A TURISZTIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZRT.
2020. ÉVI KÜLFÖLDI KOLLEKTÍV ONLINE STANDOS TURISZTIKAI
KIÁLLÍTÁSAIRAVONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. egységes arculattal jelenik meg a legkiemelkedőbb
nemzetközi turisztikai kiállításokon, amelynek alapvető célja Magyarország, mint sokszínű
turisztikai kultúrával rendelkező desztináció bemutatása és a hazai turisztikai szolgáltatók
piacra segítése.
Ezen feladatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az egyes állami tulajdonban álló
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTMN rendelet 3. §-a,
valamint a rendelet 3. mellékletének I. 6. pontja alapján, a magyar divat- és designipar
fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs
feladatok ellátásáról szóló 1022/2018. (II. 06.) Korm. határozat értelmében, figyelemmel a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 33. pontjában foglaltakra is a Turisztikai
Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban TMÜ Zrt.) útján látja el.
A magyar nemzeti virtuális standon Magyarország turisztikai kínálatát népszerűsítő, valamint
magyarországi utazási ajánlatokat kínáló, elsősorban belföldi turisztikai szolgáltatók,
szálláshelyek, non-profit marketing szervezetek, önkormányzatok, Tourinform irodák,
valamint Magyarország turisztikai ajánlatát a kínálatukban szerepeltető külföldi turisztikai
szolgáltatók vehetnek részt részvételi díj ellenében.
I.

JELENTKEZÉS MÓDJA

1.1.

A virtuális turisztikai kiállításokra jelentkezés az e célra készült jelentkezési lappal
történik, amely a http://mtu.gov.hu/cikkek/kiallitasok weboldalról tölthető le.

1.2.

A jelentkezési formanyomtatványt géppel kitöltve, cégszerűen aláírva, elektronikus
úton kell a borbala.jandrasics@mtu.gov.hu e-mail címre eljuttatni.
Cégszerű az aláírás amennyiben (az aláírási címpéldányban vagy az aláírás mintában
foglaltaknak megfelelően):
A cég kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve
alá vagy fölé a dokumentumot a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja (ez
esetben a meghatalmazás csatolandó) írja alá.
Egyéni vállalkozó esetében:
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Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést
(vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden
esetben köteles feltüntetni.
1.3.

A jelentkezési határidőket a http://mtu.gov.hu/cikkek/kiallitasok weboldalon
közzétett kiállítási táblázat tartalmazza.

1.4.

A jelentkezést a TMÜ Zrt. igazolja vissza e- mailben. A jelentkezés csak a
visszaigazolással együtt érvényes. A jelentkezések érkezési sorrendben, a szabad
helyek számától függően kerülnek elfogadásra.

1.5.

Azon jelentkezést nem áll módunkban elfogadni, amelynél a jelentkezés beérkezésekor
a jelentkezőnek a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., illetve a TMÜ Zrt. felé lejárt
tartozása van, vagy a jelentkezési lapon valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot adott
meg. TMÜ jogosult a Résztvevőt a virtuális kiállításon való megjelenésből kizárni, ha a
visszaigazolást követően hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Résztvevő a döntés
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott
vagy ilyen nyilatkozatot tett.

1.6.

A határidő után beérkezett jelentkezéseket csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha
rendelkezésre áll még szabad hely, és a részvételi díj a számla alapján haladéktalanul
átutalásra kerül.

1.7.

A helykiosztás a kiállítói tájékoztatón, a legkésőbb a virtuális kiállítás nyitónapját
megelőző héten a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. székhelyén (1027 Budapest, Kacsa
u. 15-23.) sorsolással történik.

1.8.

Résztvevők kiállítási regisztrációja/online katalógus beiktatása kizárólag a részvételi díj
átutalását követően történik.

1.9.

A megjelölt katalógus beiktatási határidő után beérkezett jelentkezések befogadása
megtörténhet, azonban a TMÜ Zrt. a vásár hivatalos katalógusában való regisztrációt
nem tudja garantálni.

II.

RÉSZVÉTELI DÍJ

2.1.

A részvételi díjakat a http://mtu.gov.hu/cikkek/kiallitasok weboldalon közzétett
táblázat tartalmazza. A részvételi díjakat az adott turisztikai kiállításra vonatkozó
felhívás is tartalmazza. A részvételi díj megfizetése által partnerünk lehetőséget kap
arra, hogy társkiállítóként részt vegyen a Magyarországot bemutató turisztikai virtuális
standon. A vásár holnapján megjelenhet és tárgyalásokat folytathat a virtuális térben.
Arról, hogy adott vásár esetén hány fő tud részt venni a rendezvényen és ők fejenként
hány tárgyalást folytathatnak, az mtu.gov.hu oldalon található aktuális várási kiírás
tartalmazza.
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III.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1.

A TMÜ Zrt. a virtuális kiállítás lebonyolítását megelőzően a részvételi díjról kiállítja a
számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. § (2) bekezdése
alapján, amelyet a számlán megadott határidőig átutalással kell kiegyenlíteni. A fizetési
határidő egységesen 8 nap, de legkésőbb a katalógus beiktatási határideje,
amennyiben
erről
Felek
külön
megállapodásban,
vagy
jelentkezési
formanyomtatványon máshogy nem rendelkeznek.

3.2.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételi díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk.
6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésén túlmenően a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ alapján a késedelembe esés
időpontjától 40 EUR költségátalány megfizetésére is köteles.

IV.

LEMONDÁS

4.1.

Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a visszaigazolt kiállítási részvételről való, a
kiállítás nyitó napja előtti vagy ezen belüli lemondása – amely a jelen szerződéstől való
elállásnak minősül – esetén a TMÜ Zrt. a bruttó részvételi díj teljes összegét bánatpénz
címen visszatartja.

4.2.

Amennyiben a Résztvevő a virtuális kiállításon sem személyesen, sem képviselő útján
nem jelenik meg és a részvételt előzetesen nem mondta le, az összes felmerült költség
megtérítésének kötelezettségén túl a TMÜ Zrt. kiállításairól 2 évre kizárható.

V.
5.1.

RÉSZTVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI
Résztvevő vállalja, hogy a TMÜ Zrt. és a kiállítás szervezőjével az előkészítés során
együttműködik, a szervezéshez esetlegesen szükséges meghívásoknak eleget tesz, és a
kijelölt határidőket betartja.

5.2.

Résztvevő elfogadja, hogy a kiállításon a megjelenés korlátozott.

5.3.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy kiállítói helyét további, a kiállításra hivatalosan be
nem jelentkezett vállalattal nem oszthatja meg, azon kizárólag visszaigazolt résztvevő
kiadványai, termékei és képviselői jelenhetnek meg.

5.4.

Résztvevő vállalja, hogy képviselője a kiállítás teljes nyitvatartási idejében az online
kiállítási területén rendelkezésre áll. Résztvevő szavatolja, hogy a kiállításon az általa
terjesztett kiadvány vagy más promóciós eszköz nem tartalmaz törvénysértő elemeket,
nem sérti harmadik személy szellemi alkotással kapcsolatos vagy személyhez fűződő
jogait, és betartja a jogszabályokat. Ezen szabály megsértéséből eredő bármely jellegű
kártérítési, megtérítési igény felmerülése esetén teljes körű felelősséggel tartozik.

5.5.

Résztvevő vállalja, hogy a TMÜ Zrt. által a kiállítás zárását követően átadott – a program
hatékonyságmérését szolgáló – kérdőívet kitölti, és azt az abban megjelölt határidőre
visszajuttatja a TMÜ Zrt. részére.

5.6.

Résztvevő vállalja, hogy a vásárszervező házirendjét betartja, annak megsértéséért
teljes körű felelősséget vállal.
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5.7.

Résztvevő vállalja, hogy a vásárhelyszínen a vásár minden napján online jelen van,
nyitástól zárásig.

5.8.

Résztvevő vállalja, hogy a kiállítási standon kizárólag magyarországi turisztikai
ajánlatait promótálja.

5.9.

Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a frízfeliratokon országnévként kizárólag
Magyarország szerepeltethető.

VI.

EGYÉB FELTÉTELEK

Amennyiben a Résztvevőnek a kiállításon való részvétele a TMÜ Zrt. magatartására
visszavezethetően hiúsul meg, a TMÜ Zrt. nem követeli a részvételi díjat, illetőleg a
kapott részvételi díj visszautalásáról gondoskodik.
Ha a kiállításon való részvétel a feleken kívül álló okból hiúsul meg, úgy mindkét félnek
törekednie kell a keletkezett kár vagy költségek csökkentésére. Az ily módon el nem
hárítható károkat, illetve a számára sem visszatérülő költségeket a TMÜ Zrt. nem téríti vissza a
Résztvevőnek.
6.1.

6.2.

Harmadik személy által okozott, vagy rá áthárítható kárt a TMÜ Zrt. akkor térít meg a
Résztvevőnek, ha ez az összeg hozzá a károkozótól beérkezett.

6.3.

Amennyiben Résztvevő jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy kötelezettségek
bármelyikének nem tesz eleget, a TMÜ Zrt. jogosult Résztvevőt az ÁSZF
rendelkezéseinek megsértéstől számított maximum 2 évre kizárni minden
rendezvényéről.

6.4.

A TMÜ Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Résztvevő ellen a kiállítás
megkezdéséig bármely erre jogosult szerv (pl.: NAV, NÉBIH) elmarasztaló döntést hoz,
úgy a kiállításon való megjelenésből kizárhatja. Ebben a nem várt esetben a TMÜ Zrt.
a már megfizetett részvételi díjat meghiúsulási kötbér jogcímen jogosult visszatartani.

6.5.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsősorban peren kívül békés úton, megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, úgy a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét.

6.6.

A TMÜ Zrt. a részvételi feltételek változtatásának jogát fenntartja.

6.7.

A TMÜ Zrt. fenntartja a jogot, hogy egyedi megállapodás alapján a fentiektől eltérő
részvételi feltételeket állapítson meg.

6.8.

Az esetlegesen igénybe vehető kedvezményekről a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzetközi kapcsolatok Igazgatósága ad tájékoztatást.

Budapest, 2020. október

Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
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