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1. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

A pályázat témája Magyarország turisztikai országmárkájának logó és szlogen tervezése, annak 
kidolgozása. A logó és a szlogen megtestesítik az ország élménykínálatát a belföldi és külföldi utazók-, 
szakmai partnerek számára, megfelelően pozicionálja az országot, segítik, hogy az ország 
azonosíthatóvá, megkülönböztethetővé váljon, kötődés alakuljon ki iránta. 

Ennek alapján a jövőben elkészül egy brandbook, mely meghatározza Magyarország turisztikai 
országmárkájának teljeskörű arculatát, és tartalmaz minden olyan kreatív megjelenési formát, ami az 
ország turisztikai márkájához kapcsolódik. 

1.1. Általános célok 

A pályázat célja Magyarország logójának és szlogenjének megalkotása, hosszú távú pozicionálása és 
ezen keresztül egy átgondolt marketing eszközrendszer kidolgozása a következő évtizedre.  

A cél egy olyan turisztikai országmárka kialakítása, mely a jövőben az ország azonosítására szolgál, jól 
megkülönböztethetővé teszi azt, ami alapján a későbbiekben kialakítható egy minden kreatív megjelenést 
tartalmazó brandbook. 

  

1.2. Célcsoportok 

1.2.1. Értéktudatos fiatalok:  

- 25-40 év közöttiek 
- 50-80 € / fő / éj költenek szállásra 
- átlagos költés 100-150 € / költés/ nap 
- repülővel érkeznek  
- érdeklődnek a művészet, a kultúra és a divat iránt 
-  rejtett kincsek felfedezése 
- nyitottak az újdonságra 
- rendszeresen utaznak  
- érdeklődnek a minőségi éjszakai élet iránt (bárok, borbárok, szórakozóhelyek, romkocsmák)  
- nyitottak a „város szellemére”, maximális kíváncsiság jellemző rájuk 
- sodródnak az élményekkel 
- igénylik az igényes gasztronómiát és a minőségi street foodot 
- magas költési hajlandóságúak (divat, minőségi szuvenír)  
- egyedülállók, baráti társasággal érkeznek 
 

1.2.2. Világpolgárok: 

- 30-55 év közöttiek 
- 80-150 € / fő/ éj költenek szállásra 
- átlagos költés 200-300 € / fő / nap 
- repülővel érkeznek (transznacionális airline)  
- tudatosabban utaznak → „bejáratott preferenciák” 
- nem sodródnak, tudják mit akarnak 
- tervezett utazás, tudatosak a döntések meghozatalában 
- guide-ok fontossága (Michelin, Lonely Planet, Louis Vuitton, etc.)  
- havonta legalább egyszer elutaznak valahová 
- Budapestet eddig nem biztos, hogy konsziderálták 
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- nyitottak lehetnek a day-tripekre, extra élményekre → minőségi értékajánlat (pl. privát vacsora 
kettesben az Operában)  
- leginkább párban utaznak → nem szeretnek alkalmazkodni 
- érdeklődnek a koncertek, a kiállítások, a galériák, a fine dining, a borok, a kávéházak iránt 
→      igényes szórakozás 
- szívesen látogatnak Michelin csillagos éttermeket 
- wellness, privát guide használata 
- jelentős értékben vásárol 
- „túl drága ahhoz az idejük, hogy rossz helyre menjenek” 
 

1.2.3. Élménykereső családosok 

- család legalább egy 10 éves gyerekkel 
- 150-200 € /család/ éj költenek szállásra  
- 200-250 € / költés/ család 
- érdeklődnek a múzeumok, a kirándulások, a programok, a kiállítások iránt 
- fontos szempont számunkra a biztonság 

-           értékelik a zöld területeket, parkokat 
 

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A pályázat célja Magyarország turisztikai márkájának logó (forma, szín, betűtípus) és szlogenjének 
kidolgozása. Cél, hogy a logó formai megjelenése (embléma) önmagában és Magyarország felirattal 
együtt is használható (felismerhető, megkülönböztethető) legyen. További cél a létrejövő Magyarország 
turisztikai országmárka egységes azonosítására szolgáló, annak márkaépítését megalapozó vizuális 
formavilág megtervezése. Elvárás a tartalmi és formai összhangra való törekvés; a vizuális arculatjegyek 
által történő egyértelmű megkülönböztethetőség és nemzetközi beazonosíthatóság megtalálása. További 
kihívás, hogy a logó és szlogen inspirációként, kiindulópontként szolgáljon a brandbook elkészítéséhez 
is.  

A megjelenések hatóköre: Minden kreatív anyagon való használat. Pl. TVC, kiadványok, promóciós 
anyagok, sajtóhirdetések, kültéri plakátok, rendezvényeken való használat, ajándéktárgyak stb. 

  

3. A PÁLYÁZÓ FELADATA 

A pályázó feladata a fenti célok megvalósítását szolgáló dokumentum pdf formátumban (Pályamű) történő 
benyújtása, mely tartalmazza:  

3.1. Kisarculat kialakítása 

o A koncepció leírása  
o Logó, szlogen megalkotása  

3.2. További kommunikációs megjelenések (elsősorban logó működését illusztrálandó)  

3.3. Egyéb (szabadon választható)  

o A formatervezési adaptálhatóság bemutatása  
o Interdiszciplinaritás bemutatása  
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4. A PÁLYAMŰVEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT SZAKMAI ELVÁRÁSOK 

4.1. Logó 

4.1.1. Alapvető tervezési kritériumok, elvárások  

o Adaptív logó: azaz flexibilis módon tudjon alkalmazkodni különböző megjelenési formákhoz 
(web/print/social media felületek stb.), a felismerhetőséget nem befolyásolva,  

o A tartalmi és formai összhangra való törekvés; a vizuális arculatjegyek által történő egyértelmű 
megkülönböztethetőség és nemzetközi beazonosíthatóság megtalálása, 

o Megjelenésében, formavilágában és szabályrendszerében konzisztens, valamint időtálló és 
releváns,  

o A logót önálló grafikai alakzatként – minimális méretben, körülbelül 1 cm átmérővel is lehessen 
használni,  

o Kis méretben is felismerhető legyen,  
o A logót színes és fekete-fehér változatban is lehessen alkalmazni,  
o A logó színes, sötét és világos háttér előtt is felismerhető és kontrasztos legyen,  
o A logónak vízszintesen olvashatónak, értelmezhetőnek kell lennie,  
o A logó térbeli használatra is legyen alkalmas (videóanimáció esetén),  
o Az új logó ne legyen összetéveszthető más projekt, vállalat logójával. 

 

4.1.2. A logóval kapcsolatos kreatív elvárások 

o A logó stílusa alapvetően wordmark jellegű legyen (Csehország és Görögország lehet a 
benchmark), ami lehetővé teszi a könnyű adaptálást a célországok nyelveire, amihez 
kapcsolódhat a szlogen 

o A szöveges logóhoz kapcsolódhat pictorial mark (Japán és Finnország lehet a benchmark) 
o A színhasználatot tekintve elvárás nincs, de, a nemzeti lobogó színeinek használatakor azzal 

harmonizáljon. 

4.1.3. A pályázóktól 2 logó verziót várunk el: 

a) A logó vizuálisan és szlogen tekintetében is Magyarország forrásvízzel, gyógyvízzel való 
különleges kapcsolatára utal az alábbi márkapillérek szerint:  
o Magyarország ezeréves állam, “Európa védőbástyája”, kalandos élettörténettel bír, ahol 

keverednek a közép-európai népek, és a különböző befolyások ellenére is fennmaradt 
o Egyedülálló kultúrával és karakterrel rendelkezik, különleges nyelv és eredettörténet 

jellemzi az országot, gazdag épített örökséggel bír. Magyarország nagy mértékben 
hozzájárult nemzetközi szinten is a művészethez és a tudományokhoz. A gazdag, széles 
választékú gasztronómia szintén megtalálható, színes borrégiók jellemzik. 

o A vizek kiemelkedő szerepe meghatározó, a vizek világa, tavak, barlangfürdők, 
gyógyvizek, termálfürdők, forrásvizek mind az ország szerves részét képezik. A 
kikapcsolódás, feltöltődés, felüdülés, megújulás, megtisztulás pedig az előzőekhez 
kapcsolódik. 

o Izgalmas vibrálás, pezsgő gasztronómia, borok széles választéka jellemzi 
Magyarországot, ahol újhullámos kávézók, minőségi éjszakai élet, romkocsmák, 
világszínvonalú fesztiválok szintén megtalálhatók 
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o Klasszikus európai értékek tisztelete, mint a család, biztonság és a hagyományok 

 

b) A másik logó szintén a fent megadott márkapillérek mentén kerüljön kidolgozásra, de arra 
szabadon asszociál 

   

4.2. Szlogen 

4.2.1. Alapvető tervezési kritériumok, elvárások  

o A szlogen egyértelmű, tömör, érthetően van megfogalmazva 
o A szlogen megkülönböztető és a nemzetközi beazonosítást lehetővé teszi. A 

megkülönböztethetőség tekintetében más ország szlogenével nem egyezik és nem hasonlít 
azokra nagy mértékben 

o A célországok (Csehország, Lengyelország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, 
Oroszország, Anglia, Németország) nyelvén is érthető, visszaadja az eredeti elképzelést 

o Kapcsolódik a tervezett logóhoz 
o Megjelenésében, formavilágában és szabályrendszerében konzisztens, valamint időtálló és 

releváns, modern 
o A szlogen önálló grafikai elemként is használható – minimális méretben is olvasható, érthető 
o A szlogen színes és fekete-fehér változatban is lehessen alkalmazni, akárcsak a logó esetében 
o A szlogen színes, sötét és világos háttér előtt is felismerhető és kontrasztos legyen,  
o A szlogen vízszintesen olvashatónak, értelmezhetőnek kell lennie,  
o A szlogentérbeli használatra is legyen alkalmas (videóanimáció esetén),  

4.2.2. A szlogennel kapcsolatos kreatív elvárások 

Akárcsak a logó esetében a kreatív elvárások bekezdésben a szlogent is 2 verzióban várjuk a pályázóktól. 

a) A szlogen utaljon Magyarország forrásvízzel, gyógyvízzel való különleges kapcsolatára 
b) A másik szlogen a lent megadott márkapillérek mentén kerüljön kidolgozásra szabadon 

 

5. A PÁLYÁZAT MENETE  

5.1. Pályázók köre, részvétel feltételei: 

A pályázaton jogi- illetve természetes személyek egyaránt részt vehetnek – továbbiakban: Pályázó -, 
amennyiben:  

- a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,  

- azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek 
elismerte, és  

- az alábbi kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben.  

 

5.2. Kizáró okok:  
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- a pályázó nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság követelményének; vagy  

- csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre 
irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; vagy  

- összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:  

- a zsűri tagja, vagy Ptk. szerinti hozzátartozója  

- olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy 
a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezek hozzátartozója 
a zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; vagy  

- Pályázó bármilyen fórumon a pályázatra, Magyarország turisztikai országimázsára, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt.-re jó hírnevet sértő kijelentést tett, vagy érdekeit sértette, vagy ilyen 
tartalmú, megjelenésű pályázatot nyújt be; vagy 

- Pályázó a pályázat során valótlan adatokat közöl. Pályázó az átláthatóságról és az 
összeférhetetlenségről a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt dokumentum 
kitöltésével köteles nyilatkozni. A pályázók közül a díjazottak a pályázat eredményeképpen 
felhasználási szerződést kötnek a Kiíróval, a Kiíró által meghatározott feltételek szerint. A 
felhasználási szerződés tervezete a jelen pályázati felhívás mellékletét képezi.  

Kizárólag azon pályaművek kerülnek értékelésre a szakmai zsűri által, amelyek a jelen felhívás 5.5. 
pontjában meghatározott határidőt megelőzően szabályosan beérkeznek a Kiíróhoz. 

 

5.3. Kizárásra kerül a pályázó, amennyiben:  

- a pályamű a pályázat beadási határideje után érkezik meg a jelen felhívás 5.5. pontjában 
meghatározott elektronikus levelezésicímre; vagy  

- a pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek; vagy  

- vele szemben kizáró ok áll fenn. 

  5.4. Kérdések és válaszok  

Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos tisztázó, illetve pontosító 
kérdéseik megtételére az orszagimazs@mtu.gov.hu elektronikus levelezési címen keresztül. Kiíró a 
beérkezett kérdésekre legkésőbb 3 munkanapon belül köteles válaszolni. Egyúttal gondoskodik arról, 
hogy a kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat a www.mtu.gov.hu/orszagimazs URL címen 
minden potenciális pályázónak elérhetővé tegye. 

5.5. Leadási határidő, eredményhirdetés  

5.5.1. A pályaművek benyújtása: 

A Pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 12. 12:00 (beérkezési határidő).  

A pályázatok kötelező mellékletei: 

- Pályázati nyilatkozat 

mailto:orszagimazs@mtu.gov.hu
http://www.mtu.gov.hu/orszagimazs
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- Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat 
- Titoktartási nyilatkozat 
- Pályamű .pdf formátumban és/vagy internetes tárhely elérési útvonal megjelölés 

A pályázat leadása az orszagimazs@mtu.gov.hu e-mail címre küldött PDF formátumú dokumentummal 
és/vagy internetes tárhely elérés megadásával történik.  

5.5.2. A pályaművek értékelése/zsűrizése 

A zsűri 2018. június 25. napjáig választja ki a győztes pályaművet. Az eredményről a pályázókat a 
jelentkezés során megadott e-mail útján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. értesíti. A Magyar Turisztikai 
Ügynökségnek lehetősége van a beadott munkákat nyilvánosan bemutatni.  

Amennyiben Pályázó az előírt határidőig nem az előírt formában nyújtja be a pályázatát, vagy a pályázat 
bármely mellékletét, a Kiíró 3 napon belül a pályázat hiányosságainak pótlására szólítja fel a Pályázót. A 
pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat érvényteleségét vonja maga után.  

Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan 
felmerült költségeit nem téríti meg.  

A szakmai zsűri összetétele (4 fő): 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részéről Guller Zoltán vezérigazgató (a zsűri elnöke) 

Szakmai résztvevők (3 fő): – (később kerülnek bemutatásra) 

A szakmai zsűri tagjai külön-külön 1-től 5-ig terjedő pontskálán értékelik a pályaműveket. Az így kapott 
pontok kiegészülnek az MTÜ  www.mtu.gov.hu/orszagimazs oldalán indított online szavazás 
eredményeként az alábbiak szerint kiosztásra kerülő pontszámokkal. 

Az online szavazás során legtöbb szavazatot (kedvelést) kapó pályamű 5 pontot kap, míg a 2. helyezett 
4, a 3. helyezett 3, a 4. helyezett 2, az 5. helyezett pedig 1. pontot. A többi pályázó nem kap plusz pontokat 
a pályaművére. 

A zsűri teljes névsora később, de legkésőbb 2018. június 8-ig kerül bemutatásra. 

A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok: 
A pályamű mennyire valósítja meg a Kiíró céljait  
A pályamű eredetisége, kreativitása  
A pályamű kivitelezése, minősége mennyire felel meg a Kiíró elvárásainak  
A pályázati anyag integráltságában megfelelő-e (logó és szlogen összhangja)  
 
Pontegyenlőség esetén a zsűri elnöke dönt az azonos pontszámot kapott pályaművek egymáshoz 
viszonyított helyezéséről. 

5.6. A pályázat díjazása 

Kiíró a nyertes pályaművek felhasználási jogainak megszerzése érdekében felhasználási szerződést 
kíván kötni az első három helyezett pályázóval az alábbi felhasználási díjak ellenében: 

 

Helyezés Felhasználási díj (szerződéses ellenérték) 

1. nettó 1 500 000,- Ft 

mailto:palyazat@mtu.gov.hu
http://www.mtu.gov.hu/orszagimazs
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2. nettó 500 000,- Ft 

3. nettó 500 000,- Ft 

Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, azonban díjazásra csak a legjobb helyezést elért pályaműve 
után válik jogosulttá. 

o Jogi személy esetén a nettó érték alatt az Áfa nélküli összeg értendő  
o Természetes személy esetén az SZJA és járulékok nélküli összeg értendő  

A pályázat kiírójának szándéka, de nem kötelezettsége, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
országmárka logójának és szlogenjének kidolgozására a nyertes pályázót kérje fel.  

Kiíró az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül veszi fel a kapcsolatot a nyertessel. A díjakat a 
Kiíró a pályázó által megadott számlaszámra történő átutalással teljesíti, amennyiben pályázó az 
utaláshoz szükséges valamennyi adatot a Kiíró rendelkezésére bocsátotta.  

Nyertes pályamű esetén a díj kifizetésének további feltétele, hogy a Pályázó - a Kiíróval való egyeztetés 
alapján - a nyertes pályamű mutálható elemeit 15 napon belül Kiíró rendelkezésére bocsássa.   

6. JOGI TUDNIVALÓK  

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

6.1. Saját szellemi termék  

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak 
összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik 
személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését 
akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, 
hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező 
minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél a 
felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket használ fel, amelyekre vonatkozóan a felhasználási 
jogokkal maga a pályázó teljes körűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő 
károkért kizárólag pályázó köteles teljes körűen helytállni. A pályázó kizárólag saját, eredeti és egyéni 
jellegű szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a 
pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó 
köteles a díjat visszaszolgáltatni (átadni), továbbá a kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői 
jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.  

6.2. Szerzői és felhasználói jogok 

Pályázók a pályázat benyújtásával automatikusan kijelentik és tudomásul veszik, hogy a jelen pályázat 
eredményeképpen díjazásban részesítendőnek ítélt pályázatban szereplő szellemi alkotások 
vonatkozásában – a felhasználási szerződés aláírásával - a Kiíró teljes körű, területi és időbeli korlátozás 
nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő – beleértve az átdolgozás jogát is - 
felhasználási jogot szerez, továbbá a Kiíró jogosulttá válik a szellemi alkotások vonatkozásában  – a 
szerző további engedélye és/vagy jogdíj fizetési kötelezettség nélkül – további kizárólagos felhasználási 
engedélyt adni. A Kiíró a rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotás 
tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik. A díjazás kifizetését a Kiíró megbízásából 
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teljesítheti más gazdasági szereplő is. A Kiíró által megszerzett felhasználási jogok ellenértékét a 
felhasználási szerződés ellenértéke magában foglalja. A Kiíró a felhasználási joga alapján, a szerző 
személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett kizárólagosan jogosult különösen a műveket 
átdolgozni, vagy átdolgoztatni, tetszőleges példányban többszörözni (amely magában foglalja a mű 
rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az 
előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére 
történő átengedését.), bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, kereskedelmi célból felhasználni, 
bármilyen árujegyzékkel, mint kizárólagos védjegyjogosult védjegyoltalomban részesíteni, kiállítani, 
kiadni, valamint további felhasználásra – a jelen fejezetben foglaltaknak megfelelően - harmadik 
személynek átadni további díjfizetési kötelezettség nélkül, illetőleg a fenti felhasználási cselekményeket 
gyakorlásától tartózkodni. A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket 
és egyéb, az ezekről készült promóciós munkákat sajtókommunikációs célból szabadon, területi 
korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, 
további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, 
többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (pl. bármelyik tetszőleges honlapra felteheti), 
kiállíthatja.  

 Nyertes Pályázó vállalja, hogy a Pályaműnek, mint koncepciónak a Kiíró által a végleges arculat 
kialakítása érdekében a megkívánt módon történő átdolgozása érdekében a Kiíróval vagy bármelyikük 
által kijelölt harmadik személlyel együttműködik. Az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 
foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve tovább 
tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.  

6.3. Adatkezelés, adatvédelem  

A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataikat az Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nek (j a továbbiakban 
együttesen: Adatkezelő) adják meg. Adatkezelő a Pályázóval kapcsolatos adatokat a jelen adatkezelési 
előírások és az információs rendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.  

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:  

A Pályázó által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mailcím.  

A Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a szerződéskötéssel kapcsolatos 
kapcsolatfelvétel miatt, a nyertes megállapításával és kihirdetésével, valamint a pályaművek 
közzétételével összefüggésben használják fel. Az Adatkezelő az adatokat saját rendszerükben tárolják.  

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.  a művet a logójaként, 
illetve arculati megjelenésének bármely elemeként felhasználja, úgy ezt a felhasználási módot olyan 
jellegűnek tekintik, amelynek során a szerző részéről névfeltüntetéshez való jog nem gyakorolható.  

A pályázók a pályázat benyújtásával minden további feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
pályázaton történő részvétel érdekében megadott személyes adataik Adatkezelő adatbázisába 
bekerüljenek, és azokat Adatkezelő a Pályázó esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának 
kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba 
vegye és a jelen Pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára felhasználják.  
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A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és 
felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, ezáltal az adatkezelés jogalapja az érintettek – 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) 
pontja szerinti - hozzájárulása.  

Adatkezelő gondoskodnak az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesznek azok 
megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének 
és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Adatkezelő biztosítják a Pályázót, 
hogy adatai semmilyen más célra – ide nem értve a mű felhasználása során a Pályázó névfeltüntetési 
jogát - nem kerülnek felhasználásra. Adatkezelő lehetőséget biztosítanak a pályázónak arra, hogy a 
pályázóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Pályázó a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, illetve törlés 
iránti kérelmét az orszagimazs@mtu.gov.hu email címre jogosult elküldeni.  

Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 25 napon belül írásban 
válaszolnak. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül a Pályázó e-mail címére küldött válasz. A 
tájékoztatás elmaradása esetén a Pályázó jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése miatt. 
Adatkezelő a helyesbítésről, zárolásról vagy törlésről Pályázót köteles értesíteni. Amennyiben az 
Adatkezelő nem teljesíti a Pályázó erre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételét követő 25, azaz 
huszonöt napon belül köteles a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait Pályázóval írásban 
közölni, valamint Pályázót a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatni. A Pályázatban való részvétellel a pályázó egyúttal 
hozzájárul ahhoz, hogy neve és Pályaműve megjelenjen a Kiíró.  kommunikációs felületein, valamint a 
pályázattal kapcsolatban szervezett eseményeken és azok kommunikációs felületein. A jelen adatvédelmi 
tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket e-mail-ben az orszagimazs@mtu.gov.hu e-mail címen 
tehetők fel.  

Adatkezelési azonosító szám: NAIH 145752/2018. 

6.4. Egyéb  

A Kiíró a kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a pályázat 
lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt 
követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az 
érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. 
Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a pályázat javítására, módosítására, 
kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó a 
módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy – a módosításra megadott határidőn 
belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, mely esetben a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. nem jogosult a pályázat felhasználására. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. fenntartja 
a jogot arra is, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő ötletpályázat, a pályázatot nyertes kihirdetése 
nélkül eredménytelennek minősíti. Pályázó a pályázatát kizárólag a díj megfizetése előtt jogosult 
visszavonni a benyújtásra megadott e-mail címre küldött egyoldalú nyilatkozatával.  

 

 

 

mailto:palyazat@mtu.gov.hu
mailto:palyazat@mtu.gov.hu
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Mellékletek:  

1.sz. melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat  

2.sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat 

3. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
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1. sz. melléklet 

 

Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 

Alulírott:………………………………………………………….……………………………………………………
………………… 
(székhely/lakcím:……………………………………………………………………………………………….……
…………….., cégjegyzékszám:………………..…………………………………………………, 
adószám/adóazonosító jel:………………………………………….…, 
képviselő:…….………………………………………………………………) jelen nyilatkozat aláírásával 
nyilatkozom, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelelek, valamint velem szemben a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zrt. logójának és szlogenjének megtervezésére vonatkozó Pályázati kiírás 4. pontjában meghatározott 
egyéb kizáró ok sem áll fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a pályázati felhívásban megfogalmazott 
összeférhetetlenségi esetek társaságunkkal/személyemmel szemben nem állnak fenn.  

 
 
Budapest, 2018. ………………..…………………………  

  

 

 

…………………………………….. 

Pályázó (cégszerű)aláírása 
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2. sz. melléklet  

 

Pályázati nyilatkozat 

Alulírott ………………………………………………………………….. (pályázó), melyet képvisel: 
………………………………………………………………………………………………………..……… 

az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. mint 
Kiíró által  „MAGYARORSZÁG TURISZTIKAI ORSZÁGMÁRKÁJÁNAK logó és szlogen tervezésére” 
tárgyban kiírt pályázati felhívás feltételeit.  

Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerül/kerülünk, akkor a felhasználási 
szerződést a pályázati felhívásban foglalt feltételekkel megkötjük, a pályázati felhívásban foglalt 
feladatainkat pedig maradéktalanul teljesítjük. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a benyújtott pályázati anyagunkban szereplő 
személyes adatokat a pályázati felhívás Adatkezelés, adatvédelem pontjában meghatározott Adatkezelő 
az ugyanebben a pontban rögzítettek szerint kezeljék. 

 

Budapest, 2018. ………………..…………………………  

  

 

 

…………………………………….. 

Pályázó (cégszerű)aláírása 
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    3.sz. melléklet  

  

 Titoktartási nyilatkozat 

 

Alulírott,………………………………............................................................................... Anyja neve: 
………………………………………………………………………… Lakcím: 
…………………………………………………………………………………………….…….. mint egyéni 
vállalkozó/gazdasági társaság 
Székhely:……………………………………………………………………………………………………………
………….……….. Cégjegyzékszám:…………………………………………………………………………… 
Adószám/adóazonosító 
jel:……………………………………………………………………………………………… vállalom, hogy a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 
cégjegyzékszám:……………………………………….., a továbbiakban: Társaság) való együttműködés 
során – melynek tárgya a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. logó és szlogen tervezésére vonatkozóan 
kiírt pályázat (a továbbiakban: Pályázat) – annak tartalmával kapcsolatban a Társaság előzetes írásos 
beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adok át és nem hozok nyilvánosságra semmilyen 
információt. Vállalom továbbá, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak megakadályozása 
érdekében, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Pályázathoz vagy annak 
teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.  

  

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Pályázat tartalmával és 
teljesítésével összefüggésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon 
tudomásomra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Pályázat léte és tartalma, részletei 
üzleti titoknak minősül, azt harmadik személynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és a 
Pályázat teljesítésétől eltérő más célra nem használhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt 
titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vállalom, hogy a Társaság titoktartási kötelezettség 
megszegésével összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem. Kijelentem, hogy tudomással bírok 
azon tényről, miszerint a titoktartási kötelezettség megszegése akár szándékosan, akár gondatlanul, akár 
tevőlegesen, akár mulasztással is megvalósítható. A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát 
nem érinti a Pályázathoz bármilyen okból történő megszűnése, az a megszűnésétől függetlenül továbbra 
is fennáll.  

 

Budapest, 2018. ………………..…………………………  

  

 

 

…………………………………….. 

Pályázó (cégszerű)aláírása 

 


