TDM szakmai regisztráció
1. A regisztráció lényege:
A szakmai kritériumok teljesítésén alapuló regisztráció segítségével a TDM szervezetek
megkülönböztethetővé válnak az egyéb turisztikai együttműködésen alapuló szervezetektől.
A megfelelő tagsági körrel és szolgáltatói reprezentativitással rendelkező, TDM feladatokat
ellátó szervezek az önkéntes, a lehető legegyszerűbb adatbekérésen és az alapkövetelmények
teljesítésének vizsgálatán alapuló regisztrációs folyamatot követően regisztrációs számot
kapnak.
A regisztráció folyamatát a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Turisztikai Főosztálya
bonyolítja le. A folyamat során a szervezetekről adatbázis kerül kialakításra.
2. A regisztráció folyamata:
•

A regisztráció folyamatos, ingyenes, nyílt és önkéntes.

•

A regisztráción egyesületek és non-profit kft-ék vehetnek részt.

•

A regisztrációhoz kötelezően beküldendő az adatlapon ismertetett teljes dokumentáció
(mellékletek szkennelve)
Az adatlapon az elvárt értékek a regisztrálók számára iránymutatásként fel vannak
tüntetve. Amennyiben a jelzett mértéket nem éri el, a kérelmező nem kapja meg a
regisztrációt.
Újonnan alakult, de jogerős bejegyzéssel rendelkező szervezetek esetében a
regisztráció során a kötelezettségek nyilatkozattal vállalhatók.
A nyilatkozatok teljesítésének ellenőrzése rendszeresen megtörténik a regisztráció
befogadója részértől.

•

A dokumentáció megküldése az NGM Turisztikai Főosztálya részére elektronikus
úton történik, a tdmregisztracio@ngm.gov.hu e-mail címre.

•

A dokumentáció beérkezését követő 30 munkanap áll rendelkezésre a feltételek
teljesítésének vizsgálatára.

•

A munkacsoport javaslatot tesz a regisztráció megadására/elutasítására, amelyet az
NGM Turisztikai Főosztályának vezetője hagy jóvá. Jóváhagyás esetén levélben kapja
meg a regisztrációs számot a kérelmező.

•

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség (10 munkanap hiánypótlási határidővel),
ugyanakkor, ha a feltételeket nem teljesíti a szervezet és elutasítást kap, akkor az
akadályok kiküszöbölése után újra indítványozhatja a regisztrációt.
A ROP TDM pályázaton szerződést kötött TDM szervezetek automatikus regisztrációt
kaphatnak, ugyanakkor az egységes adatstruktúra miatt a dokumentáció kitöltése és
megküldése részükre is kötelező.

•

Mivel nem hatósági eljárásról van szó jogorvoslati lehetőség nincs.

•

A regisztrációkor beadott alapadatok megváltozását, illetve a szervezet megszűnését
30 napon belül be kell jelenteni az NGM Turisztikai Főosztálya részére, amely
mérlegeli, hogy a változást automatikusan átvezeti, kiegészítő adatot kér be, új
regisztrációt kezdeményez, vagy visszavonja a regisztrációt. A szervezet megszűnése
esetén a regisztráció automatikusan hatályát veszti.

•

A regisztráció határozatlan időre szól.

•

A regisztrációs adatokat az NGM Turisztikai Főosztálya nyilvántartja, a regisztrációs
számot és a regisztrált szervezet nevét (ill. további nem minősített adatokat)
nyilvánossá teszi a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján (www.ngm.gov.hu).

3. A regisztráció várható előnye:
•
•
•

a TDM pályázaton való részvétel (ROP TDM pályázati feltétel)
a jövőben egyéb ROP turisztikai pályázatra (amennyiben a desztinációban már
működik, akkor regisztrációs számmal rendelkező) TDM szervezeti tagsággal
rendelkező szervezet adhat be pályázatot
a TDM informatikai rendszerhez hozzáférés/kedvezményes hozzáférés (beszerzéshez
kapcsolódó döntés függvényében)

