
 
 

 

 

 

 

 

 

MEGBÍZÁS RÉSZLETEZŐ 
 

Megbízó  
Név:   Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
Székhely:  9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. 
Adószám: 18877410-1-18 
Képviselő:  Pénzes Erzsébet, elnök 

 
Megbízott 

Név:      
Születési név:      
Születési hely és idő:    
Anyja neve:      
Adóazonosító jel:    
Társadalombiztosítási azonosító jel:  
Bankszámlaszám:     
Lakcím:        

 
Megbízás tárgya 

A Tekerj a Zöldbe! Kerékpárostúra sorozat keretein belül kerékpártúra szervezése és a 
hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentáció elkészítése az alábbiak szerint: 
 

 A túra hossza 30-60 km, maximum 200 méter szintkülönbséggel, amelytől indokolt 
esetben lehet eltérni, esetleg a minimálisra tervezett 30 km-t nem kell elérni. 

 Az útvonal kijelölésénél szempont az, hogy meg lehessen tenni utánfutóval és 
gyereküléssel is, valamint az is, hogy lehetőleg a kevésbé ismert útvonalakat is 
bemutassa, kerülje a kerékpárral amúgy is zsúfolt utakat. 

 A túrát tapasztalattal és helyismerettel rendelkező túravezető vezesse. 

 Be kell vonni valamilyen kulturális programelemet a túrába, pl. műemlék, tájház, 
természeti vagy épített érték. 

 A Megbízott szedhet maximum 1000 ft/fő részvételi díjat, amit a szervezésre tud 
felhasználni. 

 A Megbízottnak létre kell hoznia egy Facebook eseményt: 
 

 Az esemény nevében szerepeljen, hogy Tekerj a Zöldbe! 
 Az esemény publikus, mindenki számára elérhető, látható, nyilvános 

vendéglistával 
 Minimum 30 meghívottja legyen az eseménynek 
 A esemény leírásban szerepeljen: 

A pontos útvonal, a teljesítendő táv hossza, a menetidő, és a támogatás 
tényére vonatkozó mondat: “A kerékpártúra a Tekerj a Zöldbe! 
túrasorozat része, ami a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
szervezésében az Aktív Magyarország  támogatásával valósul meg.” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Az esemény borítóképén szerepeljen a MAKETUSZ, az Aktív Magyarország 
és a Tekerj a Zöldbe! Logó. 

 Az esemény társ szervezője legyen a @aktiv.magyarorszag Facebook 
oldalát, valamint a @tekerjazoldbe Facebook oldalt 

 

 Az esemény kommunikációjában fel kell tüntetni a MAKETUSZ, az Aktív 
Magyarország és a Tekerj a Zöldbe! logókat, amelyek letölthetők a 
www.tekerjazoldbe.hu oldalról. 

 A túra indulásánál csoportképet kell készíteni. 

 A rendezvényt követően, 5 napon belül legalább 5 fotó és egy rövid leírás (kb 2000 
karakter) fel kell kerüljön a rendezvényről az esemény Facebook oldalára és a 
www.tekerjazoldbe.hu oldalra. 

 
 

A rendezvény neve:   
Időpont:   
Helyszín:   
Táv:    
Facebook esemény:   
 

 
Megbízási díj 
 
A Megbízott a kerékpártúra szervezéséért összesen bruttó 85.049 Ft összegű megbízási díj illeti 
meg. 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, dátum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
Telek Hanna 

Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
Megbízó 

http://tekerjazöldbe.hu/

