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Húsz�év�telt�el�azóta,�hogy�Ihrig�Péter,�a�COMPEXPO�
Kft.� ügyvezető� igazgatója� 14� rendezvényszervező�
cég�képviselőit�azzal�a�céllal�hívta�össze�az�András-
sy�úti�Ballantines�Club-ba,�hogy� létrehozzák�a�ren-
dezvényszervező� szakma� szövetségét.� Így� alakult�
meg�a�mai�Magyarországi�Rendezvényszervezők�és�
-szolgáltatók�Szövetsége,�a�MaReSz�jogelődje.�

A Szövetség tagjai az ÖBÖL RendezvényHázban ün-
nepelték az évfordulót a múlt–jelen–jövő jegyében. 
Ganczer Gábor, MaReSz elnök köszöntőbeszédét kö-
vetően a MaReSz korábbi elnökei Ihrig Péter, Köves Ta-
más, (Hencsey Gusztáv távolmaradt) dr. Szalma Béla 
lépett a színpadra a jelenlegi elnök Ganczer Gábor mel-
lé. Meghatódva nézték végig a MaReSz tagjai mellett 
a meghívott vendégek a MaReSz elmúlt 20 évét felidé-
ző slide showt. A Szövetség alapítói közül öt vállalko-
zás, az Accor Hospitaly Hungary, a COMPEXPO Kft, a 
CONGRESS Kft, a HUNGEXPO Zrt. és a Meeting Buda-
pest Rendezvényszervező Kft. MaReSz képviselője vett 
át emléklapot, majd a MaReSz érdekében végzett mun-
kájáért Stefkóné Vermes Judit és Ihrig Péter részesült 
MaReSz Díj-ban. A MaReSz pályázatot írt ki a rendez-
vényszervezés szakos egyetemi/főiskolai hallgatók ré-
szére „Rendezvények 20 év múlva” címmel. Rosta Réka 
és Suba Bernadett pályaművét díjazta a pályázat bírá-
lóbizottsága. Az ünnepélyes programot a játék-szóra-
kozás követte. A Back to Black koncertje mellett csa-
patépítő játék színesítette a prgramot.

Horváth Ágnes

éves a

Ganczer Gábor, a MaReSz elnöke
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„Az OIB megbízta a Magyar Turizmus Rt.-t, hogy 
vizsgálja meg, hol lehet Budapesten felépíteni egy 
korszerű kongresszusi központot, amely alkalmas 
lenne két-háromezer fős rendezvények lebonyolítá-
sára.” 1997. november 

„A Széchenyi Terv keretében 2,3 milliárd forint vis-
sza nem térítendő támogatással segíti az állam a 
Millenniumi Városközpontban megvalósuló, 6200 
férőhelyesre tervezett, új budapesti kongresszu-
si központ építését – tudatta lapunk érdeklődésére 
Matolcsy György gazdasági miniszter.
Felmerült, hogy a pályázaton odaítélt pénzen felül 
az állam a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül na-
gyobb tulajdoni hányaddal maga is beszálljon a tíz-
milliárd forintos nagyságrendű fejlesztésbe, ennek 
esélyét a gazdasági miniszter nagyon is reálisnak 
minősítette.” 2001. június

„Reálisan csak 2005-2006-ra lehet biztonsággal 
nagyrendezvényeket tervezni az új budapesti kong-
resszusi központba – tudta meg lapunk a fejlesztő 
Trigránit Rt. illetékesétől. Még tavaly nyár elején is 
2003 végi átadási időpontot jelölt meg a cég, amely 
változatlanul bízik abban, hogy sikerül bevonnia a 
projekt közös megvalósításába és üzemeltetésébe 
az államot és a fővárost.” 2002. április 

„A Magyarországi rendezvényszervezők Szövetsé-
gének elnöke, Köves Tamás szerint szerencsések 
vagyunk abból a szempontból, hogy egyre nő az 
igény a kisebb, néhány száz résztvevős rendezvé-
nyek iránt, amelyek megtartására elegendő kapaci-
tással rendelkezik az ország.” 2002. május 

„Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um az 1996-ra tervezett világkiállítás egyik befeje-
zetlen épületében, a Tüskecsarnokban találta meg 
a 4000 fős budapesti kongresszusi központ ideá-
lis helyét. 
… Szerencsés véletlen, hogy a kiszemelt létesít-
mény éppen annak a tárcának a vagyonkezelésébe 
került, amely a turizmust is felügyeli …, és a beru-
házás lebonyolításával és újra folytatásával kapcso-
latos minden szükséges hatáskör is a tárcánál van.” 
 2007. május 

„Kitartást és elszántságot igényel ma Budapesten 
nagy befogadóképességű kongresszusi központot 
építeni. Ugyanis az állam és a főváros – bár mind-
kettő sokat profitálna a működéséből – alaposan 
próbára teszi a magánbefektetők beruházási ked-
vét. 
… A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ugyanis vé-
gül nem tudott szerződést kötni a potenciális beru-

házóval, miután nem sikerült megállapodnia a Tüs-
kecsarnokkal közös ingatlanon álló egyetemekkel, 
majd a pénzügyi válság miatt a bankok sem vállal-
ták a finanszírozást.” 2008. november 

Varga Mihály, a Miniszterelnökséget vezető állam-
titkár nyitóbeszédében több fontos és ígéretes be-
jelentést tett. A legfontosabb, hogy a február 1-jei 
kormányülésen döntés született a több ezer fős 
kongresszusi központ megépítéséről. 

Mint mondta, eltökéltek a létesítmény megépítése 
mellett, a feladatra kormánybiztost neveztek ki Für-
jes Balázs személyében. Mint elhangzott, a fejlesz-
tési tervnek júliusra el kell készülnie

.  2012. február

Ganczer Gábor a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója 
prezentációjában kiemelte, hogy, ha nem akarunk 
lemaradni Bécs, Prága, s immáron több környező 
ország béli konkurensünk mögött, akkor valóban 
nem halogathatjuk tovább a kongresszusi központ 
felépítését. Hozzátette, hogy ezt a leggyorsab-
ban és legköltséghatékonyabban a Hungexpo te-
rületén, a már meglévő infrastruktúra felhaszná-
lásával, illetve bővítésével lehetne megvalósítani.
 2012. március

Hol nem épült fel a nagy befogadóképességű 
budapest� kongresszus� központ?

A TURIZMUS PANORáMA „EZT íRTUK” ROVATáNAK  
KülÖNKIAdáSA A MARESZ 20. SZülETéSNAPjáRA
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Amikor�jelentkeztem�az�idén�20�éves�működését�ünneplő�Ma-
gyarországi� Rendezvényszervezők� és� -szolgáltatók� Szövet-
sége� „Rendezvények� 20� év� múlva”� pályázatára,� eltökélt� cé-
lom�egy�konferencia�megrendezése�volt.�Azért�választottam�a�
rendezvények�e�formáját,�mivel�egy�nemzetközi�keretek�között�
feltörekvő,� dinamikusan� fejlődő� iparágat� képvisel.� Egy� igazi�
globális�üzletág,�amely�a�kontinensek�közötti�gazdasági,�tudo-
mányos�és�egyéb�információk�cseréjét�professzionálisan�kivi-
telezett�körülmények�között�valósítja�meg.�S�bár�a�jövőt�egyre�
jobban�meghatározza�a�technológiai�fejlődés,�az�ember�alap-
vető�tulajdonsága,�miszerint�társas�lény,�nem�fog�változni,�így�a�
konferenciaturizmus�20�év�múlva�is�nagy�bevételre�számíthat. 
A konferenciám címéül az „Új marketingkommunikációs kilátások 
az űrturizmusban az európai piacon” témakört jelöltem meg, ki-
indulva az űrturizmus jelenlegi sikeréből: bár még csak gyerekci-
pőben jár, már több százan jelentkeztek az elkövetkező években 
megvalósuló „űrtúrákra”. A trendet jellemzi az első űrszállodák 
megalapítása is. 
2032-ben várhatóan a globális felmelegedés és a környezetszeny- 
nyezettség súlyos méreteket ölt, épp ezért a konferencia legfőbb 
üzenete az európai piac megcélzása mellett az űrturizmus és a ter-
mészet békés együttélése, illetve a modern marketingkommuniká-
ciós lehetőségek közvetítése.
Mivel nehéz meghatározni a jövőben várható technológiai fejlő-
dési trendeket, illetve a rendezvényszervezés során alkalmazott 
eszközöket, elsősorban jelenlegi tudásunkra és az előrejelzések-
re támaszkodtam. Véleményem szerint 2032-ben is elvárttá válik a 
legújabb technikai és kommunikációs felszerelések használata. Az 
évtizedek óta fejlődő konferenciaközpontok a pontos elvárásokkal 
lépést tartva szerzik be és fejlesztik berendezéseiket, ugyanis a 
modern meetingek komoly technológiai igényekkel rendelkeznek. 
Elképzelhető, hogy a flipchartot felváltja az interaktív tábla, amely 
fokozza a látványt, és aktív részvételre motiválhatja a résztvevőket. 
Az új technológiai újdonságok alapvetően változtathatják meg egy 
konferencia lefolyását.
Úgy gondolom, hogy a Magyarországon még nem elterjedt ún. gre-
en meeting-ek, azaz „zöld gyűlések” a jövőbeli súlyos környezet-
szennyezés miatt a konferenciaturizmus kötelező elemeivé válnak. 
Míg manapság elsősorban presztízs kérdése egy ilyen rendezvény 
lebonyolítása, elképzelhető, hogy 20 év múlva egy konferencia már 
csak akkor lesz megrendezhető, ha nemzetközileg elismert kör-
nyezetvédelmi minősítéssel rendelkezik, és szigorúan követi az 
előírt normákat.
A konferencia tervezése során az „5W” (Who? Ki? What? Mi? 
When? Mikor? Where? Hol? Why? Miért?) kérdéssorozatra keres-
tem választ. 
Célcsoportként űrturisztikai szolgáltatókat, az idegenforgalmi 
szakma közvetítő partnereit, azaz utazásszervezőket és az uta-
zásközvetítéssel foglalkozó szervezetek tagjait, rendezvényszer-
vező irodákat, reklámügynökségeket és a témában érdekelt kuta-
tó tudósokat jelöltem meg. 300 meghívottal terveztem: amerikai, 
kínai, indiai, orosz és csekély európai űrturisztikai szolgáltatóval, 
résztvevődíjat fizető európai vendégekkel, VIP vendégekkel (sztár 
űrturisták), amerikai, kínai, német és magyar kutatókkal, informati-
kai szakemberekkel és a sales-managementben tevékenykedő ak-
tív trénerekkel. Maga a konferencia Association eseménynek, azaz 
tudományos témán alapuló konferenciának számít, célja a közve-

títő turisztikai szakma továbbképzése. Ennek érdekében a tudást 
gyarapító előadások mellett workshopok, eladásösztönzést előse-
gítő tréningek, számítógépes oktatások, plenáris ülések, kiscso-
portos foglalkozások segítik elő a tudáscserét.
Az időzítés során 2032. november 3-át, egy szerdai napot, a Ma-
gyar Tudomány Ünnepének dátumát jelöltem meg nyitó időpont-
nak. A nap szimbolikus jelentőségű, hiszen egyszerre élteti a 
magyar tudományt, illetve szorosan kapcsolódik a rendezvény 
helyszínéhez. A konferencia terveim szerint csütörtök kora estig 
tart. A két napos rendezvény után jól esik a pihenés, ezért pénte-
ken Budapestet felderítő kirándulásokra, illetve egyéb kulturális és 
szórakoztató programokra lesz lehetőség. 
Azért hogy a látogatók ne a megszokottá vált, modern közeggel ta-
lálkozzanak, konferenciahelyszínként igyekeztem egy olyan épületet 
találni, amely hagyományos keretek között nem rendezvények hely-
színe, tehát szokatlan, újdonságot közvetít a résztvevők számára, 
és kapcsolódik az összejövetelhez is. Választásom végül a Magyar 
Tudományos Akadémiára esett, mely neoreneszánsz pompájával és 
a történelemben elmerengő atmoszférájával elkápráztathatja a láto-
gatókat, továbbá a rendezvény helyszíneként szimbolikusan a múlt 
és jövő tudományának összekapcsolását hirdeti. Rendelkezik az 
igényelt kapacitással és technológiával, és központi fekvésének kö-
szönhetően könnyen megközelíthető tömegközlekedési eszközök-
kel, továbbá a turisztikai attrakciókhoz is közel fekszik.
A konferencia lehetőséget nyújt az európai űrturisztikai piac egy-
séges lefedésére, amely egy egységes stratégia nélkül nehezen 
lenne kivitelezhető. Az elvek elsajátítása során kiemelkedő sze-
rephez jutnak a környezet védelmével harmonizáló marketingkom-
munikációs elvek, ugyanis a globális felmelegedés előrehaladtával 
szükségessé válik a zöld intézkedések alkalmazása ezen a terü-
leten is.
A tervezéshez hozzátartozik még a konferenciahelyszín értesíté-
se a döntésről és a foglalási folyamat is. Szállásként elsősorban 
az Akadémia közelében található 2, 4 és 5 csillagos szállodákat 
ajánljuk.
Elképzelhető, hogy a szervezés egy újfajta event-management se-
gítségével, online történik, ilyen módon kötünk szerződést a szol-
gáltatókkal. Ez vonatkozik a szállásra, illetve a kísérő- és sza-
badidős programokra, műsorokra is. A szponzorokat elsősorban 
személyes kapcsolatok útján, majd interneten és a Facebookon 
keresztül keresnénk. Itt olyan támogatókkal szeretnénk szerződ-
ni, akik érdekeltek lehetnek a résztvevőkör nemzetközi jellegében. 
Ezért műszaki cikkeket gyártó, internacionális márkák felé, illetve 
bankok felé is fordulunk. 
Az előzetes adatok alapján a költségtervezet, a bevételi javaslat, a 
forgatókönyv megszerkesztése is az új rendezvényszervező szoft-
ver segítségével történhetne. A papír mellőzése a környezetvédel-
met is támogatja.
A fix költségek során új technológiai trendeket és elvárásokat is fi-
gyelembe vehetünk pl. tablet-eken olvassák a résztvevők a kiegé-
szítő anyagokat.
A zöld elvek több területen is felbukkanhatnak: számos területen 
környezetbarát anyagokat alkalmaznánk pl. a badge kizárólag új-
rahasznosíthatott papírból készülne, elkülönítve gyűjtjük a hulla-
dékot; korlátozzuk a felhasználható vízmennyiséget stb. A vendég-
látásnál hazai termékeket használunk, és a hagyományos menü 
mellett vegetáriánus és bio- étrendet is kínálunk.

egy konferenc�a �0 év múlva
Rendezvények 20 év múlva pályázat
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Az�elmúlt�öt�évben�a�rendezvényes�berkekben�lehetetlen�
elmenni�az�Európa�Csoport�neve�mellett.�Legyen�szó�es-
küvőről,� elegáns� rendezvényről� vagy� extrém� esemény-
ről�(például�temetésről),�biztos,�hogy�flottájuk�valamelyik�
tagja�nemcsak�megfelelő�helyszínt�biztosít,�hanem�kifeje-
zetten�erre�specializálódott.�Náluk�nincs�megállás:�az�iro-
dában�a�kis�csoportos�utazások�mellett�ezerfős�rendezvé-
nyeket�is�szerveznek.

A flotta gerincét a „kis rendezvényhajók” adják: a Panoráma 
Deck nyolc hajót tudhat magáénak. A jól felszerelt, esztétikus 
helyszíneket főként esküvőkre, konferenciákra, városnéző ha-
jókázásra adják bérbe, a szűk körű összejövetelektől (45 fő) a 
nagyobb találkozókig (200 fő). Két éve a hajós transzferrel ők 
szállítják a vendégeket a Margitszigeti Szabadtéri Színpad elő-
adásaira.

A régió legnagyobb rendezvényhajója, az Európa hajó céges 
események, esküvők, konferenciák, termékbemutatók, kiál-
lítások, színházi események, zenei programok helyszíne. Az 
Európa impozáns terei minden rendezvényre alkalmasak. Az 
Európa Csoport kiemelt figyelmet fordít a belső terekre és 
hangulatokra a hajón, ezért idén tavasszal felújította számos 
termét és átjáróját. Az arany-barna kombó még elegánsabbá 
és könnyen változtathatóvá tette a rendezvényhajót.

Az Európa Csoport egyik gyöngyszeme a Lánchíd lábánál hor-
gonyt vert Vén Hajó Étterem. A hajó századelői hangulatán 
nem változtattak az évek során, itt tényleg úgy érezhetjük ma-
gunkat, mintha Krúdy novellájába csöppentünk volna. A pano-
ráma sem utolsó: a nyugodt méltósággal pihenő hajó a Budai 
várra és a Lánchídra néz. Az ínyencek előtt sem ismeretlen a 
hely, hiszen a házias és nemzetközi fogásokról a Michelin-csil-
lagos főszakács, Gregor Klöter gondoskodik. 

A modern, gyors hajók mellett igazi ritkaságokkal is büszkél-
kedhet az Európa Csoport. A Neszmélyben kialakított Hajó-
skanzenben öt különlegesség vetett horgonyt, köztük a Duna 
legidősebb hajója, a Zoltán lapátkerekes vontató gőzhajó. A 
Duna-parton kialakított hely nemcsak múzeumként szolgál: 
céges rendezvények, csapatépítő kirándulások, erdei iskolák 
helyszíne. A Hajóskanzen meghitt, nyugodt hangulata bármi-
lyen programhoz ideális, és akár 1000 főig garantálja a lenyű-
göző élményt.
Ám ez az impozáns hajóegyüttes csak félkarú óriás lenne az 
Európa Rendezvényiroda nélkül. Legyen szó vállalati rendez-
vényekről, csapatépítő programokról, szakmai tréningekről, 
évfordulókról, családi napokról, VIP rendezvényekről vagy 
konferenciákról, az Európa Rendezvényiroda tökéletes szer-
vezési hátteret biztosít egy sikeres rendezvény lebonyolításá-
hoz. A naprakész információkkal rendelkező és felkészült sze-
mélyzet sohasem hibázik, ettől olyan népszerű a szakemberek 
és magánszemélyek között egyaránt.

Bővebb�információ:�www.europagroup.hu

európa csoport 
a rendezvényHajók győztese

A meghívott előadókkal telefonon vagy skype-on át egyeztetnénk. 
Véleményem szerint a személyes kapcsolat 20 év múlva is bizal-
mat sugall, ezért csak szükség, illetve pontosítás esetén írnánk e–
mailt. Az előadás beküldése is online módon történne.
Az AIDA elv a későbbiekben is valószínűleg fontos szereppel bír, 
és ennek figyelembevételével szükséges megalkotni a konferencia 
igényes honlapját és közösségi adatlapját. A Facebook valószínű-
leg ezidőben már külön böngészővel is rendelkezik, így a körérte-
sítő maileket nemcsak a Social Media oldalakon keresztül lehet 
szétkürtölni, hanem az említett böngésző külön meghívó funckió-
jával. Az előadó-vendégek közötti kapcsolat folyamatos fenntartá-
sa érdekében elengedhetetlen egy Twitter fal folyamatos üzemel-
tetése is a rendezvény alatt, amely mobil készülékekről is elérhető. 
A közösségi portálokat minden fél órában szükséges ellenőriz-
nünk, igény esetén kommentálunk. Fontos szerepet játszik az egy-
szerű, áttekinthető formák alkalmazása és az interaktivitás. 
A konferenciatermek tervrajzai alapján az előadások témájának 
megfelelő design számítógépes programmal való megtervezése is 
fontos lépést képez. 
A lebonyolítás során dominálhat a hagyományos rendezvényszer-
vezés sémája, ugyanakkor az felszerelések alkalmazása is fontos 
szerephez juthat.
A szolgáltatók irányítása, ellenőrzése okostelefonokon keresztül 
történne, így felmerülő probléma esetén vizuálisan is segítséget 
nyújthatunk. Az információk gyors közvetítésénél elengedhetetlen-
né válhat a Bluetooth kapcsolat alkalmazása.
A regisztrációs pultot felválthatják az online kasszák, amelyek cél-
ja, hogy a regisztrációs díjat már befizetett résztvevők egy kód 
segítségével bejelentkezhessenek és elhozhassák a szükséges 
konferenciaanyagukat. Az onsite kasszáknál a résztvevők maguk 
regisztrálhatnak. Közben a szállodai foglalásokat, érkezéseket on-
line ellenőrizzük.
Kiosztjuk a feladatokat a hostesseknek. Az egész konferencia so-
rán ránk hárul az eseti ügyek intézése. Folyamatosan tartjuk a kap-
csolatot a szolgáltatókkal, vendégekkel, helyszínnel, vendéglátó 
részlegekkel és fogadjuk a VIP vendégeket, előadókat.
Szükséges, hogy a honlap és a közösségi adatlapot is figyelemmel 
kövessük, csak így valósulhat meg real-time jelenlét.
Ügyelnünk kell a tolmácsok igényeire is, illetve az időpontok pon-
tos betartására.
A konferencia után online, a számítógépes szoftver segítségével 
értékeljük ki a kérdőíveket és a Twitter, Social Media hozzászó-
lásokat. A köszönőleveleket is elektronikus formában postázzuk 
ki. Hasonlóan fejezzük ki a köszönetünket a partnerek, vendégek, 
szponzorok, támogatók, szolgáltatók és a személyzet irányába is. 
A számlák is elektronikusan érkeznek, ellenőrzésük és visszaiga-
zolásuk hasonló módon történik.
A következő lépés az elégedettségi felmérés, illetve statisztikák 
automatikus készítése, melyet az új szoftver tárol. A megfelelő 
publikálás is fontos, elsősorban interneten foglaljuk össze az ese-
ményeket.
Mint már említettem, az általam ismertetett rövid összefoglalás 
előrejelzéseken, aktuális trendeken alapszik. Egy új forradalmi, 
technológiai vívmány – amelyet soha nem számíthatunk ki előre – a 
konferenciaszervezés új korszakát is jelentheti, felboríthatja az ad-
dig megszokott szervezési folyamatot. Véleményem szerint azon-
ban még a legmodernebb felszerelések sem pótolhatják a legfon-
tosabb tényezőt, ami nélkül soha nem lennének konferenciák: az 
embert.

Rosta Réka
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Kezdetben az alapító 31 szerve-
zet összesen 70 fesztivált jegy-
zett, ma az egyesületnek 102 
tagja van és több mint 300 
fesztivált képvisel. Közöttük 
a legkülönbözőbb műfajúak 
megtalálhatók. Szövetségünk 
nyitott a műfaji sokszínűségre, 
a tagok felvételénél csupán a 
szakmai színvonalat, a minőséget 
veszi tekintetbe.
Nem egyszerű dolog a minőség általá-
nos érvényű, objektív mérését megvalósítani 
egy ilyen nagyszámú és heterogén közegben, mint amilyen a 
magyarországi fesztivál világ. Egyes vélemények szerint több 
ezerre tehető a „magukat fesztiválnak nevezők” száma. Még 
ha némi túlzás is van ebben a becslésben, az mindenképp ta-
pasztalható, hogy manapság divat lett bármiféle eseményt vá-
logatás nélkül „fesztiválnak” titulálni, ami már jószerivel elcsé-
peltté teszi ezt a fogalmat.
Szeretnénk a valódi fesztivált – ami a mi közösségünk hitvallá-
sa szerint értékőrző, értékteremtő, ünnepi esemény – megkü-
lönböztetni a talmitól.
Ennek érdekében fogtunk bele a fesztiválregisztrációs és mi-
nősítési program kidolgozásába 2008-ban. Pozitív visszhang-
ra talált a kezdeményezés az igényes fesztiválszervezői körök-
ben, így – a korszak eseményeit tekintve párját ritkító módon 
– sikerült valamennyi szakmai szervezet részvételével és egyet-
értése mellett bevezetni ezt a programot, mely lehetővé teszi 
az objektív értékelést, összehasonlítást és rangsorolást.
A fesztiválok önkéntes regisztrációja és a minősítésük (sa-
ját kérésük alapján) 2009 óta folyik az un. Szakmai Intéző Bi-
zottság koordinációjával, melybe a mi Szövetségünkön kívül 
a Folklórfesztiválok Szövetsége, a Gasztronómiai Fesztiválok 
Szövetsége, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a 
Szabadtéri Színházak Szövetsége delegált tagot. 
Jelenleg a 380 regisztrált magyarországi fesztivál közül 117 
rendelkezik valamilyen minősítéssel.
Elmondhatjuk róla, hogy – bár mi tettük talán a legtöbbet érte 
– ez a rendszer a teljes magyarországi fesztivál szektor közös 
vívmánya.
Akár egy korszerű és átlátható fesztiváltámogatási rendszer 
alapját is képezhetné, amelyben a minőség-elv érvényesül. 
Ugyan, mi szól ez ellen? – tesszük föl immár sokadszor ezt a 
kérdést.

Ilyen és ehhez hasonló kérdések, ill. válaszok megfogalma-
zása tartozik még a Magyar Fesztivál Szövetség fel-

adatai közé, mely szolgáltató és érdek-
védelmi szervezetként szerepet 

vállal a szakmai érdekérvé-
nyesítésben, segítséget 
nyújt a hazai és euró-
pai kulturális struk-

túrákba való beilleszkedésben, 
a szakmai kapcsolattartásban 
és a fejlesztésben.
A Magyar Fesztivál Szövet-
ség hatékonyságát és lob-
by tevékenységének ered-
ményességét jelzi némiképp, 

hogy a West Balkán tragédia 
után hozott 23/2011.(III.8) kor-

mányrendelet végül a fesztivál-
szervezők számára is elfogadható 

szabályozást alakított ki. Nemkülönben 
a 2011 végén kapott felkérés a Kulturális Fesz-

tiválok Kollégiuma kuratóriumának megalakításához szüksé-
ges koordinációs feladatok ellátására, ami a Nemzeti Kulturá-
lis Alap átszervezése keretében zajlott. 
Reményünk és meggyőződésünk, hogy a kollégium ténykedé-
se jelentősen hozzájárul majd a magyar fesztiválkultúra fejlő-
déséhez, melyhez a Magyar Fesztivál Szövetség kész minden-
kor szakmai partneri támogatást nyújtani.
Szövetségünk a belföldi turizmus élénkítése céljából szoros 
együttműködést ápol a turisztikai szakma meghatározó sze-
replőivel is. Az ország egész területét lefedő és határon túli 
magyar fesztiválokat is magában foglaló fesztivál információs 
hálóval rendelkezünk, mely elősegítheti a régióban a kulturális 
turizmus fejlődését. 
Feladataink közé tartozik még a kapcsolattartás külföldi szö-
vetségekkel, a képviselet nemzetközi fórumokon - de min-
dennél fontosabb számunkra a belső kommunikáció: a kon-
ferenciák, szakmai és érdekérvényesítő továbbképzések 
lehetőségének megteremtése, a közös marketingkommuniká-
ció,  mediátori feladatok ellátása a finanszírozók és a fesztivá-
lok közös forrás szervezése és felkutatása terén, felmérések, 
statisztikák, tanulmányok készítése, a folyamatos szakmai in-
formációszolgáltatás, internetes adatbázis-rendszer létreho-
zása és működtetése.
A Magyar Fesztivál Szövetség honlapján áttekinthető, nap-
rakész információt nyújtunk tagjaink és a külső felhasználók 
számára. Elérhető adatbázisok a www.fesztivalszovetseg.hu 
oldalon: • tagjaink ABC sorrendben; fesztiválkereső: • feszti-
válok kronológia szerint, • fesztiválok területi elhelyezke-
dés szerint, • fesztiválok betűrendben.
A 10 éves Magyar Fesztivál Szövetség ebben az évben struk-
turális átalakításra készül, erősíti a szervezeten belül a szak-
mai tagozatok szerepét és részvételét a demokratikus döntés-
hozatalban. A fesztiválokat és tagszervezeteinket is súlyosan 
érintő gazdasági helyzet ellenére elszántan nézünk az új de-

kád elé, folytatjuk munkánkat, az igényes, kulturális 
értékeket megőrző és megújító fesztiválok ér-

dekében.
Magyar Fesztivál Szövetség

1124. Bp. Németvölgyi út 76/B
+3630/3368211

www.fesztivalszovetseg.hu
fesztivalszovetseg@fesztivalszovetseg.hu

A Magyar Fesztivál Szövetség a hazai fesztiválokat 
és szervezőiket tömörítő legnagyobb  

szakmai civil szervezet.  
Az idén ünnepli megalakulásának  

10. évfordulóját.
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A fesztivál fogalma alatt ünnepi játékokat, időszakos kulturá-
lis ünnepeket, művészeti bemutatókat értünk. Tágabb értel-
mezésben a fesztivál azonos időpontban rendezett különböző 
rendezvények összessége. A fesztiválok – nagyrendezvények-
ként - turisztikai látnivalóként rendkívül fontosak, ezek szere-
pelnek a legtöbbször a turisztikai esemény naptárakban és 
programfüzetekben a nagyrendezvények sorában, mint a kül-
földiek számára ajánlott rangos programok.

A fesztiválrendezés a régmúltra tekint vissza, kezdetben kü-
lönböző hagyományok alapján alakultak ki, melyek meghatá-
rozott közege (népi, vallási), színhelyei (templom, tenger) és 
funkciói voltak. E funkciók stabilizáló jellegűek voltak, ameny- 
nyiben a közösség összetartozását célozták; az ünnep infor-
mációkat is közvetített, azáltal hogy az együvé tartozás je-
leként újra és újra megrendezték. Az ilyen fesztiválokat ma 
éppen hagyományőrző jellegük, belső tartalmuk miatt, kifeje-
zőerejük által kezelik kiemelkedő módon, mert bennük a külső 
szemlélő egy önfeledten szórakozó közösséget fedez fel. Az 
elmúlt tíz, tizenöt évben jelentős átrendeződés történt a kultú-
ra és a szórakozás színtereinek használatában. A kultúrához 
való hozzájutás három helyszíne – a hagyományos kulturális 
intézmények, az otthon, illetve a szabad terek - közül, az utol-
só szerepe igencsak megnövekedett. 

Fesztiválból sokféle van, s a sokféle fesztivál sokféle szem-
pont alapján tipizálható. Tapasztalatom szerint a legelterjed-
tebb a tevékenység szerinti csoportosítás, mely szerint lehet 
könnyűzenei, gasztronómiai, kulturális vagy hagyományőrző 
fesztivál, amelyek egy vagy többnaposak, esetleg hosszabb 
időtartamúak lehetnek. A fesztiválok sokszínűségét, sokféle-
ségét a fesztiválok iránti igények sokfélesége alakította ki. De 
mit adnak az egyes fesztiválok? Mi vonzza a fesztiválok kö-
zönségét? 
Ezekre a kérdésekre számos válasz lehetséges, néhány külö-
nösen fontos gondolatot emelnék ki. Természetesen a fő cél 
a szórakozás, kikapcsolódás. Minden fesztiválban közös az, 
hogy nem pusztán a programsorozatok összessége, hanem 
az eseménysorozatokon, a konkrét programokon kívül, közös-
ségi élményt is ad. Olyan élményt, amit pl. a másoktól elszige-
telt otthoni, négy fal közötti kultúrálódás nem tud megadni. A 
különböző fesztiválok látogatói tudják, hogy a közönség töb-
bi tagjával a hasonló értékrend vagy a hasonló ízlés, esetleg a 
hasonló életstílus alapján közösséget vállalhatnak. A fesztivál 

egyenlősít. Éppen a közös életérzés, a puszta „ottlét” a fesz-
tivál idejére megszünteti a fesztiválon kívüli, valós életben kü-
lönben fennálló társadalmi különbségeket.
A fesztiválok egy helyre összegyűjtik az ágazat – legyen az mű-
vészeti, vagy más tevékenységet végző - valamilyen szempont-
ból „legjeit”; a legjobb, a legérdekesebb, a legújabb, a legere-
detibb stb. alkotásokat, termékeket, műsorokat. Aki mindezt 
láthatja, amellett, hogy tájékozott, jól értesült lesz, megkapja 
a kiváltságosság érzését is. A fesztiválokkal az amúgy „kultú-
rára lusta” emberek is sok élményhez juthatnak. Különösen a 
képzetlenebb rétegek esetében lehet fontos, hogy a fesztivá-
lok „buli” hangulata őket is beszippantja, s ott olyan tudást és 
élményeket szerezhetnek, melyhez egyébként nem vagy csak 
ritkán jutnak hozzá. Ez a fiataloknál is fontossá vált, ugyanis itt 
kóstolhatnak bele a kultúrába, és válhatnak a későbbiek so-
rán gyakoribb fogyasztóivá. A fesztiváloknak tehát nevelő, íz-
lésformáló hatása is lehet. A fesztiválok megszervezéséhez és 
működtetéséhez általában többféle szervezet, többféle intéz-
ményi szereplő együttműködése szükséges. Ez erősíti a csa-
patmunkára való készséget, gyengíti az egymással való ver-
sengés szükségességének érzését. 

Összefoglalóul elmondható, hogy a fesztiválok a közvetlen kul-
turális élmény és/vagy a szórakozás mellett, nemcsak a kö-
zönség, de a résztvevők, a szereplők, a szervezők, és - sikeres 
rendezvények esetén - a tágabb környezet számára is sokrétű 
haszonnal szolgálnak. Az egyik legrangosabb magyar rendez-
vényen, a Sziget fesztiválon ugyan még nem jártam, viszont 
évről évre kisebb fesztiválokra a barátaimmal én is el szok-
tam látogatni. A lakóhelyemen nagyon népszerű a Bánki Nyár 
elnevezésű rendezvénysorozat, amely egész nyáron gyönyörű 
környezetben, színes programokkal várja az érdeklődőket, va-
lamint minden évben megrendezésre kerül a balassagyarma-
ti sörfesztivál és a kétbodonyi gombócfesztivál is. Bár mind-
három különböző jellegű, de tökéletes kikapcsolódást nyújt. 
Óriási élmény rég látott ismerősökkel találkozni, egy addig is-
meretlen nénivel a szilvás gombócot gyúrni vagy kipróbálni, 
megkóstolni új dolgokat, az esti koncerten vagy utcabálon az 
első sorban tapsolni a barátokkal. A mai, rohanó világban el-
engedhetetlen, hogy olykor kikapcsolódjunk, feltöltődjünk, s 
erre egy közösségi rendezvény kínálja a legjobb lehetőséget. 
Induljunk hát!

Kovács Anikó

„nyár, jókedv,  

nevetés, barátok”

Sokunknak és nyilván számos ismerősünknek 
hasonló gondolatok jutnak először eszébe, ha a 

fesztivál szót halljuk és többségünk azért látogat el ilyen 
rendezvényre, hogy kikapcsolódjon és szórakozzon. 

de vajon tényleg csak a szórakozási lehetőség miatt megyünk fesztiválokra?
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A fesztiválokon az emberek célja, hogy kikapcsolódjanak, ki-
szakadjanak a megszokott környezetükből, és valami újjal ta-
lálkozzanak a szürke hétköznapjaik után. Ráadásul, ha kicsit 
jobban elvegyül az ember az itteni forgatagban, sok érdekes 
vagy hasznos dologra, programra is rábukkanhat. Manapság 
már mindenki megtalálhatja magának a habitusához legköze-
lebb álló eseményt, akár belföldön, akár a környező orszá-
gokban.
Egy fesztivál megrendezéséhez óriási területre van szükség, 
ahol elfér minden kellék, színpadok, sátrak, tisztálkodó hely-
ségek, különböző játékok. Sokan panaszkodnak a nagy meny- 
nyiségű hulladék miatt, de szinte elkerülhetetlen, hogy egy 4-
6 napos program alatt ne termelődjön szemét, ezt a faktort 
nem lehet kiküszöbölni. Egyre több helyen lehet szelektíven is 
gyűjteni a hulladékot ezeken a fesztiválokon, sőt erre buzdító 
programokat, előadásokat is tartanak a napok folyamán. Te-
hát nem lehet a szervezők számlájára írni a fesztiválok végére 
kialakuló helyzetet, ami a kilátogatók többségi véleménye sze-
rint egyébként nem is jelent zavaró mennyiségű hulladékot.
Külföldön is hasonló a helyzet, az ottani fesztiválok esetében 
is nagy mennyiségű szemét halmozódik fel, viszont gyorsan 
eltakarítják, ami mindenképpen pozitívum. A külföldi progra-
mok esetében a biztonság az, amivel talán az itthoni könnyű-
zenei fesztiválok előtt járnak. Ott egyrészt levetetik az olyan 
tárgyakat, öveket, amelyek sérülést okozhatnak, illetve pilla-
natok alatt kitessékelik a „problémás” résztvevőket, másrészt, 
míg nálunk sikerül becsempészni területen kívül vásárolt ételt 
és italt, addig külföldön erre nagyon odafigyelnek, és a legap-
róbb zsebeket is átnézik, hogy ne lehessen semmit se bevin-
ni. Lehet, hogy elsőre vasszigornak tűnik, hogy ilyen komo-
lyan veszik a szabályokat, de ez az ilyen méretű rendezvények 
esetén így van jól. Ezen kívül elmondható, hogy a külföldi és 
a hazai fesztiválok között nincs számottevő különbség. Szer-
vezettséget tekintve a hazaiak is felveszik a versenyt külföldi 
társaikkal, mindent meg lehet találni az információs térképek 
segítségével, valamint az elmúlt években jobban odafigyeltek 
már a higiéniára is, és egyre több mellékhelyiség valamint zu-
hanyzó áll a fesztiválozók rendelkezésére.
Egy fesztivál az előbb említetteken túl nemcsak koncertekkel, 
hanem délelőtt és délután különböző programokkal is várja az 
embereket. Kultúrát „átadni” nem könnyű feladat, de sok szer-
vező tör lándzsát emellett, hogy a kilátogatóknak, felvilágosí-
tó előadásokat, filmvetítést, valamint akár stand-up comedy-t 
is szervezzenek. (Hallottam olyanról is, hogy szerveztek az ér-
deklődőknek börtönlátogatást, illetve különböző előadásokat 
is tartottak, többek között a vám és pénzügyőrség vagy a vö-
röskereszt közreműködésével. Továbbá különféle ügyességi- 
vagy kvízjátékokkal is elfoglalhatják magukat a fesztiválozók 

a koncertek között). Ilyenkor az helyszínnek más a hangula-
ta, mint a hétköznapokon, az emberek barátságosabbak egy-
mással, segítőkészebbek, kötetlenebbül viselkednek, mint az 
év többi napján. A legjobban talán úgy lehetne leírni, mintha 
egy 4-6 napig tartó szilveszteri buli hangulat uralkodna el min-
denkin, és elfelejtenék a különbözőségeiket. Nem számít, hogy 
ki milyen országból jött, vagy hogy milyen vallású, itt minden-
ki jól akarja érezni magát, és elfelejteni pár napra a hétköznapi 
hajtást. Megtapasztalhatják a különböző szubkultúrák sokszí-
nűségét, egy ilyen fesztiválon részt venni ad egyfajta életér-
zést, eltűnnek a korlátok, mégis egységes az ottani társaság. 
Egyedi varázsa van a kinti hangulatnak.
Nem utolsó sorban azt is érdemes megemlíteni, hogy ha bizo-
nyos cégek szeretnék a fiatalokat megcélozni a különféle ter-
mékeikkel, akkor ezek a fesztiválok kiváló helyek ezen termé-
kek promotálására, megéri befektetni az itteni reklámozásba. 
A vállalati belső kommunikációban is jól használható lehetnek 
a fesztivál: magának a fesztivál elnevezésnek van egy olyas-
fajta sugallata, ami a kötetlenséget, a lazítást, a nyugodtságot 
foglalja magában. Emiatt a könnyedebb hangzása miatt sze-
rintem szerencsés elnevezés lehet különböző céges rendez-
vények esetén is, hiszen az embereknek nem az lesz az első 
gondolatuk, hogy ismét egy a munkahelyükkel kapcsolatos 
programra kell elmenniük, hanem hogy egy kötetlenebb ese-
ményen vehetnek részt, ami miatt akár el is felejthetik, hogy 
esetleg az a munkahelyükhöz köthető.
Azonban azt is meg kell említenünk, hogy a legtöbb feszti-
vál mára aktívan fókuszál a külföldi látogatók bevonzására. Ez 
részben jó, mert megismerik az országot, és ha jól érzik magu-
kat, akkor lehet, hogy később visszatérnek, vagy rábeszélik is-
merőseiket, hogy látogassanak el hozzánk. Azonban a másik 
oldalon meg kell említeni, hogy ugyan a nyugat-európai vendé-
geknek nem drágák az itteni árak, viszont a magyar pénztárcát 
nem kímélik. Tehát az árakat tekintve a széles körben vallott 
vélemény az, hogy a fesztiválok nagy problémája, és itt be-
szélhetünk bor-, virág- vagy zenei fesztiválról, hogy a magyar 
átlagemberek számára túl drágának bizonyulnak, és itt nem 
csak a belépőkről van szó, hanem a bent vásárolható ételről 
és italról egyaránt.
Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt években sokkal 
színvonalasabbá és sokszínűbbé váltak a hazai fesztiválok, 
ahol nemcsak a biztonság, de a higiénia és a szervezettség is 
az európai szint irányába fejlődik. Ugyanakkor hazai viszony-
latban sajnos nem túl széles az a réteg, amelyik megengedheti 
magának a részvételt ezeken a programokon, több embernek 
van kedve kimenni a különböző fesztiválokra, mint ahányan va-
lójában ki is látogatnak. Fesztiválszervezők: a pálya szabad!

Horváth Soma

EGyEdI élETéRZéST Adó PROGRAMSOROZATOK  
– NÖVEKVő SZíNVONAl, NÖVEKVő áRAK
2012-ben�ha�-�késő�tavasztól�kora�őszig�-�a�hétvégéinket�különféle�fesztiválokon�szeretnénk�eltölteni,�óriási�lehetőségek�
állnak�előttünk:�válogathatunk�a�könnyűzenei�fesztiválok�egyre�szaporodó�kínálatából,�ellátogathatunk�különböző�virág-
fesztiválokra�és�karneválokra,�vagy�tiszteletünket�tehetjük�akár�a�legkülönfélébb�gasztronómiai�fesztiválokon�is.�Persze�
fontos�kérdés,�hogy�a�pénztárcánk�mennyire�teszi�lehetővé�számunkra�az�ilyen�rendezvényeken�való�részvételt.
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A Savaria Történelmi Karnevál Szombathely város kiemelkedő
kulturális rendezvénysorozata, Közép-Európa legnagyobb jel-
mezes-historikus rendezvénye, a Nyugat-Dunántúl kiemelt
örökségturisztikai rendezvénye, kiváló minősítésű fesztivál.
Az antik időket életre keltő, különleges atmoszférájú és kivé-
teles hangulatú fesztiválként Európában is ritkaságszámba
megy annak élményteli világa, a történelmet szórakoztatva
tanító jellege. Savaria méltóságát Plinius feljegyzései, a meg-
őrződött római sírkövek, oltárok, feliratok, fontos régészeti
leletek igazolják, melyek a városról, mint Pannónia fontos pol-
gárjogú településéről tanúskodnak. A Karnevál megidézi az
ókori alapítású város polgárainak 2000 éves múltját, amitől
ők igazán magukénak érzik a rendezvényt. A karneválozó város-
ban a látogatók egy különleges időutazás részeseivé válnak, ahol
a história, a művészetek, a hagyományok találkozása kínálja a
legnagyobb élményt.
A fesztivál immáron 13. alkalommal várja vendégbarát szolgál-
tatásokkal, megújult programokkal, kalandot és kulturális
attrak ciót kereső vendégeit, és ezeken felül igyekszik kitűnő
borokkal és gasztronómiai különlegességekkel meglepni a kar-
nevál népét. Az idei esztendő programjait tekintve ismét 
gazdag és színes kulturális kavalkádnak ígérkezik a karnevál
mindhárom napja. Közel 20 helyszínen sok száz program várja
az érdeklődőket a Történelmi Témaparkban, a Romkertben, a
Kalandvárban, a Borok Utcájában, a Sörtéren, a vásári sokada-
lomban, a színpadokon, a művészetek, zene és tánc színterein.
Gólyalábasok, mutatványosok, zászlóforgatók, tűz zsonglőrök
és hastáncosok gondoskodnak a jó hangulatról, akik szüntele-
nül felbukkannak a belváros különböző szegleteiben. 

Az ókori tartományi székhely falai közt rendre minden évben
talál kozót adnak egymásnak különböző korok harcosai, katonái,
lovagjai és házuk dolgos népe: az első századi kelta, római és dák
harcászattól egészen a 18. századi nemesi bandériumok hadvi-
seléséig terjed a paletta. Láthatunk itt római gladiá torokat, artis -
tákat, nomád lovasokat is. A középkori vásárváros a régi vásári
hangulatot igyekszik felidézni, ami a római múlt mellett egyen-
rangú szereplője a város történelmének. Ugyanis a jelenlegi Fő
tér adott helyett évszázadokon keresztül a szombathelyi heti és
országos vásároknak, amelyeknek története egészen a 12. szá-
zadig nyúlik vissza. Az ország minden tájáról idesereglett kéz-
művesek, iparművészek fazekas termékeikkel, üvegtárgyaikkal,
faragott portékáikkal és még sok-sok csodával ejtik ámulatba a
látogatót, hogy azok kedvükre válogathassanak a vásárfiából.
Az egész családnak programot nyújt a Kalandvár játszóháza,
bábszínháza, kézműves programjai – egyszóval bárkit magával
ragadhat a mese világa. A varázslat és a jókedv garantált!
A karneváli forgatag már megszokott színfoltja a sokféle zenei
műfaj – népzene, világzene, klezmer, jazz, dixieland – jeles és
híres képviselőinek fellépései, koncertjeik az élmények bősé-
gét kínálják.
A Savaria Történelmi Karnevál minden bizonnyal legnépsze-
rűbb produkciója 2012-ben is a Jelmezes Felvonulás lesz. Nem
véletlen, hogy erre a programra zsúfolásig megtelnek az utcák
és terek, mert mindenki látni akarja a jelmezbe öltözött hagyo -
mányőrzőket, színészeket, de legfőképpen a játékot vállaló
helyi polgárokat. A belváros utcáin kanyargó jelmezes menet-
ben a város római alapítóinak öltözetei mellett feltűnnek a
honfoglaló magyarok viseletei, a reneszánsz és barokk kor
pompázatos ruhái. Tűznyelők, zászlóforgatók, mutatványosok
és muzsikusok tarkítják a felvonulást. 
Minden és mindenki Savariát, a 2000 éves várost, annak egy-
kori és mai lakóit ünnepli! Az élmény felfedezésre vár!
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utazásszervezők napja a Hungaror�ngen

Sokan még csak nem is sejtik, hogy a különböző autó-, és 
motorversenyeken kívül mennyi programlehetőséget rejt ma-
gában a Hungaroring. Nemcsak sportélménnyel, hanem egy 
izgalmas kalanddal is gazdagabbak lehetnek azok, akik kilá-
togatnak a mogyoródi pályára. Hogy a Ring szolgáltatásai ne 
maradjanak „titokban”, a Turizmus Kft.-vel közösen szervezett 
a Vezetéstechnikai Centrum és a Hungaroring Sport Zrt. a be-
utaztatási ügynökségek számára egy igazi bemutatkozó kirán-
dulást, ahol a résztvevők minden szolgáltatással megis-
merkedhettek.
A vendégeket Szalay Balázs a Szalay Dakar Team 
vezetője fogadta a Hungaroring 450 m2 rendez-
vénysátrában. Rövid köszöntőjét követően az 
első állomás versenyautókkal teli boxutca volt, 

ahol a meghívottak megcsodálhatták azokat az autócsodákat, 
amelyek a Hungaroring az un. „Race taxi” szolgáltatásában 
vesznek részt. A „Race taxizás” során a vendég beülhet egy-
egy versenyző mellé a kiválasztott versenyautóba, majd min-
denki átélheti, milyen is versenytempónál a száguldás a Hun-
garoring aszfaltcsíkján. Egy biztos, senki nem panaszkodott 
az autóból való kiszállást követően alacsony vérnyomásra…
Ezt követően három külön csoportban, három nagyon izgal-
mas programon vettek részt az utazásszervező cégek jelen 
lévő tagjai.

Hungaroring�Off-Road�Center
A 30 hektáros erdőben kialakított off-road vezetéstechnikai 
tanpályán, valamint a több mint 20 kilométeres erdei útháló-
zaton a terepjárózásé volt a főszerep! Képzett instruktorok vi-
gyázó tekintete és segítő keze mellett minden bátor jelentkező 
kipróbálhatta, milyen is az igazi terepen való autózás. Ki a ve-
zető, ki pedig az anyós ülésen!

Hungaroring�Gokart-Center�
461 méter hosszú szabadtéri pályán egy izgalmas, lendüle-
tes, technikás, kanyarokkal tűzdelt gokart versenyen vehettek 
részt vendégeink 6,5 lóerős gokartokkal. Nem kellett sokáig 

– maximum a második kanyarig – várni ahhoz, 
hogy mindenkiből előbújjon a benne rejtőző au-

tóversenyző. Hirtelen mindenki Michael Schuma-
cher, Jenson Button vagy éppen Fernando Alonso 

lett arra a pár percre, amíg le nem intették a futamát.

Groupama�Garancia�Vezetéstechnikai�Centrum
Itt a vezetéstechnikai tudását tesztelhették a résztvevők. Mit 
kell tenni, ha megcsúszik valaki alatt a gépjármű, vagy hirte-
len felbukkan egy gyalogos. Itt aztán megérezhette minden-
ki, milyen is az, amikor elmegy valaki alól az autó, vagy éppen 
szimulált téli körülmények között kell egy váratlan akadályt ki-
kerülni. Az aránylag sokszor felharsanó sikítás jelezte, a részt-
vevők egy részénél a megoldást a tövig benyomott fék, az el-
engedett kormány és a becsukott szem jelentette…
A nap végén egy finom ebédet fogyaszthattak el, a célegyenes 
végében található új étteremben, a Pole Positionban, melyből 
impozáns kilátás nyílik az egész versenypályára.
A nap végén az arcokról egyértelműen leolvasható volt, ki 
ezért, ki azért, de mindenki pozitív élményekkel távozott a 
Hungaroringről.

Bővebb�információ�és�ajánlatkérés�a�fenti�programokról:
Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum

Tanpálya Kft.
Hungaroring – Mogyoród

28-441-951 | ertekesites@tanpalya.hu | www.tanpalya.hu

Tavasszal�újra�megnyitotta�kapuit�a�teljesen�felújított�Hungaroring�Off-road�Center,�amely�a�szórakoztatáson�kívül�a�te-
repautózás�rejtelmeivel�is�megismerteti�az�odalátogató�vendégeket.�A�Hungaroring�Sport�Zrt�és�a�Groupama�Garancia�
Vezetéstechnikai�Centrum�a�Turizmus�Kft.-vel�közösen�szervezett�a�mogyoródi�pálya�erdős�területén�a�beutazató�ügy-
nökségek�részére�egy�bemutatót,�ahol�megismerhették�azokat�a�szolgáltatásokat,�amelyeket�a�Hungaroring�kínálni�tud�
a�külföldiek�számára.
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ÉLMÉNYEK MEGSOXOROZVA

Válasszon üzleti rendezvénye helyszínéül 2012-ben is Danubius szállodát!
Ünnepelje jubileumi kedvezményekkel a Danubius 40. születésnapját!

 

Minimum 15 fős rendezvény foglalása esetén 4 extra kedvezményt biztosítunk az év bármely szakában 
Budapesten, Győrött, Sopronban, Bükfürdőn, Hévízen, Sárváron, Balatonfüreden és Pécsett!

Válogasson szállodáink közül: www.danubiushotels.hu
vagy hívja a Danubius Központi Értékesítést: 889-4156, sales@danubiushotels.com

WWW.DANUBIUSHOTELS.HU 
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A� 40� éves� Danubius� Hotels� születésnapi� meglepetéssel�
teszi�különlegessé�partnerei�számára�az� idei�évet.�Jubi-
leuma�alkalmából,�a�betöltött�4X�tiszteletére�élményeket,�
sőt�kedvezményeket�ad�megsoxorozva�mindenkinek,�aki�
mininum� 15� fős� rendezvényt� foglal� Danubius� szállodák-
ban� Budapesten,� Győrött,� Sopronban,� Bükfürdőn,� Héví-
zen,�Sárváron,�Balatonfüreden�vagy�Pécsett.�Az�alkalom-
hoz�illően�4�extra�ajándék�várja�a�rendezvényt,�meetinget,�
tréninget�vagy�akár�csapatépítést�szervezőket,�amelyek-
kel�érdemes�élni�2012-ben.

Egy sikeres rendezvény nemcsak tökéletes helyszínt és jól fel-
szerelt termeket, de megbízható szakértelmet is igényel. A 
siker kulcsa a Danubiusnál 40 éve a minőség. 4 évtized ta-
pasztalata, tucatnyi desztinációban, több, mint 100 gyönyörű 
rendezvényteremmel, közel 10.000 négyzetméteren.
Az idén 40. születésnapját ünneplő Danubiust 1972. április 1-
jén alapították eredetileg gyógyszállodák üzemeltetése céljá-
ból Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat néven, 
amely mára Magyarország legnagyobb szál-
lodaláncává és egyik legjelentősebb konfe-
rencia- és rendezvényszervezőjévé nőtte 
ki magát. A 46 szállodával üzemelő, 5 or-
szágban jelenlévő Danubius 40 eszten-
dős sikertörténetének alappillére a mi-
nőség teljes körű biztosítása. 

A budapesti és vidéki szállodákban megrendezésre kerü-
lő konferenciák, meetingek, csapatépítő rendezvények teljes 
körű, minden részletre kiterjedő magas színvonala több éves 
termékfejlesztési munka eredménye. Egy különlegesen sokré-
tű, a konferenciavendégek növekvő igényeihez folyamatosan 
alkalmazkodó szolgáltatás csomag, amely bármely, a lánchoz 
tartozó szállodában egyformán képviseli a minőség és megbíz-
hatóság felsőfokát. A Danubius garantálja az egyedi igényeket 
is kielégítő, stresszmentes rendezvények sikeres lebonyolítá-
sát, a hagyománytisztelet és a mai kor követelményeinek meg-
felelő fantáziadús ötletek egészséges ötvözésével.

elegáns Helyszínek, emlékezetes  
p�llanatok – danub�us élmények

Az elegáns termeken és professzionális technikán túl a 
Danubius szakember gárdája rugalmas együttgon-

dolkodással, vendégbarát szervízzel, előzékeny 
figyelemmel olyan hátteret biztosít minden ren-

dezvényhez, amely elősegíti a konferencia si-
kerét és kellemes emlékké varázsolja az ese-
ményt minden résztvevő számára.

Élmények megsoxorozva! A jubileumi év 
szlogenje olyan rendezvényt, meetinget, 
csapatépítő programot, céges családi napot 

ígér minden partnernek, aki igent mond a Da-
nubiusra, amely garantáltan összeköti a munkát 

a pihenéssel, a kellemeset a hasznossal. A párat-
lan adottságú Danubius szállodák wellness-fitness 

szolgáltatásai kiválóan beépíthetők a rendezvények ke-
retprogramjába, színesítve és lazítva a konferenciák sokszor 
embert és türelmet próbáló előadás sorozatait.
További információkért kattintson a Danubius weboldalára: 

www.danubiushotels.hu

Rendezvényhelyszín
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A magyarországi zenei életben kiemelkedő fon-
tosságú Rózsavölgyi�és�Társa céget több mint 
másfél évszázada, 1850-ben alapította Rózsavöl-
gyi Gyula és tőkéstársa, Grinzweil Norbert. 
A kereskedelemmel, zenemű- és könyvkiadással, 
hangversenyek szervezésével, zenei együttesek 
menedzselésével foglalkozó üzlet alapítása után 
nem sokkal a magyarországi zenei élet központjá-
vá vált. Találkozó helye volt neves magyar és kül-
földi zenészeknek, többször járt itt Liszt Ferenc 
és Richard Wagner is. Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, 
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Wei-
ner Leó mellett több mint ezer zeneszerző műveit 
ismertették meg a világgal.

Idén száz éve, 1912-ben nyílt meg a Rózsavöl-
gyi�és�Társa cég új, kulturális központként is üzemelő üzlet-
helyisége a Lajta Béla által tervezett épületben, a Szervita tér 
5. szám alatt. Az új bolt beindításával a Rózsavölgyi név foga-
lommá vált, valós szlogenné lett az a kijelentés, hogy: Minden, 
ami zene – Rózsavölgyi.

Az épület fennállásának 100. évfordulójára átalakult, megszé-
pült a bolt és azzal egybenyitva április 11-én, a költészet nap-
ján – Zimányi Zsófia művészeti vezetésével – megnyílt a Bel-
város új kávéháza és művészeti központja: a Rózsavölgyi�
Szalon�Arts�&�Café, amelyet Rogán Antal, Belváros – Lipót-
város polgármestere nyitott meg a nagyközönség számára.
A napközben kávéházként, esténként kamaraszínházként mű-
ködő szalon műsorán színházi és irodalmi estek, kulturális 
talkshow-k, komolyzenei és jazz koncertek, könyvbemutatók 
szerepelnek.
A június közepéig tartó nyitószezon egyik nagy sikerű színházi 
premierje Anna Gavalda: Szerettem őt című regényének szín-
padi adaptációja volt, Györgyi Anna és Szilágyi Tibor előadásá-
ban. Udvaros�Dorottya első önálló estjével lepte meg közön-
ségét, Jordán�Tamás pedig átértelmezte a standup műfaját, 
kedvenc verseivel és színházi történekkel fűszerezve fergete-
ges előadását. A nagy sikerre való tekintettel ezeket az előadá-
sinkat a Rózsavölgyi Szalon az őszi évadban is műsorra tűzi.
Mindezek mellett szeptembertől novemberig további bemu-

tatókkal készülünk, többek között Sándor� Pál, 
Pereg a film … zene címmel zenés filmtörténet 
keretében idézi meg a nagy filmek emlékét, be-
mutatjuk Polcz Alaine: Asszony a fronton című re-
gényének színpadi változatát Béres�Ilona előadá-
sában. Napfény kettőnknek címmel Réthly�Attila 
rendezésében romantikus vígjátékot láthatnak a 
pódiumon, egy szerelem legboldogabb és leg-
fájdalmasabb pillanataiba enged bepillantást Lé-
vai Katalin Párnakönyvének ősbemutatója, ami az 
azonos című könyv színpadi adaptációja.

Színházi programjaink mellett zenével és kiállítás-
sal várjuk látogatóinkat. Bársony�Bálint és zene-
kara a Sunshine Love havonta más-más vendéget 
hív közös zenélésre, és vendégünk lesz a Buda-

pesti Fesztiválzenekar kamaraegyüttese is. 

A Rózsavölgyi Galériában havonta megújuló képzőművészeti 
kiállítással várjuk vendégeinket.
Könnyű nyári ételekkel, kávé és tea különlegességekkel és fo-
lyamatosan változó napi desszert-kínálattal várja látogatóit ny-
áron is a Rózsavölgyi Szalon pesti belváros szívében a Rózsa-
völgyi Zeneműbolt emeletén. A napi háromfogásos menüben 
szerepel a csak itt készített Rózsavölgyi saláta és a mellé vá-
lasztott főétel után jó szívvel ajánlju Rózsavölgyi Álom desszer-
tet, és a Rózsavölgyi rózsavizes limonádét. Légkondicionált, 
békebeli hangulatban berendezett kávéházunkban, kellemes 
hangulatban.

A Rózsavölgyi Szalon a magyar művészeti élet otthona szeret-
ne lenni – egy igazi szellemi találkozóhely – olyan közösségi 
tér, ahol mindig történik valami, mindig jó a társaság és ahova 
visszavágynak vendégeink.

Jegyvásárlás:
www.rozsavolgyi.hu oldalon, az ismert jegyirodákban és a Ró-
zsavölgyi Zeneműbolt galériáján.

facebook.com/rozsavolgyiszalon

rózsavölgy� és társa
Rendezvényhelyszín

„A Rózsavölgyi cég az egyetemes  
és magyar zenetörténet egy darabját jelenti”

Szabolcsi Bence

Fotó: Rózsavölgyi Szalon / Éder Veronika
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A�Budapesti�Kommunikációs�és�Üzleti�Főiskola�szeptemberben�induló�új�szakirányú�továbbkép-
zéséről,�a�kreatív�event�menedzsment�szakról�a�szak�vezetőjét,�Dér�Csaba�Dezsőt�kérdeztük.�
Beszélgetésünk�azonban�nem�csupán�arról�szólt,�miért�van�szükség�a�rendezvényszervezők�új�
generációjára,�hanem�arról�is,�hogyan�került�történelem�szakos�bölcsészként�kapcsolatba�az�
iparággal,�és�milyen�igényekre�alapozva�dolgozta�ki�az�intézmény�Arts�and�Business�képzését.

Szakmai képzés

n  Szerintem nagyjából egykorúak 
vagyunk. A 90-es évek közepén jár-
tam az ELTE-re, ahol boldog-bol-
dogtalannal együtt én is megcsi-
náltam a 12 tanegységes kulturális 
menedzsment programot.

Én is jártam egy-két kurzusra, de nem vizsgáztam le.
n  Papír ide vagy oda, biztosan emlékszel arra, hogy gyakor-
latilag semmilyen praktikus, használható ismerettel nem vér-
teződtünk fel, és aki ezzel kezdett foglalkozni, hályogkovács 
módjára, saját kárán tanulta a szakmát.
Sokakkal együtt én is a saját bőrömön tapasztaltam meg, mit je-
lent a kulturális menedzsment. Némi előnyöm volt, mert az ELTE 
BTK-val párhuzamosan a Budapesti Közgazdaság-tudományi 
és Államigazgatási Egyetemre jártam igazgatásszervező szakra. 
A történelem szakon több országos versenyt nyertem, a szak-
dolgozati konzulensem bátorított, hogy foglalkozzak tovább az 
1848-as témával, mert lát benne perspektívát, én viszont nem 
láttam esélyt a sikerek ellenére sem az ösztöndíjas PhD-hallgatói 
státuszra, így munkát kellett keresnem. A konzulensem 2001-ben 
a Kossuth-év kormánybiztosa lett, és felkért arra, hogy szervez-
zem meg 2002-re az irodát, illetve a szakmai helyettese legyek. 
Így kerültem be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába, 
ahol rögtön azzal szembesültem, hogy a Millenniumi emlékév 
után új apparátust kell szervezni. Értetlenül álltam az előtt, miért 
kell az ilyen volumenű, több évre előre tervezhető eseményeket 
külön-külön koordinálni, vagy ami a legfontosabb: épp a tervez-
hetőség miatt miért nincs hosszú távú koncepció erre. 
n  És ilyenkor mit csinál egy „zöldfülű”?
A Magyar Tudományos Akadémiától kértem segítséget, és a kü-
lönböző tudományos kutatóintézetekkel, később az elnöki titkár-
sággal összeállítottuk, milyen évfordulók várhatók a különböző 
tudományterületeken, és elkészítettünk egy politikától függet-
len programot. Ennek értelmében lett 2004 Balassi-, 2005 József 
Attila-, 2006 1956-os, 2007 Batthyány-, 2008 Hunyadi Mátyás-
, 2009 Kazinczy-, 2010 Erkel-emlékév, és terveztük a 2011-es 
Liszt-emlékév szervezését. A szakmát nem volt nehéz meggyőzni 
ennek, tehát a tervezésnek a fontosságáról, és a politika is belát-
ta, hogy az ilyen típusú, ciklusokon átívelően előre meghatározott 
kultúrpolitikai fókusznak van értelme és haszna. Ez azt jelenti, 
hogy a politika nem önkényesen határozza meg, mire koncentrál, 
ugyanakkor beleszólhat abba, hogy milyen irányok kerüljenek elő 
az adott terület kapcsán, és ez olyan hozadékok mellett, hogy bi-
zonyos szakmai kérdések új megvilágításba kerülhetnek, a fiata-
lokhoz közelebb vihetünk egy-egy témát, a nemzetközi kapcso-
latoknak is lendületet adhat. A Balassi-emlékévben így avattunk 
emlékoszlopot a felvidéki Hibbén, ahol a szlovák miniszterhelyet-
tes is megjelent, rendeztünk kiállítást a krakkói egyetemen, egy 
évvel később pedig több nyelven jelentek meg József Attila-for-
dítások vagy –tanulmánykötetek, amelyek közül számos olyan re-
akciót kaptunk, hogy ezek a művek (újra) felfedezésként hatottak, 

de ott voltunk az UNESCO székházában is, ahol a szervezet igaz-
gatója avatta fel a digitális József Attila-kiállítást. Elég sok prog-
ramot szerveztünk protokolláris és közművelődési szinten is az 
alatt a hat év alatt, amíg itt dolgoztam.
n  Ne mondd, hogy nehézségekkel nem szembesültél!
Mélyvíz volt minden értelemben, viszont rengeteget lehetett ta-
nulni a gyakorlatból, mert ezt a szakmát iskolapadban, csak el-
méletben nem lehet elsajátítani. Összeállítottam egy feladatlistát 
– például adjunk ki évfordulós kiadványokat, készüljön el egy-egy 
honlap, ahol minden fontos információ megtalálható az adott év-
hez kapcsolódóan -, felvázoltam egy szervezeti felépítést, ezeket 
jóváhagyattam, aztán meg kellett találnom a megfelelő embere-
ket az egyes pozíciókra. Nyilván a nulláról történő építkezésbe a 
tapasztalatlanságom is bele volt kódolva, de ezt igyekeztem az-
zal kiküszöbölni, hogy nagyon sok emberrel, az MTA képviselői 
mellett minisztériumi vezetőkkel vagy háttérintézmények vezető-
ivel beszélgettem, és tőlük kértem tanácsot, segítséget. Emellett 
ott volt a marketingkommunikációs vonal, a sajtóirodával vagy a 
különböző reklámügynökségekkel való kapcsolattartás, amit fo-
lyamatosan igazítani, finomhangolni kellett.
n  Tudom, ez egy tipikus állásinterjús kérdés, de érdekel, 
hogy mit könyvelsz el legnagyobb sikeredként, és mi az, amit 
a legnagyobb kudarcodként tartasz számon.
A legnagyobb siker az, hogy létre tudott jönni egy ilyen program, 
és tudott működni, illetve létre tudott maga a szervezet, és azt 
tudtam működtetni. A legnagyobb sikertelenségnek azt tekintem, 
hogy nem voltam igazán jó azon az oldalon: a támogatott olda-
láról közelítettem meg a kérdéseket, és nem tudtam megfelelő-
en lobbizni úgy, hogy benne vagyok a szervezetben. Ezekben az 
intézményekben a kultúra és a politika között meg kell találni az 
egyensúlyt, és nem baj, ha a vezetőnek a politikában is van súlya. 
Én arról az oldalról a feladat érdekében nem tudtam lobbizni. A 
József Attila-emlékévre kiszerveztek bennünket, aminek vannak 
előnyös oldalai, de a tárgyalási pozíciónkat gyengítette.
n  2007 után mi történt veled?
Már 2006-ban megkeresett a Budapesti Kommunikációs és Üz-
leti Főiskola karriercentrumának vezetője, hogy látja a mi mun-
kánkat, és szívesen venné, ha fogadnánk gyakornokokat marke-
tingkommunikációs területről, ugyanakkor arra is nyitott lenne, 
hogy én osszam meg a tapasztalatomat a végzős hallgatókkal 
egy speciális kollégium keretében. Az intézmény vezetősége en-
nek az eredményes együttműködésnek a kapcsán keresett meg, 
hogy lenne-e kedvem főállású oktatóként itt tanítani. Először a 
menedzsment-, aztán a marketingintézet oktatója lettem, és ter-
mészetesen főképp kulturális menedzsment és marketing terüle-
tén oktatom a nappali tagozatosokat, illetve a szakirányú tovább-
képzésben tanulókat.
n  Az Arts and Business-szel kezdődött, majd most jön a 
szeptemberben induló kreatív event menedzsment szak. 
Ezek a te fejedből pattannak ki, és találkoznak egy vélt piaci 
igénnyel, vagy valós az igény, tehát nálatok kopogtatnak in-

dér csaba dezső: „adunk egy leHetőséget”
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tézmények, magánemberek, és ehhez állítjátok össze a tan-
tervet?
Amikor idejöttem a BKF-re, az akkori vezérigazgató motiváció-
jára és a karriercentrum vezetőjének tanácsára kezdtem tervez-
ni először az Arts and Businesst. Arról a helyről, ahol én álltam 
hat évig, tehát a kultúrába, az államigazgatásba és a profitori-
entált szervezetekbe, például az ügynökségekbe vagy a szpon-
zoráló intézményekbe egyaránt belelátva azt tapasztaltam, hogy 
kölcsönösen nem értik egymás nyelvét, a köztük levő párbeszéd-
ben nem egyenrangú félként vesznek részt, általában a kulturális 
intézmények húzták a rövidebbet. Azt gondoltam, szükség len-
ne egy olyan prémium jellegű, nem gyorstalpaló, egy-két alkal-
mas tréninget jelentő, hanem hosszabb távú képzésre, ami segí-
ti a kulturális hálózatot, és elsősorban marketingkommunikációt, 
fundraisinget tanítunk, azt, hogyan alakulhatnak át valódi vállal-
kozásokká a kulturális intézmények. Olyan oktatókat igyekeztem 
idegyűjteni, akiknek nemzetközi kitekintésük van, akik ismerik 
a trendeket, másképp gondolkodnak erről a területről, akik sa-
ját tapasztalataikat tudják megosztani a hallgatókkal itt és intéz-
ményeikben egyaránt, mert több órát tartunk ott, ahol oktatóink 
a vezetők. A hallgatók egy része kulturális vállalkozás vezetője 
vagy művész, más része pedig az üzleti szférából érkezik, eb-
ből pedig remek szinergiák születnek. A piac tehát visszaigazol-
ta, hogy van a képzésre igény.
n  A szeptemberben debütáló kreatív event menedzsmentet 
is az Arts and Businesshez hasonló ráérzéssel indítjátok el?
Az Arts and Business lényege elsősorban a szponzoráció. A mar-
ketingintézetben az üzleti rendezvényszervezés a fő tantárgyam, 
és látva azt, mi hiányzik a szakképzésből, a főiskolai alap- vagy 
a nagyon kevés posztgraduális képzésből, arra gondoltam, érde-
mes lenne egy ilyen speciális szakot felépíteni. Az üzleti rendez-
vényszervezés ma már jóval több annál, hogy egy négyzetméter-
re hány szék fér el és mennyi szendvicset rendeljenek x főre. A 
rendezvényszervezőknek egyre inkább ügynökségként kell mű-
ködni a jelenlegi nagyon erős piaci versenyben, mert kreatív kon-
cepciót is várnak a megrendelők. Nem beszélve arról, hogy a ko-
operáció egyre inkább a határokon is átível: az Európai Unióban a 
Cultura és a Media programokat felváltja a Creative Europe, azaz 
a kreatív iparág vállalkozásait támogató program. Ide olyan em-
bereket várunk, akik meg tudnak alapítani egy vállalkozást, azt 

fel tudják építeni, menedzselik, érzékenyek az újdonságokra. A 
kultúra és a kreativitás nem áll távol egymástól, sőt! Kreativitás-
fejlesztő tréningekkel kezdődik a kurzus, és az oktatók is erről 
az oldaláról közelítik meg tantárgyaikat. Marketinges kifejezéssel: 
boxokban gondolkodunk, aminek van jó oldala, ugyanakkor fon-
tos tudatosítani magunkban, hogy nem csak egyféleképpen kö-
zelíthetünk meg egyetlen problémát. A tréningeken ebből próbál-
juk kiléptetni a hallgatókat.
n  Kik tanítanak a szakon?
Eseménymarketinget tanít majd Nagy Bálint, kommunikációt má-
sok mellett Román Balázs, a Kreatív Online főszerkesztője, de 
számítok Veszelovszki Zsoltra, a Port.hu alapítójára is, illetve 
meghívtam Szende Attilát, Coca-Cola Hungary event & sampling 
menedzserét, aki bemutatja a saját rendezésű Coke Club kulturá-
lis projektjeit, de azt is, miért kapcsolódik a Coca-Cola más ren-
dezvényekhez. Izgalmas terület a szabadtéri nagyrendezvények, 
fesztiválok szempontjából a turizmus, erről Winchester Elica, a 
HBL Travel Kft., a Sziget Kulturális Szervezőiroda partnerének az 
ügyvezetője beszél majd. A rendezvényszervezési alapismeretek 
felelőse a Magyar Rendezvényszervezők és –szolgáltatók Szö-
vetségének elnökségi tagja, Bakró Nagy Hédi, ő  több ügynöksé-
get is bevon, ennek megfelelően a műszaki, technikai, jogi, gaz-
dasági, szervezeti-intézményi háttér biztosításáról egyaránt esik 
szó. Szép Fruzsina, a Sziget Fesztivál programigazgatója, Lőrinc-
zy György, a Pentaton Koncert- és Művészügynökség ügyveze-
tő igazgatója, Gaspari Zsolt, a Sziget Kulturális Szervezőiroda 
kereskedelmi vezetője, Zongor Attila, a Kultindex Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója szintén megosztja gyakorlati tapasztalata-
it, míg médiaesemények kapcsán a Magyar Reklámszövetségből 
érkezik előadó. Ez az oktatói háttér garancia arra, hogy a szak-
mai szervezetek fontosnak érzik a képzést.
n  Csak olyan hallgatókat vártok, akiknek van már tapaszta-
lata, vagy azok is jelentkezhetnek, akik a saját születésnap-
jukon kívül még semmit nem szerveztek meg, de úgy érzik, 
ez az ő terepük?
Ahogyan az Arts and Business nyitott mind a művészek, mint az 
üzleti szféra képviselői számára, úgy a kreatív event menedzs-
ment szakra is egyaránt várjuk a tapasztalattal rendelkezőket és 
a kezdő, de komoly affinitással bírókat.

Interjú: Papp Tímea

A kreatív event menedzsment szakirányú továbbképzésre 2012. július 16. a kedvezményes jelentkezési határidő.  
A szakról további információkat a  www.artsandbusiness.hu oldalon találhatnak.
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mabeusz taggyűlés �0��. jún�us �.
A�Magyar�Beutaztatók�Szövetsége�megtartotta�félévi�ren-
des�taggyűlését�a�Radisson�Blu�Béke�szállodában.
A taggyűlések célja, hogy a teljes tagság értesüljön a munka-
csoportok tevékenyégéről, ezeket megvitassa és újabb javas-
latokkal gazdagodva follyon tovább a munka. Természetesen 
kíváló alkalom ez arra is, hogy megosszák egymással a ta-
gok a napi problémáikat és közösen kerssenek megoldásokat 
szakmai kérdésekre. A tagság igen aktív közreműködése jelle-
mezte a taggyűlést.
Rövid beszámolók hangzottak el az egyes munkacsoportok 
vezetői részéről.
Jábor Mária egy a TMSZ szállodai tagozata által szervezett 
kerekasztal megbeszélésen vett részt, ahol megpróbáltak 
összhangot teremteni a szállodák és utazási irodák közös ér-
dekei mezsgyéjén.
Módli Ilona az elmúlt MABEUSZ és helyi TDM szervezetek ál-
tal szervezett 2012 első félévében lezajlott vidéki tanulmány-
utakról (kirándulásokról ) számolt be, melyek Székesfehérvár, 
Veszprém, Mórahalom voltak. Egyben felhívta a figyelmet a kö-
zelgő etyeki study lehetőségére, illetve arra, hogy ezek az in-
formációs utak járulhatnak csak hozzá, hogy a kollégák folya-
matosan frissíteni tudják az ismereteiket, illetve termék alapju-
kat a külföldi partnereik felé.
Nem szabad az időt sajnálni ezekre az utakra, még a szezon 
közepén sem, különben nem tudunk frissek maradni.
Flesch Tamás ezzel is összefüggésben beszámolt a TDM-ek-
kel folyó az MT Zrt. közreműködésével szervezett work shop- 
okról, azok sikerességéről, minden tagunk, aki ezeken kép-
viseltette magát, rengeteg új információhoz juthatott a TDM 
kollégák segítségével, illetve itt születtek meg rendszeresen a 
study tourok gondolatai a különböző célpontokra
Baumann Irén beszámolt a Turizmus Törvénnyel kapcsolatos 
MABEUSZ véleményezési folyamatról, arról, hogy jelen pilla-
natban épp megállt ez az előkészítés, egyelőre úgy tűnik: bi-
zonytalan időre. Ugyanakkor a MARESZ-el és MUISZ-al töre-
kedni kellene egy közös álláspont kialakítására, úgy a törvény 
definícióit, mint az egyes rendelkezéseket illetően.
Csordás Imre az adózási, könyvelési munkacsoport nevében 
beszélt az új rendelkezésekről pl. a reprezentációs adót illető-
en, vagy a végfelhasználói nyilatkozatok szigorú kitöltetését il-
letően, ami új elvárást támaszt az irodákra nézve is. 
Csordás Tamás a MABEUSZ weboldaláról számolt be, amin 
egy saját fejlesztésű program és helyszínkereső rendszer is el-
indul, melyhez csak a tagoknak lesz hozzáférésük. Ide már sok 
szolgáltató elküldte adatlapját, ami folyamatos feltöltésre ke-
rül. Megtárgyalásra került az angol nyelvű weboldal (ami még 
előkészítés alatt áll) alapgondolata is, a legfőbb gondolat „mi-
ért jó Neked, ha Magyarországon DMC-vel dolgozol” és ennek 
természetesen alapos körbejárása. 
Rácsai Ágnes elnök röviden beszámolt a szövetség anyagi 
helyzetéről, valamint arról, hogy megtörténtek az első lépések 
a szabadúszó szakemberek listájának elindításáról, mely Nyu-
gat-európai mintára segíthetné a beutaztató cégeket átmene-
ti munkaerőhiányuk megoldására. Erre a tagok keresnek to-
vábbi jelentkezőket ill potenciális, referenciával rendelkező je-
lölteket.
Döntés született arról is, hogy az etikai munkacsoportot is élet-
re kell hívni, amelynek a feladata lesz a jövőre nézve többek kö-
zött az esetleges tagkizárás pontos kritériumait meghatározni. 

Ennek célja, hogy MABEUSZ végig megőrizhesse a tagok „mi-
nősítettségi” szintjét, hogy az esetleges MABEUSZ szándéka-
ival, gondolatvilágával szembemenő viselkedést, kiszűrhesse. 
Mabeusz szellemiségének megfelelően mindenképpen szük-
séges ebben a témában a tagok folyamatos egyeztetése.
Arról is elhatározás született, hogy a MABEUSZ próbáljon meg 
rászorulókat segíteni a tagok lehetőségeihez mérten. Erre vo-
natkozóan rövidesen az első konkrét javaslat is megszületik, 
amelyet a remények szerint majd rendszeresen követnek újab-
bak.
A MABEUSZ új díjak életre hívásáról is döntött, – de nevezhet-
jük ezt inkább MABEUSZ elismerésnek. Horváth Anita a minő-
ségfejlesztő munkacsoport vezetője dolgozza majd ki ennek 
részleteit, minden esetre októberben lenne a jelölési folyamat, 
majd az adventi hetekben az odaítélés a legjobb, legrugalma-
sabb szolgáltatók felé.
Új tagfelvételre is sor került, a ROBINSON utazási iroda nyert 
felvételt a tagok döntése alapján. 
A MABEUSZ jelenleg 18 taggal működik. 

újraválasztották aczél lászlót,  
a maksz elnökét

Megtartotta éves rendes köz-
gyűlését a Magyarországi Kom-
munikációs Ügynökségek Szövet-
sége (MAKSZ), ahol a szakmai 
szervezet tagjai a tisztségviselők 
újraválasztásáról is döntöttek. A 
tagok a vezetőségnek további két 
évre bizalmat szavaztak, így ha-

zánk 45 meghatározó kommunikációs ügynökségét tömörítő 
szakmai szövetsége élén továbbra is Aczél László áll. A tiszt-
újítást követően az ATL szekciót továbbra is Blaskó Nikolett 
(ACG) vezeti, az elnökségi tagok közé pedig Bölcs Ádámot 
(Well) és Kolipka Ilonát (Grey/G2) is beválasztották. A Média-
szekció élén a következő időszakban is Mező László (OMD) 
áll, és Mondok Árpád (MC Mediacompany) mellett az újon-
nan kinevezett Nagy Marcell (Maxus) is helyet foglal az el-
nökségben. A BTL szekciót 2012-ben is Rókusfalvy Gábor 
(Roxer Event & More) irányítja, új elnökségi tagként pedig Si-
pos Dávid (HPS) erősíti a csapatot. A jelentős mértékben nö-
vekvő Online szekciót idén is Kerti Attila (Maximize) vezeti, 
Kovács Nándor (kirowski Isobar) és Tőrös Balázs (hat re:con-
nect) személyében pedig szintén két új taggal bővült a szek-
ció elnöksége. Aczél László, a MAKSZ elnöke újbóli kinevezé-
sével és jövőbeni terveivel kapcsolatban elmondta, hogy sa-
ját, illetve a szekcióvezetők újbóli megválasztása annak egy-
értelmű jele, hogy a MAKSZ-ban az elmúlt két évben jelentő-
sen megnőtt az aktivitás szintje, és sorra indultak be jobb-
nál jobb kezdeményezések. Aczél azt is hozzátette, hogy a 
MAKSZ számos olyan „brandet” hozott létre, porolt le, vagy 
honosított meg, ami a kommunikációs szakma jövőjét és po-
zitív megítélését jelentősen befolyásolja.
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a beszerzés� vezetők klubja  
együttműköd�k a maksz-szal

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyarországi Kommunikáci-
ós Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) egyik legfontosabb pro-
jektje, a hazai ügynökségi tenderek szabályozása. A szakmai 
érdekvédelmi szervezet 2010. november 1-jén adta ki a Rész-
vételi és Eljárási Szabályzatot (RÉSZ), amelyben az ügynöksé-
gi tenderekre vonatkozó ajánlását fogalmazta meg. A jövőben 
a Beszerzési Vezetők Klubja, a Magyar Logisztikai, Beszerzési 
és Készletezési Társaság (MLBKT) 10 éve működő, aktív tago-
zata is együttműködik a MAKSZ-szal annak érdekében, hogy 
az ügynökségi tenderek folyamatának hatékonyságát és átlát-
hatóságát javítsa. Ettől a lépéstől mindkét oldal azt várja, hogy 
a releváns tenderfolyamatok színvonala javul majd. A MAKSZ 
és a BVK az együttműködést az erről szóló dokumentum alá-
írásával pecsételték meg. Az ünnepélyes aláírásra a BVK 10. 
fennállása alkalmából rendezett szakmai konferencián került 
sor, ahol Aczél�László, a MAKSZ elnöke és Gábor�Zsolt, a 
BVK vezetőségi tagja látta el kézjegyével a dokumentumot. A 
ceremóniát egy interaktív szakmai vitafórum követte, ahol a 
két oldal, 3 beszerző és 3 értékesítő szakember a konferenci-
án megjelent kollégák bevonásával a beszerzési szakma álta-
lános kihívásai mellett megvitatták a hazai tendereljárásokat 
érintő problémákat is. 

k�osztották a  
��. arany penge díjakat

Május�végén�a�Magyarországi�Kommu-
nikációs�Ügynökségek�Szövetsége�ki-
osztotta� a� hazai� kreatívszakma� egyik�
legrangosabb� elismerésének� számí-
tó�Arany�Penge�díjakat.�A�szakma�leg-
jobb�alkotóit�és�alkotásait�ünneplő�gá-
lán�54�trófeát�–�9�Arany,�11�Ezüst�és�34�
Bronz�Pengét�adtak�át�a�delegáltaknak.�Az�Év�Ügynöksé-
ge�címet�az�ACG�Reklámügynökségnek,�a�Grand�Prix�dí-
jat�a�Cluso-nak,�az�Év�Ügyfele�címet�a�Sió-Eckes�Kft.-nek�
ítélte�oda�a�zsűri.
A 13. Arany Penge díjátadó gálát Aczél László, a MAKSZ el-
nöke nyitotta meg május 25-én este. Köszöntője után a szer-
vezők egy rövid kisfilmmel emlékeztek a nemrég elhunyt kivé-
teles szakemberre, Nemes Julira, majd Tihanyi Péter és Fal-
vay László zsűri alelnökök értékelése után megkezdték a leg-
jobb pályamunkáknak járó díjak átadását. Az eseményen több 

mint 300 fő ünnepelte a kimagasló tehetségeket, a legkreatí-
vabb csapatokat és a legkiválóbb alkotásokat. A versenyen a 
145 shortlistes alkotás közül 54 pályamunka nyert díjat. A leg-
több díjat Filmes megoldások (10) és Digitális megoldások (7) 
kategóriában osztották ki. Az abszolút győztes az ACG Rek-
lámügynökség lett, ők 1 Arany, 2 Ezüst és 4 Bronz Penge mel-
lett az Év Ügynöksége díjat is elnyerték. A Grand Prix trófeát a 
Cluso csapata vihette haza 2 Arany és 2 Ezüst Penge kíséret-
ében. A Café Communication is előkelő helyen végzett, hiszen 
1 Arany és 4 Bronz Penge mellett a Profimedia Red-dot külön-
díjat is elnyerték. A Laboratory Ideas és a Leo Burnett 4-4 dí-

jat vihetett haza. Az Arany Penge díjátadó gálán a Nemes Juli 
tiszteletére alapított Ösztöndíj nyerteseinek – Horváth Ambrus-
nak, Kazinczy Eszternek és Foltin Istvánnak – is átadták a díja-
kat, emellett kihirdették az Epamedia Outdoor Awards külön-
díj győzteseit is – Leo Burnett: Koszvadász, Young&Rubicam: 
Max White, Reklám Füge: Hangyafarm. A díjeső után a krea-
tív szakma képviselői munkáikért kapott elismeréseiket hajna-
lig ünnepelték. 

��. eff�e reklámHatékonyság� verseny

Kiírták a 11. magyar-
országi EFFIE rek-
lámhatékonysági ver-
senyt. Az EFFIE díj a 
marketing és kom-
munikációs szakma 
egyik világszerte leg-
kiemelkedőbb elismerése, amelyet a New York-i Amerikai 
Marketing Szövetség (New York AMA) alapított 1968-ban. Az 
EFFIE célja az olyan, hatékony reklámkampányok méltatása, 
amelyek az adott piaci környezetben ténylegesen beváltották 
a hozzájuk fűzött reményeket. Az egyetlen olyan szakmai díj, 
amely a kreativitáshoz hozzárendeli a marketing- és reklám-
célok megvalósításának sikerét is, azaz az egyetlen, amely 
a reklám mögötti valódi célt, az eredményességet díjazza. A 
versenyt hazánkban a Reklám Világszövetség (IAA) Magyar 
tagozata és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek 
Szövetsége (MAKSZ) szervezi. Idén a meglévő 11 kategória 
mellett egy új kategóriát is bevezettek, Big Marketing Idea 
néven. A szervezők a pályázati anyagok elkészítésének sike-
res műhelytitkairól minden évben workshopot tartanak, ahol 
az értékelő zsűri tagjai és a korábbi díjazott kampányok alko-
tói látják el hasznos információkkal a versenyzőket. A meg-
mérettetés nevezési időszakát követően egy szakmai bizott-
ság választja ki a leghatékonyabb kampányokat, majd októ-
ber közepén a hazai kommunikációs ügynökségek képvise-
lői az EFFIE díjátadó gálán vehetik át a Platina, Arany, Ezüst 
és Bronz szobrokat. A díjátadó gálának a Nemzeti Színház 
ad otthont.
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cannes l�ons �0��

Ha nyár, akkor Cannes – leg-
alább is a reklámszakma szá-
mára, hiszen hagyományosan 
a Cote d’ Azure fővárosában találkoznak az ügynökségek és 
ügyfelek a Cannes Lions kreatív fesztiválon. Idén 59. alkalom-
mal rendezték meg a kommunikációs szakma globális találko-
zóját, ahol 90 országból közel 9000 delegált cserélt eszmét a 
szakma trendjeiről. A versenyre beérkezett több mint 34.000 
nevezés közül egy neves szakemberekből álló szakmai zsű-
ri választotta ki azokat a pályázatokat, amelyek a 15 kategó-
ria valamelyikében oroszlántrófeát nyertek. Június közepén a 
díjátadó gálákon több különdíjat – köztük az Év Hirdetője, az 
Év Médiaszemélyisége és az Év Ügynöksége díjat – is kiosz-

Megítélésünk szerint a magyar idegenforgalom történetének 
legsúlyosabb válságát éli meg, ez több okra vezethető vissza. 
Az általános gazdasági válság turizmusra gyakorolt hatása vi-
tathatatlan, az emberek kevesebb pénzt tudnak utazásra köl-
teni, de visszaveti a kiutazást az üzemanyag drágulás, a fo-
rint árfolyamának romlása, félelem a munkahely elvesztésé-
től, stb. 
A MALÉV csőd számos nagy forgalmú repülőjegy értékesítő 
irodának okozott súlyos problémákat, de visszavetette a be-
utazó forgalmat is elsősorban a MICE szegmensben. 
Magyarország imázsa az utóbbi időben nagyon romlott a kül-
földi sajtó negatív kampánya miatt, ez szintén károsan hat a 
beutazó turizmusra.
Sajnos nagyon sok utazási iroda kényszerült tevékenységét 
befejezni, emiatt tagjaink száma is csökkent. 
Ebben a nehéz helyzetben a Szövetség nagyon sokrétű és in-
tenzív tevékenységet fejtett ki.
Tevékenységünkről a napi hírlevelekben és a szakmai sajtó-
ban folyamatosan hírt adtunk, ezért most csak a leglényege-
sebb történéseket sorolom fel (a felsorolás nem jelent fontos-
sági sorrendet). 

Együttműködések,�kapcsolatfelvétel
Hosszas előkészítés után Etikai ajánlást dolgoztunk ki az uta-
zásszervezők és utazásközvetítők között fennálló problémák, 
nézeteltérések rendezésére.
Több alkalommal megbeszélést folytattunk a Budapest Air-
porttal (akkor még a MALÉV leállása előtt) a turistabuszok rep-
téri parkolása, a mobil pultok használata és egyéb kérdések-
ben. Legutóbb most május végén találkoztunk a BA vezető-
ségével, az új helyzet kiértékelésére, az esetleges közös cse-
lekvési lehetőségek megbeszélésére (pl. új légitársaságok, új 
desztinációk bevonása)
A MUISZ is csatlakozott a Magyar Turizmus Zrt. felhívásához 
a Turizmus Világnap alkalmából, a vendégbarát magatartás 
szorgalmazása érdekében. Ez alkalomból a sajtótájékoztatón 
is részt vettünk. 
Találkoztunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál új igazgatójával, 
bízva abban, hogy a főváros vezetése továbbra is kiemelt fon-
tosságot tulajdonít a Fesztiválnak és biztosítja további mű-
ködését. Kértük, hogy a fesztivál programja mielőbb, már a 

nyár folyamán legyen kialakítva, hogy a be-
utaztató irodák partnereik részére ki tudják 
ajánlani. 
Több alkalommal részt vettünk a nemrég meg-
alakult TDM szövetség rendezvényein, mely alkalmakkal fel-
hívtuk figyelmüket arra, hogy a beutaztatói tevékenység enge-
délyköteles, igyekezzenek ajánlataikat, tagjaik szolgáltatásait 
beutaztató irodákon keresztül piacra juttatni, és ne kezdjenek 
saját maguk beutaztató tevékenységbe. 
Részt vettünk a Magyarországi Idegenvezetők Szövetségének 
éves közgyűlésén, melynek nyomán Etikai kódexet írt alá a két 
szövetség, az utazási irodák és az idegenvezetők együttműkö-
désének javítása érdekében. 
Az együttműködés a Külügyminisztériummal továbbra is kiváló, 
minden fontos kérdésről előre tájékoztatást küldenek Szövet-
ségünknek, amit soron kívül tudunk tagjainknak továbbítani. 
A MALÉV leállás teljesen új helyzetet teremtett az utazási pia-
con és eddig ismeretlen problémákkal kellett szembenéznünk. 
Jelenleg is folynak az egyeztetések jogászok bevonásával a 
IATA-val és a charge back-et alkalmazó bankokkal.
Megbeszélést kezdeményeztünk a MABISZ-szal azért, hogy 
alkítsanak ki megfelelő felelősségbiztosítási konstrukciót az 
utazási irodákat érő, rajtuk kívül álló okok miatt fellépő károk, 
balesetek költségeinek fedezésére. 
Kezdeményezésünkre a Török Utazási Irodák Szövetsége a 
Magyar Turizmus Zrt meghívására elnökségi ülését áprilisban 
hazánkban tartotta. 
Egyébként több európai szövetségnél kezdeményeztük, egyez-
tetve a Magyar Turizmus Zrt-vel, hogy éves közgyűlésüket ná-
lunk tartsák, erre nagy érdeklődés mutatkozott a svájci, az 
osztrák, a horváth, a francia és olasz szövetség részéről. Köz-
tudott, hogy az ilyen események után ugrásszerűen megnő a 
fogadó ország iránti érdeklődés, tehát mindenképpen haszh-
nos lenne fogadni ezeket a szövetségeket, ez most már a Ma-
gyar Turizmus Zrt. anyagi lehetőségein múlik. 

Véleményezések,�értékelések,�ajánlások:�
Megbeszélést folytattunk a Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal új vezetőjével, aki biztosított minket arról, hogy 
a Hivatal jogszabályi lehetőségeinek keretén belül törekszik a 
jogosulatlan utazásszervezés felderítésére és szankcionálásá-

tották.  A fesztivál hivatalos hazai képviselője a Magyarországi 
Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ), amely a 
Young Lions Competition hazai előválogatóját is szervezte.

a mu�sz tevékenysége �0��. május – �0��. május
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ra. Ezzel kapcsolatban több eset eredményes felszámolásáról 
is tudósított bennünket.
Részt vettünk az Országgyűlés Sport és Turizmusbizottság 
ülésén, ahol módunk volt a képviselőknek a fekete utazásszer-
vezéssel kapcsolatos súlyos problémákat előterjeszteni. Saj-
nos a probléma azóta sem oldódott meg, sőt a 2012. április 
15-én életbelépett, szabálysértésekről szóló új törvény a jogo-
sulatlan utazásszervezést kivette a törvény hatálya alól, azaz a 
fekete szervezés nem minősül eszerint szabálysértésnek. Ezt 
a hiányosságot haladéktalanul jeleztük a Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkárának – válasz még nincs. 
Ez ügyben egyébként még 2011. őszén „Kézikönyv”- et dol-
goztunk ki, melyben leírjuk a fekete utazásszervezés fajtáit, is-
mérveit, felismerhetőségét és megküldtük a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóságnak, akik az anyagot megköszönték, ígérve, 
hogy hasznosítani fogják…
A BTDM vezetőjének felkérésére ismételten összefoglalót ké-
szítettünk a beutazó turizmust akadályozó problémákról.
A Budapesti Közlekedési Központ felé határozott állásfoglalást 
küldtünk azon tervezett intézkedésük ellen, hogy a Hopp-on-
Hop-off tevékenységet kizárólag az un. Euro 4-es, magas ka-
tegóriájú buszokkal lehessen végezni, mert tartunk tőle, hogy 
a következő lépés a korlátozás kiterjesztése lenne a többi vá-
rosnéző járatra, majd a normál turistabuszokra is. 
A Parlament Idegenforgalmi Irodájának vezetése új szerződés-
formulát vezetett be január 1-ével, mely a beutaztató irodák ré-
szére hátrányos és méltánytalan, ezt levélben jeleztük, majd 
személyes tárgyaláson is igyekeztünk álláspontunkról meg-
győzni őket. Ez egyelőre csak részben sikerült. 
Véleményeztük a készülő turizmus törvényt, számos előremu-
tató javaslatot téve. 
(Pl. a TDM-ek finanszírozásának biztosítása, a TC normatív fel-
használása, a konferenciaszervező tevékenység engedélykö-
telessé tétele, stb.)

Kommunikáció�és�marketing�tevékenység:
Ez év májusában a Turizmus Kft.-vel közösen marketing kam-
pányt indítottunk felszallas.hu annak érdekében, hogy az uta-
zóközönség fokozottabban vegyen igénybe utazási irodát, 
azaz utazása megszervezését bízza profikra. A június végé-
ig tartó kampány során számtalan rádió, TV interjú készül és 
sajtómegjelenés van folyamatban, melyben rámutatunk arra a 
min. 7 előnyre, melyet az utazási irodák nyújtanak, szemben 
az internetes foglalásokkal, a fapados légitársaságok látszó-
lag olcsó áraival, fapados légitársasággal, stb. 
A kampánytól függetlenül is megszámlálhatatlanul sok Inter-
jút adtunk az írott és elektronikus sajtónak, minden aktuális 
témában megkeresnek minket, ilyen alkalmakkor módunk van 
felhívni az utazók figyelmét a fekete utazásszervezők veszé-
lyeire is. 

Road�show-k,�work�shopok,�study�túrák,�előadások:
2011 őszén – Előrelépés a kulturális turizmus területén címmel 
– találkozót szerveztünk a MÜPA-ban 7 budapesti kulturális in-
tézmény részvételével a beutaztató irodák részére, annak ér-
dekében, hogy az irodák ajánlataikba fokozottabban szerepel-
tessék Budapest gazdag kulturális kínálatát.
Kiutazó irodák részére két üzbegisztáni, egy szlovákiai study 
túrát szerveztünk, ottani partnerekkel együttműködve. 
A Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködve több alkalommal 

logisztikai segítséget nyújtottunk work shopok, study túrák és 
road showk szervezéséhez beutaztató irodák részére, Pl. kelet-
ázsiai, dél-amerikai, holland work shop, de több saját eseményt 
is szerveztünk pl.Oxigen Medical Center, Párizsi Galéria, Mát-
rai kirándulás, magyar-orosz üzleti fórum a BKIK-val együttmű-
ködve, találkozó a Budapesti Gyógyfürdők vezetőivel, stb. 
Folytatódott a tavaly év elején elindított MUISZ-road show, ed-
digi állomásai Szeged, Miskolc, Győr és Szombathely voltak, 
terveink szerint még Pécs következik a sorban. 
Ez év elején két alkalommal tájékoztató előadást szerveztünk 
tagszervezeteink részére aktuális témákban,
a.)  az üdülési csekk alkalmazása,
b.)  bérkompenzáció
c.)  az utazási irodákat érintő adótörvényi változások ismerte-

tése
A Hungexpoval meglévő együttműködési megállapodás kereté-
ben ismét részt vettünk a márciusi Utazás kiállításon és a novem-
beri Hó Show-n, valamint a miskolci Service Iroda meghívására 
saját standunk volt a miskolci „Menjünk világgá” kiállításon. 

Célok,�feladatok�a�jövőben:
A lobbytevékenység folytatása és erősítése, fokozott marke-
tingmunka a MUISZ tevékenységének széleskörű elismerteté-
se és ezáltal a taglétszám növelése céljából.

Molnár Gabriella
elnök

IN MEMORIAM
A Magyarországi Rendezvény-
szervezők és -szolgáltatók Szö-
vetségét megrendüléssel érte a 
hír, hogy tagtársuk, a Hungaro-
ring Zrt. alelnöke Frank�Tamás, 
hatvanöt éves korában váratla-
nul elhunyt. Frank Tamás a kö-
zépiskolában Demjén Ferenc 
osztálytársa volt, és mivel ő 
maga is jól zongorázott, erede-
tileg zenei pályára készült. Az 
utóbbi időben főként rendez-
vényszervezéssel foglalkozott. 

Ugyanakkor 19,78 százalékban tulajdonosa volt a Hungaro-
ring Sport Zrt.-nek is.

Kapcsolatait kihasználva Frank segített bekerülni Baum-
gartner Zsoltnak a Forma-1-be, de olyan kevésbé sikeres 
versenyzők mellett is vállalt menedzseri szerepet, mint a 
szintén magyar színeket képviselő Chanoch Nissany. Az el-
múlt években ő szervezte a női versenyzőket szerepeltető 
Lotus Ladies Cupot.

Frank Tamás 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend kiskeresztjét. 

A menedzser halála sokként érte a sport szakmát. Frank Ta-
más időt és fáradtságot nem kímélve dolgozott azért, hogy 
a Magyar Nagydíj a Forma-1 egyik meghatározó futama le-
gyen. Kitűnő kapcsolatokat ápolt az autóversenyzés meg-
határozói szereplőivel, ezáltal Magyarország számára is na-
gyon sok elismerést szerzett.

Nyugodjék�békében!

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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Dynamic Facilitation & Wisdom Council
Emergent leadership & self-organizing change for organizations & communities

THE SEMINAR

The Dynamic Facilitation Seminar has been helping individuals and organizations 
address complex issues for over twenty years, such as the recent social unrest, 
budget cuts, health care, climate and food issues. Using these skills, you can 
assure a group of people to think together creatively and collaboratively.

In this introductory seminar you will learn how to help people:

■  achieve breakthroughs on difficult, complex issues

■  arrive at unanimous results and decisions

■  empower people to new levels of capability

■  build trust, respect, and the spirit of community in a group

■  grow in personal creativity and capability

Dynamic Facilitation opens new doors of possibility in many different areas, like 
education, government, therapy, conflict resolution, and democracy. The Wisdom 
Council, for instance, is a large system process based on Dynamic Facilitation.  
It's a way for organizations, cities or nations to raise their level of collective 
intelligence. Using it for governments or citizen groups, for example, can           
facilitate breakthrough progress on difficult, impossible-seeming public issues. 
(see www.WiseDemocracy.org)

WHAT PEOPLE ARE SAYING...

“A mind-expanding experience of an alternative approach to group discussion and 
problem-solving.”      Carol Chetkovich, Professor, Harvard's Kennedy School of Government

“It is one of the best investments that I have ever made. Be prepared for a mindset 
shift!”     Dr. Hans Steinman, Health Prinicple Advisor, German Technical Coordination, Islamabad

“Jim Rough's Dynamic Facilitation and Choice-creating Seminar teaches the most 
fluid, powerful form of consensus process I know, which also happens to be the 
process behind the Wisdom Council, the most powerful democratic innovation     
I know.”     Tom Atlee, Author of The Tao of Democracy                                                    

JIM ROUGH—Creator of Dynamic Facilitation

Jim Rough is a consultant, author, speaker and social innovator. He originated 
Dynamic Facilitation and has been presenting public and private seminars 
internationally since 1990. Jim also originated the Wisdom Council, a new 
approach for transforming large systems of people. He is the author of Society's 
Breakthrough!: Releasing the Essential Wisdom and Virtue of All the People.

SEMINAR INFORMATION

WHERE: 

Hunguest Hotel Griff

Budapest, Hungary

http://www.griffhotel.hu/index_en.php

WHEN:

2-4 October 2012 

09.30  –  18.00

FEE (3-day Seminar):

Private Sector:  € 895

Public Sector: € 695

Freelance: € 595

NGO & Students: € 495

(includes materials and lunch)

Register by 10 August 2012 

and receive 15% discount!

REGISTRATION / INFORMATION:

Monika Jetzin

Trivent Conference Office

w:  +36-1-3711333

m:  +36-209-856424

trivent@trivent.hu

www.trivent.hu

 

Space is limited, so register early!

w w w. D y n a m i c F a c i l i t a t i o n . c o m
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ANGlIA
feszt�válszezon angl�ában �s…
bátraké a szerencse?

Fesztivál,� ahol� kitiltják�
a�pénzt�és�nem�a�feszti-
válkártyáért�cserébe.
Egy új háromnapos „kí-
sérleti” fesztivál keretében 
az angol szervezők új sza-
bályt – nagyon bátor sza-
bályt – vezetnek be. Meg-
kérték a résztvevőket, 

hogy ne hozzanak pénzt a fesztiválra, csak saját „ellátmányt”! 
A „Road to Nowhere” (Út a semmibe) Fesztiválra 500 résztve-
vőt várnak augusztus 3 és 5 között Somersetben. 
Valutát, pénzt, bankkártyát, azaz semmilyen fizető eszközt 
nem lehet használni a helyszínen. A résztvevőknek saját ellát-
mányt, ételt, italt kell hozni a háromnapos rendezvényre, mert 
a helyszínen nem árulnak semmit. Sőt a vendégek megépíthe-
tik saját házaikat is a kempingen belül. 
A fesztivál honlapja bátorítja a vendégeket a kreatív együttmű-
ködésre. Egész pontosan így írja le a program és a szervezők 
álláspontját: „A Road To Nowhere kurátor és nem diktátor. A 
célunk, hogy összeolvasszuk és megnyújtsuk a kreatív határo-
kat eközben az egyedi élmény közben.” 
A szervezők egyike ezt nyilatkozta az angol Event Magazin-
nak: „A döntés, hogy ne legyen hagyományos fizető eszköz a 
helyszínen, elég nehéz, viszont ezzel szeretnénk bátorítani az 
osztozást és leginkább a hierarchia eltörlését, amely más fesz-
tiválokon létezik. Valami olyat szeretnénk létrehozni, ami még 
nem létezik.” 
A szervezők bevontak fesztiválszervezőket, művészeket, ren-
dezvényszervezőket és divattervezőket. Elmondásuk alapján: 
„Először csak egy kósza ötlet volt barátok között majd lassan 
kinőtte magát. Mostanra egy 40 fős csoport, és nem egy do-
logról és egy emberről szól az egész!” 
Az ötlet részben onnan indult, hogy 2012-es Glastonbury Fesz-
tivál elmarad, de a szervezők nem akarnak hasonlítani a Glas-
tonbury-hez. 
A fesztiválon kültéri és beltéri színpadokon zenekarok, DJ-k 
fognak játszani. Lesz „Elvarázsolt Erdő”, remekművek a Lon-
doni Spirituális Főiskolától, bicikli-hajtású mozi, turkáló, és 
graffity workshop. 
A résztvevőket arra ösztönzik, hogy a közösségi oldalak segít-
ségével minél többen érkezzenek egy autóval és a fesztivál vé-
gén mindent vigyenek haza magukkal.

http://www.eventmagazine.co.uk

H�dratác�ó  
feszt�vál-módra 
Egy�angol�cég�kiaknázza�a�fesztivá-
lok�vízfogyasztóinak�piacát.�
A cég szerint a „hidratáció” nagyon 
fontos egy fesztiválon és mivel min-

den út a sörsátorhoz vezet, miért ne szolgálhatnánk itt ki a víz-
fogyasztókat is, egy brandingelt vizes dobozzal. 
A cég kifejlesztett egy tejes dobozhoz hasonlító kartondobozt, 
amelyet ásványvízzel tölt fel. 
A csomagolás tartós és nem utolsósorban újrahasznosítható 
papírból van, tehát nagyon egyszerűen márkára szabható. A 
nagy felületre helyszíntérképet, promóciót, információt, QR-
kódot, vagy bármilyen grafikát, játékot tehetünk feldobva fel-
dobva az eseményt.  http://www.eventmagazine.co.uk

USA
am�ért egyszer b�ztos elutaznánk  
az egyesült államokba…
burn�ng man 
Mi�az�a�Burning�Man?�
Egy ideiglenes város 
tele kreatív alkotókkal, 
bulira éhes fiatalok-
kal? Egy kiállítás ext-
ravagáns ötletekkel, 
pirotechnikával, fény-
technikával, szokat-
lan anyagok és formák 
használatával? Egy biztos: nem egy átlagos fesztivál. 
A Burning Man-t elmagyarázni olyannak, aki még nem látta, 
pont olyan nehéz mint egy színt elmagyarázni egy vak ember-
nek – írja a rendezvény honlapja. 
Talán a legjobban a képek írják le a rendezvény jellegét és han-
gulatát, vagy egy résztvevő leírása tudja visszaadni a hangula-

tot érkezéstől a távozásig. 
Az esemény honlapján Molly 
Steenson résztvevőként és szer-
vezőként is ismeri a Burning Man 
fogalmát. 
Az ő leírása hoz minket közelebb 
ehhez a rendezvényhez, amin 
szívesen részt vennénk, testkö-
zelből megnéznénk, vagy megál-
modnánk egy alföldi helyszínre. 
Az esemény 1986-ban indult el 
egy kis strandról San Fransico-
ból és mostanra egy több mint 

48 000 fős nyüzsgő várossá nőtte ki magát. Ezek az emberek 
egy hétre elutaznak a Black Rock sivatagba, ahol részesei le-
hetnek egy olyan közösségnek, ahol az önkifejezés egy olyan 
formájával találkoznak, amely nem éppen a mindennapi szin-
ten mozog. 
Nincsenek szabá-
lyok, hogyan fejez-
ze ki magát, vagy 
hogyan viselkedjen 
a közösség tagja, 
inkább rá van bíz-
va, hogyan és mi-
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nemzetközi hírek
lyen formában járul 
hozzá a közösség 
építéséhez. 
A rendezvény egy 
ősi tómederben 
kerül minden év-
ben megrendezés-

re. Az esemény végére, amikor már az önkéntesek is elmen-
nek, gyakran egy hónappal a befejezését követően, a városnak, 
amely egy rövid ideig a megye leglátogatottabb helye volt, nyo-
ma sem marad. 
Ennek az élménynek elkerülhe-
tetlen része a művészet. Annyi-
ra, hogy az alapító Larry Harvey 
minden évben ad egy témát az 
eseménynek, erősítve a közös-
ség kötődését, illetve összeköt-
ve az egyéni munkákat egy kö-
zös mondanivalóval. 
A résztvevőket arra ösztönzik, 
hogy életre keltsék ezt a keret-
történetet akár egy nagyszabá-
sú művészeti alkotáson keresz-
tül, egy a témához kapcsolódó 
táboron, ajándékon, vagy jelmezeken keresztül. 
A honlapon megtalálható az összes évhez tartozó témaleírás, 
a legnagyobb műalkotások, a város térképe, a város újsága, a 
Black Rock Gazett napi kiadványai és a takarítási jelentés be-
leértve azoknak a listáját is, akiknek nem sikerült nyom nélkül 
„eltűnni” a helyszínről. 
A Burning Man élmény annyira mélyrehatóvá vált, hogy tulaj-
donképpen egy kultúra épült köré. 
a�BURNING�MAN�művészete

Burning Man sokkal 
több, mint egy ide-
iglenes közösség. 
Egy város a siva-
tagban, amely arra 
hivatott, hogy be-
mutassa a radikális 
önkifejezés művé-
szetét, nem is be-
szélve a radikális 

önbizalomról! Innovatív szobrok, installációk, a témához illesz-
kedő táborok, autók, jelmezek. 
Részletek�Molly�Steenson�leírásából�a�Burning�Man-ről:
„Érkezhetsz a mindennapi autóddal, egy disco-vá átalakí-
tott járgánnyal, vagy a hatkerekű moteleddel, amikor eléred a 
Black Rock sivatag határát, az utad végét és a Burning Man 
utad elejét, egyben biztos lehetsz, olyan, mintha egy másik 
bolygóra érkeztél volna. 
Ide tartozol, nem te vagy a legfurcsább gyerek az osztályban, 
mindig van valaki, aki olyanra gondolt, ami soha eszedbe se 
jutott volna… Azért vagy itt, hogy belélegezd a művészetet. 
Képzelj el egy jégszobrot, ami jégkori zenét sugároz – a siva-
tagban. Képzelj el egy embert, aki neonfénnyel és jóindulattal 
üdvözöl és vigyáz a közösségre.”
„Azért vagy itt, hogy alkoss. Azért vagy itt, hogy tapasztalj. 
Azért vagy itt, hogy ünnepelj.”
„Lehet, hogy építesz, lehet, hogy a Burning Man rádióban tu-

dósítasz… Egy biztos, szombaton elég az „Ember” és ahogy 
jöttél el is mész és viszel magaddal mindent!”
„Amikor elmész, ugyan lebontasz mindent, de magaddal vi-
szed a világot, amit felépítettél. Amikor hazafele tartasz a po-
ros úton, lassan visszaállsz a világba, amiből érkeztél.”

www.burningman.com
www.burningman.com/preparation/event_survival/index.html

NEMZETKÖZI
a legs�keresebb nemzetköz� rendezvény-
Helyszínek a v�lágban: usa, németország
Az ICCA felmérései alapján az utóbbi évtizedben az Egye-
sült Államok és Németország áll a legnépszerűbb nemzetkö-
zi rendezvényhelyszínek listájának élén az országban rende-
zett nemzetközi rendezvények és konferenciák száma alapján. 
A két ország közötti kü-
lönbség egyre csökkent 
az évek alatt. 
Akik 2010-ben az első 
tízbe bekerültek: Fran-
ciaország, Olaszország, 
Spanyolország, Nagy-
Britannia.
forrás: ICCA Ország be-
sorolás 2010 
www.events-magazine.de

NéMETORSZáG
berl�n� újdonság – vacsorázz és utazz!

Berlin nem csak megsok-
szorozta látogatóinak szá-
mát az utóbbi években, 
és tagja lett a „BestCities 
Global Alliance” csapatá-
nak, de új és jó ötletekkel 
is előáll a rendezvényes 
szakma.

Dine & Drive, azaz vacsorázz és utazz egy berlini catering cég 
fejéből pattant ki. Létrehoztak egy buszt, ahol a kulináris él-
mények és látványkonyha mellett a városban is gyönyörködhe-
tünk. Nem kell választani a vacsora vagy a kulturális program 
között, hiszen egy 
időben lebonyolít-
hatjuk. 
A speciális kialakí-
tású busz 36 ven-
dég számára biz-
tosít kényelmesen 
helyet, illetve a va-
csora mellett szá-
mos technikai le-
hetősséggel is kecsegtet, mint a CD,DVD lejátszó, több helyen 
elhelyezett monitorok. Itt viszont nem álltak meg, mert a buszt 
konferencia technikával is felszerelték, és a egy kis hozzáépí-
téssel akár egy 1000 fős rendezvényt is ki tudnak szolgálni.

www.events-magazine.de

Teljes�áttekintés

Helyezés Ország
Nemzetközi  

rendezvények  
száma 1 évben

1� USA 623
2� Németország 542
3� Spanyolország 451
4� Nagy-Brittania 399
5� Franciaország 371
6� Olaszország 341
7� japán 305
8� Kína 282
9� Brazília 275
10� Svájc 244
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PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

állásfoglalás a tur�zmus törvényHez

A�MAReSz�szerint� fontos,�hogy�az�Országgyűlés�elé�ke-
rülő�turizmus�törvényben�a�rendezvényszervezés�is�meg-
különböztetve� szerepeljen� a� turizmus� és� a� vendéglátás�
mellett. A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz eljuttatott ál-
lásfoglalásában az Elnökség üdvözölte, hogy végre önálló tör-
vény születik a témában, de más szakmai szervezethez hason-
lóan sokkal részletesebb definíciókat kellene tartalmazniuk az 
új jogszabályoknak, például a rendezvénynek, a rendezvénytu-
rizmusnak, a konferenciaturizmusnak, az eseményszervezés-
nek is. Ez utóbbiba beletartoznak az üzleti és egyéb rendez-
vények, a fesztiválok, a kulturális, illetve sport rendezvények, a 
kiállítások. A MaReSz hangsúlyozza, hogy a konferenciaszer-
vező tevékenység, mint alapvetően és döntően nem turisztikai 
szolgáltatás, önálló iparágként kerüljön törvényi szabályozás 
alá. Az elnökség emlékeztetett rá, hogy már 2008-ban határo-
zottan elválasztásra került az Európai Uniós jogharmonizáció 
következtében a konferenciaszervezés és az utazásszervezés, 
s ugyanígy a nemzetközi NACE (hazai TEAOR) kategorizálás 
rendszerében is. (MaReSz, 2012. 05. 03.)

szövetségek egyeztetése  
a tur�zmus törvényről

Közös�nevezőre�hozhatók�az�első�hallásra�eltérő�nézőpon-
tok,�és�elkerülhetetlen�egy�gazdasági�adatokkal,�számí-
tásokkal�alátámasztott,�a�turisztikai�szakma�hazai�műkö-
dését�bemutató�lobbyanyag�készítése. Ezt hangsúlyozták 
a MaReSz, az utazásszervezők (MUISz) és a beutaztatók 
(MABEUSz) szövetségének egyeztető� tanácskozásán. A 
megbeszélésen a készülő törvénnyel kapcsolatban megálla-
pították, hogy tisztázni kell a törvénybe kerülő alapfogalma-
kat, főként a kongresszus, konferencia, rendezvényszervezés 
témakörében, Egyetértettek abban, hogy bár a szabályozás 
szükséges, ám semmilyen rendelet nem állíthatja meg a hoz-
zá nem értő, engedéllyel nem rendelkező vállalkozások te-
vékenységét. Rámutattak: kívánatos lenne megbeszélést 
folytatni a törvény előkészítésével megbízott illetékesekkel.
 (Turizmus Panoráma, 2012. 06. 06.)

nő a feszt�válok támogatása 
30%-kal�többet:�772�millió�forintot�osztott�szét�a�kiemel-
kedő�kulturális�értékkel�bíró�fesztiválok�számára�a�Nem-
zeti�Kulturális�Alap�(NKA) Kulturális Fesztiválok Kollégiuma. 
L. Simon László elnök közölte, hogy a megtakarításokból a 
kollégium 460 milliós keretét 100 millióval megemelték és a 
következő évi terhére még 182 millióval kiegészítették. Ös-
szesen 145 fesztivál pályázott, s az igényelt támogatás ös-
szege meghaladta a 2,3 milliárd forintot. Hozzátette, hogy a 

nemzeti erőforrás miniszterrel kötött hároméves megállapo-
dás szerint 2013-tól évenként 400 millió forintot kapnak a mi-
niszteri keretből, és a�miniszterrel�kötött�megállapodás�le-
hetővé� teszi,� hogy� a� jövőben� több� évre� előre� lehessen�
kiírni�pályázatokat,�ami�a�fesztiválszervezők�régi�kíván-
sága. Most 77 pályázatot fogadtak el, a többi között olyan 
rangos események nyertek támogatást, mint a Budapesti�
Őszi�Fesztivál,�a�Bartók+Verdi�Miskolci�Nemzetközi�Ope-
ra�Fesztivál,�a�Zempléni�Fesztivál,�a�pécsi�POSZT�vagy�
az�Ördögkatlan�Fesztivál. Mintegy 300 millió forintot oszt-
hatnak szét a gasztronómiai jellegű és 80 milliót a helyi jelen-
tőségű, kisebb fesztiválokra. Egybevetve: az év első felében 
több mint egymilliárd forintot ítéltek oda kulturális rendezvé-
nyekre.  (NKA, 2012. 05. 06.) 

budapest a ��. legkedveltebb  
konferenc�aHelyszín 

A Nemzetközi Konferenciák Szövetsége (ICCA) frissen publi-
kált, 2011. évi előzetes statisztikai összefoglalója szerint Bu-
dapest�a�11.�legkedveltebb�konferenciahelyszín�a�világon, 
a szervezet kritériumainak megfelelő nemzetközi rendezvé-
nyek száma alapján. Fővárosunk olyan jelentős kongresszu-
si helyszíneket is maga mögé utasított, mint a 14. helyen sze-
replő Prága vagy a 17. helyen álló Brüsszel. Az ICCA 2011. évi 
ranglistáján Bécs�lett�az�aranyérmes,�a�második�helyen�Pá-
rizs,�míg�a�harmadik�helyen�Barcelona�végzett. Budapes-
ten az elmúlt évben 108, a szervezet kritériumainak megfele-
lő konferenciát rendeztek – azaz éppen annyit, mint 2008-ban 
– amellyel hét helyezést tudott előrelépni a világranglistán a 
2010. évi eredményéhez képest. Tavaly�egyébként�Magyar-
országon�összesen�602�nemzetközi�konferenciát�rendez-
tek,�ezeken�több�mint�125�ezren�vettek�részt. Az egy év-
vel korábbihoz képest a megrendezett konferenciák�száma�
12,1%-kal�nőtt. A hivatásturisztikai piac szerkezetét tekintve 
továbbra is erősen Budapest központú. A legnépszerűbb vi-
déki helyszínek között Gödöllő, Szeged, Pécs, Debrecen, va-
lamint az előző évhez hasonlóan Eger, Sopron és számos Ba-
laton-parti település szerepelt. (M.Turizmus Zrt – www.hcb.hu, 
2012.05.18.)

f�fa kongresszus budapesten

A foci EB előtt május 19-26. között rendezték meg fővárosunk-
ban a több mint 200 tagú Nemzetközi�Labdarúgó�Szövet-
ség,�a�FIFA�62.�kongresszusát. Joseph Blatter elnök meg-
emlékezett Puskás Ferencről és a Budapesten megrendezett 
két korábbi kongresszusról (1909, 1930). Rámutatott: amíg 
1930-ban még csak 27 nemzet képviselője volt Budapesten, 
addig jelenleg már 209. „Egy lenyűgöző film és néhány kivá-
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ló élő előadás segítségével a megnyitó ünnepség csodálato-
san kalauzolta körbe a magyar fővároson a kongresszus részt-
vevőit” – számolt be a FIFA.com a megnyitó gáláról. „Sepp”�
Blatter elnök záróbeszédében rendkívül�sikeresnek,�baráti�
hangulatúnak�értékelte�a�budapesti�kongresszust. A FIFA 
következő kongresszusa jövőre Mauritiuson lesz. (MTI, 2012. 
05. 19–27, illetve www.mlsz.hu)

a mellow mood tulajdonosa�nak  
k�tüntetése
 
A Buddha-Bar� Hotel� Budapest� Klotild� Palace� június�14-i�
megnyitása előtt pár nappal a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umban Magyar�Arany�Érdemkereszttel�tüntették�ki�a�Mel-
low�Mood�csoport�két�tulajdonosát:�Sameer�Hamdant�és�
Zuhair�Awadot. A nemzeti fejlesztési miniszter méltatásában 
hangoztatta, hogy a Budapesten jelenleg 12 szállodát üzemel-
tető csoport meghatározó szerepet játszik a magyarországi 
szállodaipar fejlesztésében és a hazai turizmus feltételeinek ja-
vításában. Kiemelte, az 1900-ban épült Klotild Palota felújítá-
sa kiemelkedő műemlékvédelmi teljesítmény is. A két jordáni-
ai üzletember elmondta, hogy éppen 20 évvel ezelőtt kezdtek 
el turizmussal foglalkozni Magyarországon, s hogy a Mellow 
Mood munkatársainak a száma hamarosan eléri a 800 főt. A 
szállodában 6-féle szoba kategória és lakosztály típus találha-
tó, köztük olyan különleges lakosztályok is, mint a Toronylak-
osztály, Nagy Sarok Lakosztály, a Spa Lakosztály, valamint a 
meditációs sarokkal felszerelt Buddha Lakosztályok, sőt több-
szintes lakosztályokat is kialakítottak. (MTI, Turizmusonline, 
2012. 06. 14. )

európa� Harley-találkozó lesz  
alsóörsön?

A június második hétvégéjén megtartott 13. Harley-David-
son�fesztivál�sikeres�megrendezése�után�esély�van�arra,�
hogy� a� következő� években� akár� európai� találkozót� is�
rendezzenek�az�észak-balatoni�községben. Dobai Attila 
főszervező szerint mintegy húszezer�látogatója volt a ren-
dezvénynek, ami a tavalyinál 25%-kal nagyobb. A motorosok 
Európa szinte minden országából érkeztek, sőt még Szaud-
Arábiából is jött egy csapat. Dobai szerint jó esély van arra, 
hogy 2014-ben megkapjuk az európai találkozó megrende-
zésének lehetőségét. De felmerült, hogy előtte talán hasz-
nos lenne egy közép-európai találkozót szerveznünk jövőre, 
hisz az eddigiek mind hazai programok voltak, igaz, jelen-
tős európai részvétellel. Egy másik nagy motoros találkozó 
megrendezése is egyeztetés alatt van a jövő évre a Pokol 
Angyalai nevű nemzetközi társasággal. Ez a Harley fesztivál-
lal ellentétben zárt körű lenne a társaság szokásai szerint. 
Elégedett volt a fesztivállal Huszár Róbert, a rendezvény-
nek helyet adó Európa kemping üzemeltetője is. Szerin-
te a rendezvény kisebb problémát is jelent számukra a nor-
mál működésben amiatt, hogy ilyenkor más vendéget nem 
tudnak fogadni, mert a szervezők az egész kempinget bér-
be veszik. Úgy próbálnak ehhez igazodni, hogy az elősze-
zonban nem az egyéni vendégeket keresik, hanem más, a 

Harley fesztiválhoz hasonló nagyrendezvényeket próbál-
nak a kempingbe hozni. Ilyen volt például a Waldorf olimpia.
 (likebalaton.hu, 2012. 06. 14.)

ny�tott p�nce napok – pünkösd� bortúra
 
Pünkösdkor�immár�7.�alkalommal�rendezték�meg�a�hazai�
borturizmus�élénkítését�szolgáló,�nagysikerű�Nyitott�Pin-
ce�Napokat. Ennek keretében 144�pince�vállalta, hogy a há-
rom napból legalább két napon 10�és�19�óra�között�nyitva�
tart, továbbá a tulajdonos, gazda, borász vagy a borhoz értő 
személyzet fogadja a betérő vendégeket. A nyitott pincékben 
a látogatók legalább 3�féle�bort�általában�50%-os�kedvez-
ménnyel�meg�is�kóstolhattak regisztráció/előzetes bejelent-
kezés nélkül. A Nyitott Pincék Szövetsége, a Bacchus Arts 
Stúdió és a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében megvalósuló 
akcióban érdemes volt útra kelni és felkeresni Magyarország 
legnagyobb és legkorszerűbb vagy épp legapróbb, hagyomá-
nyos pincészeteit. Mivel a Nyitott Pince Napokon a tapasztala-
tok szerint évről évre 20-30 ezren indulnak útnak, érdemes volt 
időben megtervezni a borbarangolás állomásait. Az akcióban 
részt vevő pincék listája elérhető volt a www.itthon.hu valamint 
a www.nyitottpince.hu oldalakon. A Nyitott Pince Napok akció�
az�idén�egy�újdonsággal, a gyakorlott bortúrázóknak ajánlott 
Pünkösdi�Bortúrával�bővült. (Kisalföld, 2012. 05. 28.) 

készségfejlesztő  
és csapatépítő trén�ngek
 
A Concordia� Szervezetfejlesztési� Kft.� vezetője, Lőwey 
Imre szerint a� készségfejlesztő� továbbképzéseknél� a�
résztvevők� kommunikációs� készségét� vagy� konfliktus-
kezelését�fejlesztik, ami segítheti a csapatmunkát. A�csa-
patépítő�tréningek�lényege�azonban�az,�hogy�a�közösség�
együttesen�nagyobb�teljesítményt�nyújtson, jobban tud-
ják egymást támogatni, vagyis ennek a vállalati teljesítmény-
re is ki kell hatnia.
A vállalati�továbbképzésekről közölt érdekes cikkében a HR 
Portál idézi az Avon tréning felelősét, Szabó Veronikát, aki el-
mondta, a vállalat� által� szervezett� programok – gyerek-
nap, ünnepi összejövetelek, jótékonysági események – mel-
lett�sok�osztály�saját�maga�vette�kézbe�a�közösségépítő�
események� szervezését, és önköltséges programok, (kö-
zös főzések, bowlingozás, vacsorázás, hétvégi kirándulás) 
keretében gyakran jön össze a munkahelyi gárda. Központi-
lag új megközelítéssel törekszenek az egész céget összefog-
ni, így többek között kreatív brainstormingokat szerveznek, 
ahol a különböző osztályokról érkező dolgozók alkotta csa-
patok aktuális problémákról együtt ötletelnek. Az E.ON-nál 
kimondottan csapatépítő programot jellegzetes csapat élet-
ciklusokban – alakulás, nagyobb átszervezés – alkalmaznak. – 
Ezeknél a csapat saját működésének megértésére�fókuszá-
lunk.� Ehhez� választanak egy olyan programot,� élményt, 
amelyben megfelelő teret kap a közös feldolgozás, a hétköz-
napokról gondolkodás – hangozatatta Bócsi Béla, az E.ON 
személyzet- és szervezetfejlesztési központjának vezetője. 
 (HR-portal, 2012. 06. 15.)

hazai hírek
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Interjú

Hogyan� hasznosítható� a��
rendezvényes� szakmában� a�
jövő� marketingje� és� hogyan�
lehet�a�leghatékonyabb�ügy-
fél-akvizíciós� kampányokat�
lebonyolítani?� Erről� beszél-
gettünk� a� PROMO� DATA� pi-
ackutató�ügyvezetőjével,�dr.�
Szentirmay�Lászlóval.

H.Á.: Ha valaki kiküld több-
száz vagy többezer spamet, 
az már „online marketing”?
Sz.L.: Igen, csak éppen a lega-
matőrebb fajtája... Az internetes 

marketingnek persze igen széles skálája van, s ebbe tartoznak 
a „hagyományos reklám” határterületén lévő hirdetések, banne-
rek, de ugyanígy itt találhatók egészen kifinomult megoldások 
is, mint a keresőmarketing, a webanalitika, különböző link-kam-
pányok, s akár a gerilla-marketinghez tartozó „vírus-marketing” 
is. Persze ez utóbbiban is vannak profi, szellemes és hatékony 
megoldások, másrészt bugyuta spamelések 
is... A rendezvényes cégek, a helyszínek mar-
ketingesei, üzletkötői is egyre gyakrabban 
használják a különböző e-mailes megoldá-
sokat, mert ezek nagyságrenddel olcsóbbak, 
mint a hagyományos postai levélreklámok, 
amelyeket már alig használnak, hiszen rend-
kívül megdrágultak a postai és nyomdai szol-
gáltatások, és az eredmény semmivel nem 
jobb, mint az internetes megoldásoknál.
 
H.Á.: Mi az alapja egy hatékony e-mail 
kampánynak?
Sz.L.: Először is pontosan meg kell hatá-
rozni a célcsoportot, s megbízható címlistát 
kell szerezni. A legjobb persze a cég ügyfe-
leinek, partnereinek a listája, de ha ezt bőví-
teni szeretnénk, akkor profi adatbázisra van 
szükség. Sokan vásárolnak általános nagy-
vállalati adatbázisokat (Opten, Bisnode: HBI, 
Dun & Bradstreet, Longwood), de ezek is ve-
gyes színvonalúak, és éppen a legfontosabb 
személy, a cégek döntés-előkészítője, a ren-
dezvényfelelős neve és beosztása hiányzik 
belőlük. Ezt felismerve kezdtük el tíz éve épí-
teni nagyvállalati rendezvényes adatbázisun-
kat, s minden évben több mint 3.000 hosszú 
interjúval frissítjük azt. A legnagyobb árbe-
vételű 15 ezer cég harmadát, ötezer nagyvál-
lalat részletes adatait tartalmazó címlistánk-
ban nemcsak az szerepel, ki a cégvezető és 
a rendezvényes, hanem az is, hogy milyen 
rendezvényt tartanak, milyen célcsoportnak, 
milyen költségvetéssel és hogy szívesen fo-
gadnak-e ajánlatot. Ebből 2.700 rendezvény-
felelős adta meg akár közvetlen személyes 

e-mail címét, amelyre cégre szabott ajánlatot vagy hírlevelet 
lehet küldeni.
 
H.Á.: Hogyan néz ki egy profi ajánlat?
Sz. L.: Mindenki tucatjával kapja a kéretlen spameket, s gyor-
san törli is azokat. Könnyű válaszolni: mikor nem törlöm azon-
nal a levelet? Akkor, ha az nekem szól, kitűnik a levélfolyamból 
és konkrét üzenete van... Így mi mindig perszonalizáljuk és va-
lamilyen halvány hátteret teszünk alá, egyúttal konstans, html 
formátumba helyezzük, hogy minden gépen ugyanúgy jelen-
jék meg. Hiába tördeljük órákig a levelet, ha az egyik gépen el-
csúsznak a sorok, a másikon pedig az ékezeteket hieroglifák 
helyettesítik. A perszonalizálás alapvető, hiszen az általános 
megszólítású levelek (Tisztelt Hölgyem/Uram! vagy Tisztelt Ol-
vasónk!) egyből a virtuális kukákban landolnak. A perszonali-
zált levelet viszont a központi e-mail címre érkezve is továbbít-
ják a címzettnek. Fontos, hogy ne legyen nagyméretű (150-200 
kilobyte-nál nagyobb) a levél, mert a szerverek azonnal kiszű-
rik és visszapattintják. Így nem szabad nagyméretű fotót a le-
vélbe tördelni, s mellékletbe sem, mert azok ugyanígy fenn-
akadnak a tűzfalakon, de ha be is jutnak, sokszor nem nyitják 

onl�ne market�ng és lead generat�on

Fontos, hogy minél több cég keresse meg Önöket 
rendezvénye helyszínéül?

Szeretné ha Önöknél / Önökkel tartanák meg 
a rendezvényt?

Szeretne több céges vendéget / ügyfelet?

FORDULJON BIZALOMMAL AZ EVENTER.HU rendezvényes portálhoz, illetve 
a rendezvényes adatbázisok specialistájához, a PROMO DATA Kft.-hez

 teljes mértékben 
reprezentatív: a kb. 15.000 
több mint 300 millió Ft éves 
árbevételű cég egyhama-
dának részletes adatait tar-
talmazza, akik érintettek a 
rendezvényes  piacon
 meg lehet tudni, hogy 
mely cégek tartanak rendez-
vényeket, milyen célcsoport-
nak,  milyen költségvetéssel 
(kongresszusok, konferen-
ciák, szemináriumok,  tré-
ningek stb.)
 a cégvezető mellett tudni 
lehet, ki a rendezvényes 
szakember, s mi az 
elérhetősége

 2.700 érdeklődő 
rendezvényfelelős szívesen 
fogad ajánlatot, hírlevelet 
akár  személyes e-mail 
címére is (erre egyenként 
kértünk engedélyt...)

 lehetőség van perszonal-
izált küldésre a személytelen 
általános megszólítás hely-
ett  (hiszen anélkül a levelek 
90 %-át azonnal spamként 
törlik...)

 gratis aloldalt kaphatnak 
(48.000 Ft / év) a legna-
gyobb rendezvényes por-
tálon, az  EVENTER.HU-n az 
adatbázis megvásárlása 
esetén

 10 éve szerkesztett, évente 
frissített 5.000-es szakadat-
bázisunk egyedülálló az 
országban.

 ajánlatát, hírlevelét a 
PROMO DATA megtervezi és 
perszonalizálva (!) ki is küldi  
többezer engedélyezett 
e-mail címre az Ön fe-
ladójával és e-mail címéről…

 Korunk kommunikációja, az 
e-mail marketing csak akkor 
lehet hatékony, ha jól targe-
tált  célcsoportra, engedély-
ezett címekre küldik a profi, 
perszonalizált emailt.

 Önök a megrendelést 
követő egy héten belül meg-
kereshetik az egyeztetett 
személyes, telefonos vagy 
e-mailes jelentkezést váró 
cégek rendezvényfelelőseit

 akár egy közepes 
rendezvényből bejöhet az 
adatbázis vagy /és a tele-
marketing kampány ára, és 
ebből hosszú hónapokig dol-
gozhatnak - megspórolva 
több száz hívást...

 tapasztalataink szerint: 
(kb. 1.000 cég kijelölése 
után) 500 interjúból 40-50 
személyes vagy telefonos 
érdeklődőt és 250-300 e-
mailes érdeklődőt szoktunk 
generálni.

 a válság még nem múlt el, 
de mi pár nap alatt megta-
láljuk azokat a nagyvállalato-
kat, amelyek   esetleg 
Önöknél, az Önök 
közreműködésével kívánják 
tartani rendezvényüket

RENDEZVÉNYES 
ADATBÁZIS

E-MAIL KAMPÁNY TÁRGYALÁS-ELŐKÉSZÍTÉS 
(LEAD GENERATION)

www.promo-data.hu
mail@promo-data.hu  1/235-0317

1/235-0317 www.promo-data.hu   
www.eventer.hu   mail@promo-data.hu   

Kérjük, nézze meg a mintákat és a statisztikákat az idei és korábbi 
kutatásokról a két honlapon, és keresse a PROMO DATA Kft.-t, 
dr. Szentirmay Lászlót
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m�llen�um� orvos- 
kongresszus budapesten

Honfoglalásunk első évezredének for-
dulóján a hazai orvosok is elhatároz-
ták annak méltó megünneplését. A 
szervezésben részt vállalt az Országos 
Közegészségi Egyesület, a Budapesti Ki-
rályi Orvosegyesület, a Közkórházi Tár-
sulat, a Balneológiai Egyesület, valamint 
az Orvosi Kör. Idejét 1896. szeptember 
13-16 között, helyét a VIII. kerületi Ester-
házy (ma Puskin) utcában, a vízszintes 

1. sorban található intézményben jelölték ki. A kongresszust 
két szakosztályra: közegészségire és orvos ügyire osztották. 
Az elnöke minden idők legnagyobb magyar higiénikusa: Fo-
dor József professzor, a titkára Frank Ödön közegészségi fel-
ügyelő lett. A tiszteletbeli elnökök: Perczel Dezső belügymi-
niszter, továbbá Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, illetve Chyzer Kornél miniszteri tanácsos. Összesen 
6 ezer meghívót küldték szét, s eljöttek 777-en. Felerészben 
hivatalból, ami az akkori út-és elszállásolási viszonyokat te-
kintve szép aránynak számított. A fogadást szeptember 13-án 
este tartották a belvárosi Kommer-féle vendéglőben. Másnap, 
14-én Korányi Frigyes nyitotta meg a kongresszust.

a magyarországon legrégebben  
működő szálloda

A Kristály Imperial Hotel**** 1766-1769 között az Esterhá-
zy család megbízásából Fellner Jakab tervei alapján épült. A 
kezdetben Szarka Fogadó, majd Esterházy Szálloda a Bécs és 
Budapest közötti útvonal egyik fogadóállomása volt. Első is-
mert irodalmi említése a függőleges 1. sorban található híres 
költőnk, nyelvújítónk nevéhez fűződik, aki 1803-ban – Budá-
ról Bécsbe menet – kocsis balesetet szenvedett, így kénysze-
rűségből nyolc napot töltött a fogadóban. Pályám emlékezete 
című munkájában emlékezik meg az esetről. Több híres em-
ber tette tiszteletét a szállodában az évek során, úgymint: Te-
leky Blanka, Blaha Lujza, Jókai Mór, Kisfaludy Károly, Vörös-
marty Mihály, Percel Mór, Feszty Árpád, Ferencz Ferdinánd 
főherceg, Heltai Jenő, Jávor Pál, Csortos Gyula, Dajka Margit, 
Kabos Gyula, Habsburg Ottó vagy Görgey Artúr fővezér, aki 
az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc ide-
jén a fogadóban levő főhadiszállásáról indult 1849. május 3-
án Buda ostromára. A szálloda számos korszakot, hírnevet és 
mélypontot megélt, de mindig is a helyi közélet kedvelt színte-

Rejtvény
meg. Ehelyett inkább linkekkel kell a profi honlapunkra irányí-
tani az érdeklődőket.
 
H.Á.: Mi az a vírus marketing?
Sz.L.: Az utóbbi években mind gyakrabban előforduló geril-
la marketing egyik formája, amikor olyan figyelemfelkeltő, sok-
szor humoros üzenetet küldünk egy jól előkészített célcso-
portnak, amelyben egy termékre vagy szolgáltatásra hívjuk fel 
a figyelmet, s közben a forma olyannyira érdekes, néha vic-
ces, hogy a címzett nagy valószínűséggel továbbküldi bará-
tainak, ismerőseinek. Ezt speciális cégek végzik igen kifino-
multan és elég jó hatékonysággal. Persze az amatőr koppintók 
ezen a területeken is gyorsan megjelentek. Ezért kapunk nap-
mint-nap akár neves hotelek félárú ajánlatát tartalmazó „vélet-
lenül nekünk” küldött spamet: „Szia! Itt van az a szuper ajánlat, 
amiről a múltkor beszéltünk... Csak neked küldöm, mert biztos 
azonnal sokan rácsapnak...” Ezek az átlátszó üzenetek szerin-
tem inkább lejáratják a hírnevére egyébként olyannyira vigyázó 
négy- és ötcsillagos szállodákat. 
 
H.Á.: Mennyivel hatékonyabb a lead generation?
Sz.L.: Az egyirányú levélreklámok, újabban e-mail kampá-
nyok helyett vagy inkább azokat lekövetve érdemesebb te-
lemarketinges tárgyalás-előkészítő akciókat lebonyolítani. A 
PROMO DATA már több mint egy évtizede készít ilyen inte-
raktív piackutatásokat, amelyekben pontosan fel lehet mérni, 
hogy a nagyvállalatok rendezvényesei milyen konkrét akciókra 
készülnek, mikor és milyen költségvetéssel. Az adatbázisun-
kat frissítő nagyszabású, 3.200 interjús év eleji felmérésünk 
mellett gyakran készítünk kisebb, cégre szabott piackutatást, 
amelynek eredményét természetesen csak a megbízó kaphat-
ja meg. Ez alapján pl. 500 interjúból 40-50, de volt hogy akár 
70 konkrét személyes vagy telefonos tárgyalást generáltunk, 
s emellett további 250-300 meginterjúvolt rendezvényes kért 
e-mailben további tájékoztatást ügyfelünktől. 
 
H.Á.: De ezt maga a rendezvényes cég vagy hotel marke-
tingese, üzletkötője is meg tudja csinálni!
Sz.L.: Igen, erre hivatkozva zárkózik el sok cég vezetője, de 
tévednek, mert az üzletkötőknek nem az a dolguk, hogy tele-
fonálgassanak sokszor előkészítetlen, „hideg” címekre, néha 
abc-sorrendben véve a cégeket a szaknévsorok alapján, ha-
nem hogy a valóban érdeklődőket keressék meg és győzzék 
meg saját szolgáltatásaik előnyéről. Ötezres rendezvényes 
adatbázisunk már egy szűrt lista, s mi az ebből kijelölt 1.000 
cégből szoktunk pár nap alatt félszáz interjút készíteni naponta 
továbbítva az érdeklődőket, a végén pedig a teljes átadást. Ezt 
egy rendezvényes cég vagy szálloda 2-3 marketingese hosszú 
hetek vagy akár hónapok alatt tudná elvégezni a napi munká-
ja során. Mennyivel hatékonyabb, ha egyből a „lead”-ekre te-
lefonál vagy keresi fel az érdeklődőket! Egy ilyen telemarketing 
kampány ára 200-240 ezer Ft, ami egy-két közepes rendez-
vényen bejöhet. A kapott válaszok során a megbízó a konkrét 
érdeklődés, a tárgyalások mellett megtudhatja, mennyire is-
merik cégét a rendezvényes szakemberek, s mi a véleményük 
konkrét ajánlatukról, akciójukról, akár az elutasítás okairól, s 
mindezeket a válaszokat figyelembe véve lehet kialakítani, mó-
dosítani a cég marketing és értékesítési üzleti tervét.
 

Horváth Ágnes
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Vízszintes
1. Megfejtés 13. áruházi dolgozó 14. Ilyen korú az idős ember 15. ZA 17. 
Koncertszervező iroda volt 19. Német egyes! 20. Ismeretlen személy la-
tin rövidítése 21. Becézett női név 23. Méhek lakása 25. Régi súlymér-
ték 26. japán város Honsú szigetén 27. Ilyen lesz a nadrág, eső után 
28. Elborítá 29. Központi Hírszerző ügynökség az államokban 31. Ilyen 
fa is van 33. KOZ 34. Cink vegyjele 35. Kaptár 37. Kockázat 39. Sport-
egyesület 40. A disznóhús rántani való része 41. Föld 43. A leggyakoribb 
erdei növény 45. Memóriaegység az informatikában 46. A buddhizmus 
ága 47. Folyami építmény 48. Földművelő eszköz 50. Angol férfinév 53. 
Női név 55. Könyörög 57. Rádium vegyjele 58. A görög mitológia isten-
nője, a kilenc múzsa egyike (a bűbájos) 59. … Benjamin Sorkin, Oscar-
díjas amerikai forgatókönyv író, producer és drámaíró 60. Táncos estély 
61. Zola híres regényének címe 63. Golyós csapágy márka 64. Öves ál-
lat 65. Becézett női név 67. Tüzelőanyagból rakott halom 69. Megfejtés 
70. délnyugat ázsiai állam tagja 

Függőleges
1. Megfejtés 3. ZE 4. A nyolcvanas évek ismert angol zenekara 5. Köz-
ség Bács-Kiskun megyében 6. Aranyos becézve 7. Alapfűszer 8. Köz-
ség Vas megyében 9. A kés vágófelülete 10. GTIN 11. Angol tízes 12. 
Régi római pénz 16. … delon, világhírű francia filmszínész 18. Rend 
tagja 20. derült égbolt jelzője 22. Menyasszony 23. Hím disznó 24. Ra-
gadozó madár 25. Albán pénznem 30. jean-Paul …, svájci származá-
sú orvos, természettudós, filozófus és francia forradalmár 32. Reszket 
35. Egyetemi egység 36. Uncle … 37. Tanítás röviden 38. Szervezet-
be belépő neve 41. A Kanári-szigetek legnagyobb tagja 42. Templo-
máról híres dunántúli település 44. … Kuroszava, japán filmrendező, 
filmproducer, forgatókönyv író 46. A horvát tengerpart egyik gyöngy-
szeme 49. Egyértékű telített alkohol, régies nevén borszesz 50. … pur 
és homu vogymuk 51. japán pénznem 52. Vidéki 54. … igazolvány, 
az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges 56. Kő is 
van ilyen 57. Arányok idegen szóval 60. Közlegény a régi hadseregben 
62. Becézett Aranka 64. Kopasz 65. A Vészhelyzet című sorozat eredeti 
címe 66. Azonos betűk 68. RI
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re volt, itt tartották a tatai bálok, 
színi előadások, egyleti- és párt-
gyűlések többségét is. A Kristály 
Imperial Hotel**** az ország leg-
régebben szállodaként üzemelő, 
létező, ma is működő több mint 
230 éves szállodája, amely a mai 
napig a maga pompájában tün-
dököl a város szívében műem-
lékvédelem alatt álló épület-
együttesével.

a v�lág legnagyobb  
v�rágk�állítása

Ez a rendezvény olyan nagy, 
hogy csak tízévenként érde-
mes megtartani – többek között 
azért, mert már öt évvel a meg-
nyitó előtt el kell kezdeni hozzá a 
tereprendezést és bizonyos nö-
vényfajok kiültetését. Idén ez a 
hatodik alkalom, hogy sor kerül 
a virág-világkiállításra, és mint 
mindig, ezúttal is Hollandiában 
rendezik. 2012-ben egész Hol-
landia legnagyobb rendezvénye 
lesz, melynek nevét a vízszin-
tes 69. sor tartalmazza, és ami 
egyébként április 5-től október 7-ig tart. Egy Venlo nevű kis-
városban lesz, ami azért nagy szó, mert Venlo tényleg kicsi, 
messze van Amszterdamtól, és valószínűleg egymaga nem is 
bír majd el a várt kétmilliós látogatóközönség elszállásolásá-
val. Egy ilyen rendezvény természetesen gasztronómiai szem-
pontból is jelentős. Éttermek sokasága is várja a látogatókat, 
a legkülönbözőbb nemzeti konyhák fogásait kínálva. A par-
kokban emellett piknikező területeket is kialakítottak azoknak, 
akik nyugodtan, a tömegtől távolabb szeretnének megebé-
delni és, közben gyönyörködnének a természetben. Öt évvel 
ezelőtt kezdték meg a területrendezést, először az erdős ré-
szekkel. A nagy munkát az jelentette, hogy ezután kétmillió 
darab új növényt telepítettek a hatalmas területre, mégpedig 
úgy, hogy az eseményre már megfelelő méretűek legyenek.

Összeállította: Balázs László  
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt. 
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