
 

 

 

 

A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ÉRTÉKESÍTÉSÉRT FELELŐS IGAZGATÓSÁGÁVAL 

TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEI 

 

1.  

Helyzetkép és ismertetés: A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MTÜ) Értékesítési Igazgatóság (a 

továbbiakban: ÉI) tevékenységének célja, hogy olyan transzparens, és mérhető tevékenységet végezzen, amely 

biztosítja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (a továbbiakban: NTS 2030) vonatkozó célkitűzéseinek 

sikeres megvalósítását, és elősegíti a vendégéjszaka szám, az átlagos tartózkodási idő és az ezekre fordított költés 

növekedését. 

Ennek érdekében piaci felmérést indít el 2018 júliusától, amely felmérést minden együttműködni szándékozó 

Partnernek ki kell töltenie, és meg kell küldenie az ÉI-nek. Ennek alapján kerül sor a jelentkezőkkel történő 

kapcsolatfelvételre, és a ,,Kiemelt Partner”-ek kiválasztására. 

A Minősített Partner kvalifikációra a jelen együttműködési feltételeket meghatározó leiratban foglaltaknak 
megfelelően, a Magyar Turisztikai Szövetség által, a hazai turisztikai szervezetek képviselőiből álló szakmai 
grémium javasol, amelyet előterjeszt az MTÜ felé. A Partner akkor válik Kiemelt Partnerré, ha a szakmai grémium 
által történő előterjesztést az MTÜ elfogadja. 
Az MTÜ nem ad indokolást arról, hogy mely pályázat nem került elfogadásra. Ezen adatokat az európai parlament 
és a tanács 2016/679 rendeletében(a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően az MTÜ bizalmasan kezeli. 
 
A Kiemelt Partner az újabb minősítési időszak kezdetéig használhatja az MTÜ Kiemelt Partner illetve HTA Qualified 
Partner elnevezést és logot.  
 

A potenciális együttműködő partner abban az esetben válhat továbbá az MTÜ ÉI Kiemelt Partnerévé, ha az 

alábbiakban felsorolt tevékenységeket, adatszolgáltatást a maga számára kötelezőként elismeri, és az azzal 

kapcsolatos adatszolgáltatást határidőre teljesíti. Amennyiben a Partner ezeket nem teljesíti, automatikusan 

megszűnik a Kiemelt Partner státusza, és nem élhet az azzal járó kedvezményekkel, ugyanakkor mentesül a 

kapcsolódó kötelezettségektől. 

A fenti írásos riportokat a Partner cégképviseletre bejegyzett munkatársával alá kell íratni, és vissza kell küldeni az 

MTÜ ÉI és a Magyar Turisztikai Szövetség részére. Az MTÜ és a Magyar Turisztikai Szövetség vállalja, hogy a 

Partner által szolgáltatott adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé, 

azokat bizalmas üzleti titokként kezeli és a személyes adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően védi. 

A dokumentumban megadott személyes adatokat MTÜ a későbbiekben aláírandó szerződés teljesítése érdekében 

kezeli az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. 

A Pályázatok megküldése 

A Pályázatokat Fekete Magdolna (MTÜ-ÉI) email: magdolna.fekete@mtu.gov.hu telefon: +36-30-636-4607, 

részére küldje meg a Pályázó  

2019. június 30. 17:00 óráig 

A Kiemelt Partner minősítés megpályázása, és megújítása  

A Kiemelt Partner minősítés megújítására, illetve új jelentkezések elfogadására évente egyszer, az év első 

felében kerül sor. Az MTÜ figyelembe veszi az elmúlt időszakban a Partner által történt tényleges B2B 

rendezvény részvételeket. Előnyt jelent, ha a Kiemelt Partner státuszra jelentkező szolgáltató részt vett 

legalább két, vagy annál több, díjfizetéshez kötött MTÜ által szervezett B2B rendezvényen (vásár, workshop, 

roadshow, sales call, webinar, stb.). 
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2. Feltételek 

2.1. 

Általános leírás: ezek a feltételek érvényesek abban az esetben, ha az MTÜ által szervezett értékesítési célú, B2B 

jellegű, külpiacon szervezendő marketing aktivitásaira jelentkezik a Minősített Partner leisure és MICE 

szegmensben egyaránt. 

 

2.2. 

Együttműködési követelmények 

Potenciális Kiemelt Partner (továbbiakban: Partner): olyan gazdasági társaságok vagy vállalkozások, amelyek a 

Magyarországra történő beutaztatás vonatkozásában aktívak. Ezek a következők:  

• utazásszervezők, utazási irodák és utazásközvetítők, szállodák, innovatív partnerek, PCO-k, rendezvény 

helyszínek, akik a külpiacokról történő beutaztatásban aktívak, és üzleti tevékenységet folytatnak2.3 
Jelentkezni lehet Kiemelt Partnernek a következő kategóriában:  

• A. Utazásszervező, utazásközvetítő és utazási iroda (összefoglaló néven DMC)  

Kategóriák ,,A” 

Nagy forgalmú DMC leisure  

• Hivatalos utazásszervezői, vagy utazásközvetítői jogosítvánnyal rendelkezik, vagy turisztikai szolgáltatást 

közvetítő vállalkozás, általános keretszerződés keretében B2B jelleggel értékesíti szolgáltatásait és ezáltal 

közvetlenül nem köt utazási szerződést a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevőkkel. 

• Az iroda külön jogi személyként van bejelentve, amennyiben lakásban van bejelentve, úgy azt a jogi személy 

kizárólag irodaként használja. 

• Rendelkezik érvényes szolgáltatási felelősségbiztosítással, minimum 100 millió Ft/év összegben 

• Nem nyújthat be pályázatot olyan iroda, amely csőd, felszámolási és adósságrendezési eljárás, vagy 
végelszámolás alatt áll. 

• Legalább 10 éve működik, minimum 500 millió forgalom éves árbevételt generál leisure (szabadidős) 

szegmensben. Előnyt jelent, ha az MTÜ által szervezett leisure típusú aktivitásokban (nem vásár és 

workshop) legalább egyszer részt vett.  

• Az iroda dolgozói létszáma legalább 6 fő dolgozó munkaerő létszám  

 

Közepes forgalmú DMC leisure: 

• hivatalos utazásszervezői, vagy utazásközvetítői jogosítvánnyal rendelkezik, vagy turisztikai szolgáltatást 

közvetítő vállalkozás, általános keretszerződés keretében B2B jelleggel értékesíti szolgáltatásait és ezáltal 

közvetlenül nem köt utazási szerződést a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevőkkel. 

Az iroda külön jogi személyként van bejelentve, amennyiben lakásban van bejelentve, úgy azt a jogi 

személy kizárólag irodaként használja. 

• Rendelkezik érvényes szolgáltatási felelősségbiztosítással, minimum 50 millió Ft/év 

• Nem nyújthat be pályázatot olyan iroda, amely csőd, felszámolási és adósságrendezési eljárás, vagy 
végelszámolás alatt áll. 

• Legalább 5 éve működik, minimum 280 millió forgalom éves árbevételt generál leisure (szabadidős) 

szegmensben. Előnyt jelent, ha az MTÜ által szervezett MICE vagy leisure típusú aktivitásokban (nem 

vásár és workshop) legalább egyszer részt vett.  

• Az iroda dolgozói létszáma legalább 4 fő dolgozó munkaerő létszám  
 

 

 

 

 



Kis forgalmú DMC leisure: 

• Hivatalos utazásszervezői, vagy utazásközvetítői jogosítvánnyal rendelkezik, vagy turisztikai szolgáltatást 

közvetítő vállalkozás, általános keretszerződés keretében  B2B jelleggel értékesíti szolgáltatásait és ezáltal 

közvetlenül nem köt utazási szerződést a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevőkkel. 

Az iroda külön jogi személyként van bejelentve, amennyiben lakásban van bejelentve, úgy azt a jogi 

személy kizárólag irodaként használja. 

• Rendelkezik érvényes szolgáltatási felelősségbiztosítással, kis forgalmú iroda minimum 25 millió Ft /év 

• Nem nyújthat be pályázatot olyan iroda, amely csőd, felszámolási és adósságrendezési eljárás, vagy 

végelszámolás alatt áll. 

• Legalább 5 éve működik, minimum 80 millió forgalom éves árbevételt generál leisure (szabadidős) 
szegmensben. Előnyt jelent, ha az MTÜ által szervezett MICE vagy leisure típusú aktivitásokban (nem 

vásár és workshop) legalább egyszer részt vett.  

• A dolgozói létszáma legalább 3 fő dolgozó, munkaerő létszám 

 

Nagy forgalmú DMC MICE  

• Hivatalos utazásszervezői, vagy utazásközvetítői jogosítvánnyal rendelkezik, vagy turisztikai szolgáltatást 
közvetítő vállalkozás, általános keretszerződés keretében B2B jelleggel értékesíti szolgáltatásait és ezáltal 

közvetlenül nem köt utazási szerződést a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevőkkel. 

• Az iroda külön jogi személyként van bejelentve, amennyiben lakásban van bejelentve, úgy azt a jogi személy 

kizárólag irodaként használja. 

• Rendelkezik érvényes szolgáltatási felelősségbiztosítással, minimum 100 millió Ft/év összegben 

• Nem nyújthat be pályázatot olyan iroda, amely csőd, felszámolási és adósságrendezési eljárás, vagy 

végelszámolás alatt áll. 

• Legalább 10 éve működik, minimum 500 millió forgalom éves árbevételt generál MICE szegmensből 
származóan. Előnyt jelent, ha az MTÜ által szervezett MICE vagy leisure típusú aktivitásokban (nem vásár 

és workshop) legalább egyszer részt vett.  

• MICE szegmens esetén minimum 6 dolgozó az irodai képzett munkaerő létszáma, amelyből 3 fő MICE 

területen projekt menedzseri tapasztalattal rendelkezik.  

 

 

Közepes forgalmú DMC MICE: 

• hivatalos utazásszervezői, vagy utazásközvetítői jogosítvánnyal rendelkezik, vagy turisztikai szolgáltatást 

közvetítő vállalkozás, általános keretszerződés keretében  B2B jelleggel értékesíti szolgáltatásait és ezáltal 

közvetlenül nem köt utazási szerződést a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevőkkel. 

Az iroda külön jogi személyként van bejelentve, amennyiben lakásban van bejelentve, úgy azt a jogi 

személy kizárólag irodaként használja. 

• Rendelkezik érvényes szolgáltatási felelősségbiztosítással, minimum 50 millió Ft/év 

• Nem nyújthat be pályázatot olyan iroda, amely csőd, felszámolási és adósságrendezési eljárás, vagy 

végelszámolás alatt áll. 

• Legalább 5 éve működik, minimum 280 millió forgalom éves árbevételt generál MICE szegmensből 

származóan. Előnyt jelent, ha az MTÜ által szervezett MICE vagy leisure típusú aktivitásokban (nem vásár 

és workshop) legalább egyszer részt vett.  

• Az iroda dolgozói létszáma minimum 4 dolgozó, amiből 2 fő MICE területen project manageri 

tapasztalattal rendelkezik, amennyiben MICE szegmensben pályázik az iroda  

 

Kis forgalmú DMC MICE: 

• Hivatalos utazásszervezői, vagy utazásközvetítői jogosítvánnyal rendelkezik, vagy turisztikai szolgáltatást 

közvetítő vállalkozás, általános keretszerződés keretében  B2B jelleggel értékesíti szolgáltatásait és ezáltal 

közvetlenül nem köt utazási szerződést a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevőkkel. 

Az iroda külön jogi személyként van bejelentve, amennyiben lakásban van bejelentve, úgy azt a jogi 

személy kizárólag irodaként használja. 

• Rendelkezik érvényes szolgáltatási felelősségbiztosítással, kis forgalmú iroda minimum 25 millió Ft /év 

• Nem nyújthat be pályázatot olyan iroda, amely csőd, felszámolási és adósságrendezési eljárás, vagy 

végelszámolás alatt áll. 



• Legalább 5 éve működik, minimum 80 millió forgalom éves árbevételt generál MICE szegmensből 

származóan. Előnyt jelent, ha az MTÜ által szervezett MICE vagy leisure típusú aktivitásokban (nem vásár 

és workshop) legalább egyszer részt vett.  

• A dolgozói létszám minimum 3 dolgozó, amiből MICE szegmensre való pályázás esetén 1 fő MICE 

területen project manageri tapasztalattal rendelkezik 

 
• B. Szálloda és szállodalánc 

• C. Rendezvényhelyszín 

• D. Innovatív turisztikai szolgáltató 

• E. PCO 

Jelentkezés: 

Kizárólag olyan Partner jelentkezhet Kiemelt Partner együttműködésre az MTÜ-vel, amely bejegyzett cég, 

rendelkezik adószámmal, önálló jogi személy, rendelkezik önálló bankszámlaszámmal. Ezeknek a feltételeknek az 

együttműködés minden esetében teljesülnie kell. A jelentkezés során a megadott formanyomtatványokat kell 

alkalmazni, az aktivitásra való jelentkezés, és a részvételi díjak fizetése esetén is. Az aláírt jelentkezés a Partner 

számára azt is jelenti, hogy a marketing akció elejétől, a végéig részt vesz azon. A Partner nem állhat csődeljárás és 

felszámolás alatt, nem lehet tartozása sem a NAV, sem az MTÜ, sem az MTÜ tulajdonosi joggyakorlásával működő 

cégek felé.  

 

3. A Kiemelt Partner és az MTÜ-ÉI kötelezettségei  

 
A Kiemelt Partner Kötelezettségei:  

• jelen leirat tartalmát elfogadja 

• a leirat előírásai szerint adatot szolgáltat a megjelölt pontok és ismérvek alapján, amelyek valódiságát a 
kitöltéssel ismeri eltermészetes személy kapcsolattartó megadása (név, e-mail cím) 

• a Partner évente lehetőség szerint egy B2B akcióban részt vesz, amelyeket az MTÜ hirdet, és szervez meg, 
és a partner a részvételhez szükséges valamennyi feltételt előzetesen teljesíti, valamint a Partner TOP 3 
küldőpiaci megjelölése között szerepel. Ezek roadshow, külföldi workshop, sales call, kiállítás, stb.  

• a Partner vállalja, hogy az MTÜ információs, piacorientációs rendezvényein lehetőség szerint részt vesz; 
ezeket az MTÜ térítésmentesen biztosítja számára 

• a Partner az általa megjelölt Potenciális TOP 3 küldőpiac -lehetőség szerint- egy olyan B2B akcióján is 
részt vesz, a TOP 5 küldőpaci akción kívül, amelyeket az MTÜ szervez meg. Ezek: roadshow, külföldi 
workshop, sales call, kiállítás, stb.  

• a Partner az általa megjelölt egyéb 3 küldőpiac -lehetőség szerint- egy olyan B2B akcióján is részt vesz, a 
TOP 3 küldőpaci akción kívül, amelyeket az MTÜ szervez meg. Ezek: roadshow, külföldi workshop, sales 
call, kiállítás, stb.  

•  

• megfelel a minősítés egy vagy több szegmens követelményének 

• A Magyarországon működő szállodalánchoz tartozó szállodák külön nem indulhatnak a pályázaton, 
nevükben a szállodavállalat központja nyújthat be Pályázatot, vagy meghatalmazás alapján a szálloda. A 
szállodalánc a 2019. évi Kiemelt Partner program keretében csak egy kedvezményes lehetőséggel élhet 
bármennyi B2B aktivitáson való részvételkor, függetlenül attól, hogy az adott rendezvényen hány darab, a 
szállodalánchoz tartozó szálloda vesz részt. 

• A Partnernek legalább angol nyelvű saját weblappal kell rendelkeznie, és/vagy legalább egy olyan nyelvű 
honlappal, amely külpiacokkal együtt dolgozik 

• előnyt jelent, ha a Partner 3 TOP piacot bejelöl. A Piacok az NTS 2030 stratégia alapján kerültek 
meghatározásra  

• Előnyt jelent, ha a Partner folyamatosan frissített Linkedin oldallal rendelkezik 

• Az ÉI csak azon külpiaci értékesítési aktivitásokat osztja meg a minősítést követően a Partnerrel, amely 
piacokat a Partner bejelölte, és adatot szolgáltatott. A Partner mindazon külpiacokat jelölje be, és 
szolgáltasson adatot, amely külpiacok tekintetében részt kíván venni az MTÜ B2B aktivitásaiban (főleg 
vásár, workshop, webinar, roadshow, sales call)  
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

MTÜ-ÉI kötelezettségei: 

• Az MTÜ a Kiemelt Partner számára negyedévente elérhetővé teszi a piacokra vonatkozó legfrissebb 
statisztikai adatokat az elmúlt negyedévre, illetve trendriportot ad közre a következő negyedévre 
vonatkozóan.  

• Biztosítja a Kiemelt Partner számára információs és desztinációs rendezvényein történő ingyenes részvételt.  

• Az MTÜ a Kiemelt Partnerekkel előzetesen konzultál a következő évi értékesítési tervet illetően, és alakítja 
ki azt azzal a céllal, hogy a piacon aktív, transzparens és bevételt generáló értékesítést serkentő tevékenység 
valósuljon meg. 

• Lehetőség szerint 1 évvel előbb meghirdeti jövő évi fő marketing aktivitásait, beleértve a vásárokat, 50m2 
feletti standméret esetén 

• a vásárokon lehetőség szerint megfelelő számban kiadványt biztosít 
• a vásárokon meleg konyhát biztosít 50m2 feletti standméret esetén 

• osztott és teljes pultra történő regisztráció lehetőségét biztosítja az elérhető pultszámok erejéig 

• stand szóró ajándékokat megfelelő számban biztosít 

• időben történő értesítést nyújt a vásárok B2B platformjainak megnyitási időpontjáról 

• desztinációs prezentációt tart 50m2 feletti standméret esetén 

• minőségi stand programot biztosít 50m2 feletti standméret esetén 

• state-of-the-art megjelenést biztosít az épített stand megjelenéssel 50m2 feletti standméret esetén 
• az ún. stand book-ot időben elkészíti, vállalja annak on-line és nyomtatott terjesztését a B2B partnerek 

között 

• biztosítja a Kiemelt Partner számára a rendezvények adatbázisait, ha azok minden GDPR elvárásnak 
megfelelnek 

• a Kiemelt Partner évente egyszer az ÉI-nek megküldött statisztikákból egy trendriportot kap kézhez, 
amelyet szabadon felhasználhat  

• az MTÜ által előzetesen meghirdetett B2B aktivitására való jelentkezés akkor is teljesítettnek tekinthető, és 
előnyt jelent a következő minősítés szempontjából, ha az MTÜ lemondja az adott rendezvényt, de már 
regisztrált Partner saját erőből a rendezvény teljes időtartamára részt vesz azon, illetve más kiállító standján 
ugyanazon a rendezvényen részt vesz. Hasonlóan előnyt jelent, ha olyan vásáron vesz részt, amelyen a 
meghívott szakmai vásárló (hosted buyer) létszám eléri a 350-et. A vásári részvételt a Floor Plan-nel, és a 
vásár szervezők részéről írásban történt, a regisztráció visszaigazolásával kell bizonyítania. 

• A minősített Kiemelt Partner jelentkezhet a 2019. évi Study Tour Pályázati Alapra, amelyet az MTÜ hirdet 
meg 
 

 
 

 

 

 

4. A minősített Kiemelt Partner által igénybe vehető kedvezményes díjak, és lehetőségek 

 
 

ÁRAZÁS 

A Kiemelt Partner számára az MTÜ-ÉI éves szinten 50% kedvezményt biztosít, a 
meghirdetett B2B aktivitások árából, amely a Kiemelt Partner számára kb. 400 000 – 
1 200 000.- Ft megtakarítást jelent 2 marketing aktivitáson való részvétel esetén (1 TOP 
küldőpiac, és Potenciális 1 TOP és 1 db Egyéb küldőpiaci rendezvény)  
Ezen legfontosabb aktivitások a következők: 

• kiállítás 
• workshop 

• roadshow 

• sales találkozó (sales call) 

• értékesítéssel összefüggő rendezvényen való részvétel  
 

 

 



 

5. ELSŐDLEGES és POTENCÁLIS küldőpiacok 

Az összes megadott ország választható, nem kötelező bejelölni TOP 3 piacot, de előnyt 

jelent 

Elsődleges küldőpiacok:  

Egyesült Királyság Cseh Köztársaság 
USA Lengyelország 
Kanada Szlovákia 
Spanyolország Románia 
Franciaország Kína 
Németország Olaszország 
Ausztria Svédország 
Oroszország Dél-Korea 
 Izrael 

 

Potenciális küldőpiacok: 

Dánia  Horvátország 
Koreai Köztársaság Dél-Kelet Ázsia 
India Norvégia 
GCC országok Kína 
Törökország Finnország 
Szerbia Szlovénia 
Írország Ukrajna 

 

Egyéb küldőpiacok:  

Az United Nations országok  
 

 

 

7. Negyedévente kitöltendő Üzleti Státusz Riport 

7.1. 

Az MTÜ B2B területére szervezett marketing aktivitásokra csak az a jogi személy jelentkezhet, aki kitölti az ún. 

Üzleti Státusz Riport nyomtatványt, amely minden üzleti együttműködés előfeltétele. Kiemelt Partner csak az a 

jogi személy lehet, akit a Magyar Turisztikai Szövetség által, a hazai turisztikai szervezetek képviselőiből álló 

szakmai grémium javasol, és az MTÜ elfogad. Az MTÜ-nek nem kötelessége megindokolni és információt adni a 

szakmai grémium által történt szavazásról. Ezt bizalmasan kezeli. A negyedéves Státusz Riportokat a Kiemelt 

Partnernek a megadott határidőn belül kötelessége beadni, ellenkező esetben automatikusan elveszíti Kiemelt 

Partner státuszát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.2 
 
PARTNER (CÉG) NEVE: 
PARTNER ADÓSZÁMA :  
PARTNER REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 
PARTNER HONLAPJA:   
PARTNER CÍME:  
PARTNER TELEFONSZÁMA: 
CÉGET JEGYZŐ NEVE: 
AZ OPERATÍV KAPCSOLATTARTÓ NEVE 
AZ OPERATÍV KAPCSOLATTARTÓ EMAIL CÍME  
A CÉGET JEGYZŐ Linkedin elérése:  
PARTNER EMAIL CÍME: 
A PARTNER Linkedin oldala 
CÉG ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 

 
ALKALMAZOTTAK SZÁMA:       fő 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


