Regisztrációs pályázat
A Magyar Turizmus Zrt. Nemzetközi és Kongresszusi Igazgatóságának felhívása nemzetközi gyakorlattal
rendelkező konferenciaszervezők (PCO) számára, referencialista összeállításához
A Magyar Turizmus Zrt. keretein belül működő Kongresszusi Iroda újra meghirdeti regisztrációs
pályázatát a nemzetközi gyakorlattal rendelkező konferenciaszervezők (PCO-k) felmérése és
nyilvántartásba vétele érdekében.
A minősítés célja egy olyan lista összeállítása, amely kizárólag azokat, a nemzetközi
konferenciaszervezéssel foglalkozó irodákat tartalmazza, amelyek megfelelő referenciákkal és
gyakorlattal rendelkeznek nemzetközi szövetségi konferenciák színvonalas hazai megszervezéséhez.
Az alábbiakban összeállított feltételrendszernek megfelelő irodák a Kongresszusi Iroda honlapján és
kiadványaiban jelennek meg, ami a kongresszusszervezőket kereső külföldi partnerek számára
minőségbiztosítást jelent. A továbbiakban a Kongresszusi Iroda a hozzá beérkező megkereséseket csak
ezen irodák számára közvetíti, az akcióiról, illetve a különböző marketinglehetőségekről elsődlegesen
ezeket az irodákat informálja. A listára kerülő irodákat egy szakmai bíráló bizottság választja ki a
pályázók közül, az alábbi kritériumok figyelembevételével:
A pályázók köre:
Magyarországon bejegyzett belföldi jogi személyek, amelyeknek a cégnyilvántartás szerint a társasági
szerződése, alapító okirata tartalmazza a „Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése”
tevékenységi kört. TEÁOR SZÁM: 8230. Amennyiben nem főtevékenység, kérjük a teljes cégkivonat
másolatával igazolni.
1. FELTÉTELEK AZ ÚJONNAN PÁLYÁZÓ IRODÁK RÉSZÉRE
Pályázatot az alábbi feltételeknek megfelelő konferenciaszervezők nyújthatnak be:
1. a tevékenységért felelős, minimum 2 fő munkatárs minimum 3 éves projektvezetői
tapasztalattal rendelkezik nemzetközi szövetségi konferenciák szervezése területén. Kérjük a
szakmai önéletrajzokat csatolni!
2. rendszeresen és teljes körűen szervez nemzetközi konferenciákat
Nemzetközi konferenciának minősül az ICCA szempontrendszerének megfelelően, a minimum 50 fős, minimum 3
ország között rotálódó, rendszeresen megrendezésre kerülő esemény, melynek van idegen nyelvű honlapja és
nyomtatványa.
Teljes körű szervezésnek minősül, ha az iroda feladata és felelőssége a költségvetés készítése és egyensúlyban
tartása, továbbá a regisztráció és a turisztikai szolgáltatásokon túl, az iroda látja el a tudományos titkársági
feladatokat is, azaz az absztraktok kezelését, absztrakt kötet és programfüzet szerkesztését, a meghívott
előadókkal történő levelezést, a szponzorokkal és kiállító cégekkel történő szerződéskötést, stb.

3. az iroda rendelkezik magyar és idegen nyelvű honlappal
4. rendelkezik konferenciaszervezésre, azaz on-line regisztrációs és on-line absztrakt beküldésére
és bírálatára alkalmas jogtiszta software-rel

Nem nyújthat be pályázatot az a konferenciaszervező, amely csőd-, felszámolási, adósságrendezési
eljárás, végelszámolás alatt áll.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó vállalkozás részletes bemutatása, cégadatok, adószám
- büntetőjogi felelősségű nyilatkozatot arról; hogy nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene
folyamatban csőd-, felszámolási, adósságrendezési eljárás és a megadott adatok megfelelnek a
valóságnak
- nyilatkozat az elmúlt három év nemzetközi konferenciaszervezési tevékenységéből szerzett
árbevétel nagyságáról
- az elmúlt 3 év nemzetközi konferenciaszervezési referenciái; minimum 3 az ICCA kritériumainak*
megfelelő rendezvényről, az alábbi rendszerezésben:
Kizárólag olyan referenciák fogadhatóak el, amelyben a pályázó teljes körű konferenciaszervező
tevékenységet folytatott.
Konferencia neve, időpontja:
Konferencia helyszíne:
Konferencia témája:
Résztvevők száma:
Résztvevő nemzetek száma:
Min. 1 referenciakonferencia működő honlapjának
elérhetősége vagy a referenciaként benyújtott konferenciák
egyikének nyomdai anyaga (programfüzet és absztrakt kötet
eredeti példánya)
Végzett tevékenység leírása:
A referenciaként beadott konferenciák megbízójának hivatalos
referencialevele:
Konferencia két korábbi helyszíne:
További információk:
*ICCA kritériumok
Nemzetközi konferenciának minősül az ICCA szempontrendszerének megfelelően, a minimum 50 fős, minimum 3
ország között rotálódó, rendszeresen megrendezésre kerülő esemény, melynek van idegen nyelvű honlapja és
nyomtatványa. Teljes körű szervezésnek minősül, ha az iroda feladata és felelőssége a költségvetés készítése és
egyensúlyban tartása, továbbá a regisztráció és a turisztikai szolgáltatásokon túl, az iroda látja el a tudományos
titkársági feladatokat is, azaz az absztraktok kezelését, absztrakt kötet és programfüzet szerkesztését, a meghívott
előadókkal történő levelezést, a szponzorokkal és kiállító cégekkel történő szerződéskötést, stb.

2. FELTÉTELEK A KORÁBBAN MÁR NYERTES PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE
A Nemzetközi és Kongresszusi Igazgatóság a minősítést minden második évben felülvizsgálja. Ezzel
párhuzamosan új irodák jelentkezése is folyamatosan lehetséges. A korábban sikeresen pályázott
irodáknak az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:
- nyilatkozat a fenti TEÁOR számhoz tartozó, kizárólag nemzetközi szövetségi konferenciaszervezés
tevékenységből - az előző pályázat beadási határideje óta – származó árbevétele nagyságáról
- referencia az előző pályázat beadási határideje óta szervezett három nemzetközi szövetségi
konferenciáról
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatban kiírt feltételeknek továbbra is megfelel, illetve, amennyiben
változás történt, annak részletes megjelölése
A pályázat beküldésének határideje: 2016. március 31., illetve folyamatosan
A beérkezett anyagokat bizalmasan kezeljük!
A pályázatokat a következő címre várjuk 2 példányban:

Magyar Turizmus Zrt. – Nemzetközi és Kongresszusi Igazgatóság, Kongresszusi Iroda
1525 Budapest Pf.: 97.
A borítékon kérjük feltüntetni: PCO regisztrációs pályázat

Csak a kritériumoknak megfelelő anyagok feldolgozása történik meg. Hiánypótlásra egy alkalommal
van lehetőség, melynek szükségességéről a pályázók a pályázat benyújtása után egy hónapon belül
kapnak értesítést. A szakmai bíráló bizottság határozata végleges, fellebbezésre lehetőség nincs.
A beérkezett anyagok értékelésében, feldolgozásában az alábbi szervezetek képviselői vesznek részt:
- Magyarországi Rendezvényszervezők és - szolgáltatók Szövetsége
- Magyar Turizmus Zrt. – Nemzetközi és Kongresszusi Igazgatóság

