 
 
 
 

   VITORLÁZZ ITTHON PARTNERI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit NKft. (8230 Balatonfüred, Zákonyi 
Ferenc utca 8., cégjegyzékszám: 19-09-518222, adószám: 25456099-2-19, képviseli: Szépvölgyi István 
ügyvezető), mint kártyakibocsátó (a továbbiakban: MVA)  
 
másrészről  (, cégjegyzékszám:, adószám:, képviseli: …………………………………………………), mint kártya-
elfogadóhely (továbbiakban: Partner) között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:  
 
Preambulum 
A szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződést 2022 ……………. hó …... napján megkötötték, a jelen 
okirat aláírásával a megállapodásukat írásba foglalják, illetve megerősítik, az alábbi feltételek mellett: 

I. Szerződés tárgya 
• MVA 2019. évtől kezdődően kiadja a www.vitorlazzitthon.hu  felülethez és Vitorlázz Itthon iOS és 
Android rendszerekre fejlesztett alkalmazáshoz kapcsolódó „VITORLÁZZ ITTHON” turisztikai 
kedvezménykártyát, illetve MVSZ versenyzői kártyát (továbbiakban együtt: „VITORLÁZZ ITTHON 
KEDVEZMÉNYKÁRTYA”). A „VITORLÁZZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA” részletes jellemzőit a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Termékismertető tartalmazza. Jelen szerződés tárgya a 
„VITORLÁZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA” szerződéses időszakban történő elfogadásának 
feltételrendszere.   
 
• A Partner kijelenti, hogy részt kíván venni a kártyát elfogadó termékértékesítői, illetve szolgáltatói 
körben az alábbi pontokban részletezettek szerint:  
 

II. Partner kötelezettségei 
1. Partner vállalja, hogy jelen szerződés teljes időtartama alatt a mindenkor érvényes bruttó 

szolgáltatás, illetve termék ellenértékéből …..% kedvezményt nyújt minden érvényes „VITORLÁZZ 
ITTHON” kártyával rendelkező vendég/ügyfél/vásárló (a továbbiakban: Kártyatulajdonos) számára 
az alábbiak vonatkozásában: 

 
2. Partner vállalja, hogy az 1. sz. mellékletben bemutatott, érvényes kártya felmutatása esetén a jelen 

szerződés II/1. pontjában meghatározott kedvezményt nyújtja az érvényes kártyával rendelkező 
Kártyatulajdonosnak. Az érvényesség ellenőrzésének folyamatát az 1. sz. melléklet 3. pontja 
tartalmazza. 

 
3. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben foglaltak betartása érdekében 

gondoskodik arról, hogy minden érintett alkalmazottja a kedvezmény nyújtásával kapcsolatos 
feltételeket és eljárást megismerje és betartsa. 

 
4. Partner vállalja, hogy az MVA által rendelkezésére bocsátott „kártya-elfogadóhely” matricát a 

bejáratánál vagy a kasszájánál jól látható helyre kihelyezi. Emellett Partner vállalja, hogy 
amennyiben erre lehetősége van, saját kiadványain, szórólapjain, online felületein feltünteti, hogy 
VITORLÁZZ ITTHON partner.  

http://www.vitorlazzitthon.hu/


 

III. MVA kötelezettségei 
1. MVA vállalja, hogy a szerződéses időszakban az általa üzemeltetett www.vitorlazzitthon.hu 

felületen Partner szolgáltatását és a hozzá kapcsolódó kedvezményeket megjeleníti. A 
megjelenítendő információkat Partner bocsátja MVA rendelkezésére. A Partner tudomásul veszi, 
hogy a téves adatszolgáltatásból eredő esetleges károk kizárólag Partnert terhelik.  

2. A MVA NKft. a fenti megállapodással kapcsolatban Partnertől semmiféle anyagi / természetbeni 
ellenszolgáltatást nem kér! 

3. MVA vállalja, hogy Partner részére az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja a 
szerződéses időszak folyamán: 

 
a. megjelenés a www.vitorlazzitthon.hu oldalon részletes információkkal, képpel, leírással 

(amennyiben az anyagokat Partner a MVA rendelkezésére bocsátja) 
b. Partner által megküldött sajtó, közérdekű információk, hírek újdonságok közzététele a 

www.vitorlazzitthon.hu oldalon, valamint a Vitorlázz Itthon Social Media felületein 
c. Megjelenés és helyszíni bemutatkozás lehetőségének biztosítása a Magyar Vitorlás 

Akadémia NKft. által szervezett eseményeken rendezvényeken 
 
 

IV. A szerződés időtartama 
1. Jelen szerződés annak aláírásától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre. Felek 

megállapítják, hogy a jelen szerződés egyoldalú megszüntetésére kizárólag a másik fél jogellenes 
magatartása alapján van lehetőség a lenti, VI.2. pontban írottak szerint. 

 
 

V. A szerződés módosítása, felbontása 
1. Felek megállapodnak, hogy a cégadataikban, illetve az együttműködést bármilyen formában és 

mértékben befolyásoló, már bekövetkezett, vagy várhatóan bekövetkező változásokról egymást 
haladéktalanul értesítik.  

 

VI. Szerződésszegés és következményei 
2. Partner tudomásul veszi, hogy a „VITORLÁZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA” az MVA egyik 

legfontosabb terméke, így az azzal kapcsolatosan a fogyasztók irányában tett vállalások 
megszegése az esetleges konkrét kárigényeken túl az MVA üzleti reputációját is jelentősen 
csökkentheti. Mindezek elkerülése érdekében, illetve az esetleges szerződésszegések hatásainak 
ellensúlyozásaként a felek az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket rendelik 
alkalmazni egymás közötti jogviszonyuk során:  

3. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Partner a jelen szerződés II.1. pontjában 
meghatározott kedvezményt a „VITORLÁZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA” tulajdonosainak nem 
biztosítja, vagy a II. pontban vállalt bármely kötelezettségét megszegi, abban az esetben az MVA a 
szerződésszegésről való tudomásszerzést követően jogosult az azonnali felmondás jogának VI.3. 
pont szerinti gyakorlására.  

4. Az MVA az azonnali hatályú felmondás jogát egyoldalú, írásbeli, a Partner részére a felek 
meghatározásánál feltüntetett címre megküldött nyilatkozatával gyakorolja. 

5. Esetleges szerződésbontást követően Partner nem jogosult a VITORLÁZZ ITTHON arculati 
elemeinek használatára. 

http://www.vitorlazzitthon.hu/
http://www.vitorlazzitthon.hu/
http://www.vitorlazzitthon.hu/


 

VII. Vegyes rendelkezések 
1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben értelmezési kérdések merülnek 

fel, vagy a „VITORLÁZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA” elfogadásával kapcsolatosan bármely 
vendég kifogást emel vagy panaszt tesz, úgy képviselőjük bevonásával egyeztetést tartanak és a 
szükséges intézkedés kérdésében együttesen döntenek. Partner tudomásul veszi, hogy a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek betartását az MVA jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés 
során jogosult próbavásárlást végezni. 

 
2. A szerződő felek jelen szerződés tartama alatt kötelesek együttműködni, egymást írásban (levél, 

e-mail) értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös 
kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

 
 
 
 
 
 

3. A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés tartalmát harmadik személy tudomására 
nem hozzák. Kivételt képez ez alól a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettség 
alapján, továbbá hatóság, bíróság, vagy más hivatalos szervezet megkeresése alapján történő 
adatszolgáltatás.   

 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással 

tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a polgári 
peres eljárás szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon, bírósági úton 
érvényesítik. 

 
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
6. A szerződő felek jelen szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján 2 
eredeti példányban írták alá. 
 

7. A szerződő felek jelen szerződés aláírása, annak bármilyen módosítása, továbbá az egymás közötti 
kapcsolattartás elsődleges módjaként elfogadják az email útján történő kommunikációt. 

 
 
Kelt: ………………..., 2022…. ……….………hó……… 

 
 
 
 
 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Név: 
Beosztás: 
Cégnév: 

Szépvölgyi István  
ügyvezető 

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. 
 

Kapcsolattartó MVA részről: 
Szépvölgyi István 
telefon: +36204727193 
e-mail: vitorlazzitthon@hunsail.hu 

Kapcsolattartó Partner részéről: 
név: …………………………………………. 
telefon: ……………………………………. 
e-mail: ……………………………………… 



1. számú melléklet 
 
„VITORLÁZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA” 2021/22 Termékismertető 
 
 
Mi a „VITORLÁZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA”? 
 
1. A „VITORLÁZZ ITTHON KEDVEZMÉNYKÁRTYA” a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. által 
kibocsátott, Turisztikai kedvezménykártya, továbbá a Magyar Vitorlás Szövetség adott évben 
versenyengedéllyel rendelkező sportolói részére ingyenesen biztosított MVSZ Versenyzői kártya. 
 
2. Érvényesség: 2021 január 1-től – 2021. december 31-ig, a szerződésben foglaltak szerinti 
meghosszabbítással. 
 
3. A Kártya használata és az érvényesség ellenőzésének folyamata: a kártyát az elfogadóhelyen 
rendelkezésre álló leolvasó készülékhez érintve vagy a kártyán szereplő, nyomtatott vagy okostelefonon 
bemutatott, az elfogadóhelyen rendelkezésre álló okostelefon kamerájával a készülékre telepített 
applikáció segítségével leolvasott QR-kód révén a készülék információt ad a kártya érvényességéről, 
illetve az adott kedvezmény igénybe vehetőségéről. 
 
4. Forma: hitelkártya méretű műanyaglap az MVA Nonprofit Kft. által kialakított új dizájnnal elektronikus 
azonosításra alkalmas Mifare 1k chippel ellátva, vagy okostelefonon vagy nyomtatott formában tárolt 
egyedi QR-kód.  
 
5. Kiegészítő megjelenés: www. vitorlazzitthon.hu 
 
Mintaképek a kártyáról: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Magyar Vitorlás Akadémia NKft. 
 e-mail: info@vitorlazzitthon.hu  

mailto:info@vitorlazzitthon.hu
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