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Tárgy: kariparti

Kedves Kollégáim!
Hamarosan itt az év vége, közeledik az éves értékeléssel egybekötött karácsonyi partyk idõszaka! 
Tavaly az irodában tartottuk meg az értékelést, most azonban jó lenne egy lazább, kötetlenebb 
rendezvény. Van helyszínötletünk is! A LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superior mellett hat érv 
biztosan szól:

1. Budapesttõl mindössze 90 kilométerre, a festõi Mátrában helyezkedik el. 
2. Otthonos, mégis professzionális; panorámás rendezvénytermei természetes fénnyel és    
    legmodernebb felszerelésekkel rendelkeznek, így tökéletes helyszín ottlétünk hivatalos részének 
    lebonyolításához.
3. Munkatársainkat 114 stílusos, otthonos, ugyanakkor a legmagasabb kényelmi elvárásoknak is 
    megfelelõ szoba várja, ahol mindenkit komfortosan el tudunk helyezni.
4. Az AMETHYST SPA wellness- és spa részleg is kiváló, elmerülve élménymedencék vizében,   
    vagy a szaunák egyikében – ha úgy tartja kedvünk – kötetlenül is folytathatjuk a munkát. 
5. Azok fogják csak igazán imádni, akiknek fontos az aktív kikapcsolódás: õk túrázhatnak 
    a téli Mátrában, segway-ezhetnek, síelhetnek vagy esti bowlingozhatnak (jó, nevezzük most 
    csapatépítésnek).
6. És ami szerintem a legfontosabb: csodálatos vacsorák, ugyanis a hotel különlegessége a kor-  
    szerû magyar és nemzetközi gasztronómiai kínálatát és a finom mátrai borokat felsorakoztató 
    ARAGONIT a’la carte étterme, amely tágasságával, panorámájával csodálatos környezetet    
    biztosítana hosszú vacsorákhoz, baráti és munkatársi beszélgetésekhez. 

Összefoglalva: A LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superior minden feltételt biztosít számunkra ahhoz, 
hogy az idei év céges rendezvénye mindenki számára hasznos és egyben kellemes legyen. 
A festõi környezet, a hotel által nyújtott csodálatos lehetõségek pedig minden bizonnyal produktív 
és jótékony hatással lesznek csapatunk munkájára, hiszen így közösen élvezhetjük cégünk sikereit,
miközben mindannyian szellemileg és testileg is feltöltõdünk.

Remélem, egyetértetek a választásunkkal. 

Üdv.: Kékesi Márta
HR munkatárs

telefon: +36 21 300 7200 | fax: +36 21 300 7201| mobil: +36 30 334 4055 | e-mail: info@hotelmatra.hu
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A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban 2013. október 
1-3. között négy olyan kiállítás kerül egy időben megren-
dezésre, melyek az ágazatok közötti kapcsolódási pontok-
ra építve hasznos szakmai programokat kínálnak a szak-
emberek számára. A BUDATRANSPACK csomagolóipari és 
logisztikai kiállítás, a PRINTEXPO nyomdaipari és digitális 
technológiai kiállítás, a BUSINESS EXPO üzleti megoldások 
fóruma, valamint a BUSINESS TRAVEL SHOW üzleti utazók 
és utaztatók kiállítása hasznos új információkat és minőségi 
szakmai programokat kínál október elején.

A 26. alkalommal megrendezendő BUDATRANSPACK nem-
zetközi csomagolási és anyagmozgatási szakkiállítás so-
rán a csomagolóipari szakemberek számára fontos információ-
kat, az üzleti szektor együttműködési lehetőségeit mutatja be a 
Packadémia International Roadshow. A közép-kelet európai 
csomagolási szervezetek és cégek együttműködési fórumá-
nak célja, hogy elősegítse a szektorban érdekelt cégek ha-
tárokon átívelő együttműködését, valamint, hogy első kézből 
tájékoztassa az érdeklődőket a kapcsolódó iparágak erősségei-
ről és gyenge pontjairól a régió országaiban, támpontokat nyújtva 
ezzel a kölcsönösen előnyös kooperáció lehetőségeinek megta-
lálásához. A BUDATRANSPACK idén először rendezi meg a 
„BUDATRANSPACK LIVE”, csomagolási show-t, mely során 
élőben tekinthetik meg azt, hogy hogyan jut el egy termék a 
csomagolástól a kiszállításig. A Budatranspack kiállításon be-
mutatásra kerülő automata csomagolósoron megtekinthető lesz 
többek között a termékellenőrzés és jelölés, a gyűjtőcsomagolás 
és a rakatképzés munkaállomásai is. A Budatranspack kiállítás 
támogatója a Reményi Csomagolástechnika.

A PRINTEXPO 16. alkalommal várja kiállítóit és látogatóit a HUN-
GEXPO Budapesti Vásárközpontban. A PRINTEXPO Magyaror-
szág legnagyobb múlttal és szakmai támogatással megrendezés-
re kerülő kiállítása, mely a nyomdaipari és a digitális technológiai 
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szektort fogja össze. A HUNGEXPO ebben az évben is mindent 
megtesz annak érdekében, hogy akár kiállítóként, akár látogató-
ként vesz részt a szakmai közönség a rendezvényen, elégedet-
ten távozhasson a kiállítási területről. Az irányított szakmai talál-
kozók, a számtalan szakmai együttműködés, továbbá a cégek 
által díjmentesen használható marketingeszközök: a hatékony 
találkozások elősegítésére szolgáló tárgyalási időpontegyezte-
tő-rendszer, a partnerek meghívásához biztosított korlátlan szá-
mú ingyenes e-ticket; mind-mind a hatékony részvételt hivatottak 
elősegíteni.
A magyar piac legnagyobb nyomdaipari szakkiállítása jó alkalmat 
kínál az ipari szereplők személyes találkozására.

A korábbi kiállítói és látogatói visszajelzésre alapozva, ebben az 
évben a megújult kiállítás középpontjába a KKV szektor került. 
Több komoly szakmai partner is csatlakozott a tartalmas szak-
mai események létrejöttéhez, a rendezvény kiemelt médiatámo-
gatója, a Napi Gazdaság „KKV Hitelezés 2013” címmel rendezi 
meg egyik legnagyobb őszi konferenciáját. A konferencia a hi-
telezés témakörében kiemelten foglalkozik a Széchenyi Kártya, 
mint a legsikeresebb kkv finanszírozási program témakörével, to-

igazából tudatában annak, mikor milyen bizton-
sági tervezésre van szükség, de hallott a bizton-
sági tervről, így azt a következtetést vonta le, jó 
ha van ilyen.
A rendezvényszervező a felszólításnak eleget is 
tett, benyújtotta a kérelmét, befizette az illeté-
ket, csatolt a kérelméhez biztonsági dokumen-
tumokat, majd csak ezt követően kezdte vizsgál-
ni, hogy mi is történt valójában. Valójában pedig 
az történt, hogy a hatóság, rosszul értékelve a 
rendezvény jellegét, olyan hivatalos hatósági el-
járást kezdeményező engedély-kérelem benyúj-

tására hívta fel az ügyfelet, amelyre őt egyébként jogszabály 
nem kötelezte, a kérelmezett engedélyre nem volt szüksége. A 
befizetett illeték miatt még indokolatlan költségei is keletkeztek. 
Azt rögtön látni lehetett, ha ez az engedélyezési eljárás meg-
indul, és az önkormányzat bevonja a szakhatóságokat (a ka-
tasztrófavédelmet, a népegészségügyi hatóságot, a rendőrsé-
get), azok nyilvánvalóan a kérelem tárgya szerint fognak eljárni, 
és keresni fogják azoknak a biztonsági szabályoknak a meg-
valósulását, amelyek a tényleges rendezvényre ugyan nem, de 
egy zenés táncosra viszont egyértelműen vonatkoznak. Ez pe-
dig mind az ügyfél, mind a hatóságok számára indokolatlan 

EGY HATÓSÁGI FELHÍVÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy ElgondolKodtató EsEt, amEly Ismét 
ráVIlágít a bIztonságI ügyVItEl jElEntőségérE

vábbá olyan kérdésekre is választ ad, hogy milyen módon se-
gíti a bankrendszer a hazai gazdaság fejlődését, vagy hogy 
milyen ösztönző lépéseket tervez a Magyar Nemzeti Bank a 
hazai kkv szektor hitelezésére. A KKVHÁZ „Ahol játszva pro-
fitálhat” című vetélkedője a civilek és a vállalatok közötti, a kkv 
szektort érintő legfontosabb kérdésekkel foglalkozik. 

A BUSINESS TRAVEL SHOW (BTS) Magyarország egyetlen hi-
vatásturisztikai kiállítása. Üzleti utazóknak, céges utaztatóknak, 
vállalati tanácskozások, tréningek és továbbképzések szervezői-
nek szól idén az egy napos rendezvény, amelyen közel száz kiál-
lító – business szálloda, wellness- és kastélyhotel, utazási iroda, 
rendezvényhelyszín, vendéglátóhely, konferencia- és rendez-
vényszervező cég – várja a vállalati ügyfeleket. 
A HUNGEXPO Zrt. időről időre megújítja kiállításait, melyek más 
módon jelennek meg, új formát kapnak. A kiállításon részt vevő 
cégek visszajelzései alapján a korábban is bevált szakmai ren-
dezvények új környezetbe kerültek, elősegítve a szektorok kap-
csolódási pontjai miatti hatékonyságot. 

További információ: www.hungexpo.hu

Rendezvénybiztonsági gyakorlatunkban 
még ma is több bizonytalanságot tapaszta-
lunk nem egy esetben a hatóságok részéről 
is abban, hogy egy-egy rendezvényt – annak 
jellege, nagysága alapján – megfelelően mi-
nősítsenek, és pontosan felismerjék, hogy 
egy-egy rendezvényhez mikor és milyen biz-
tonsági intézkedésekre, biztonsági doku-
mentációra van szükség.

Tapasztaltunk ugyanis a közelmúltban egy olyan 
esetet, amikor az önkormányzati hatóság egy-
szerűen jó szándékból, azért, hogy a biztonsági kötelezettsé-
gek teljesítésének fontosságára felhívja a figyelmet egy gaszt-
ronómiai, kézműves hagyományőrző bemutató szabadtéri 
rendezvény szervezőjét zenés táncos rendezvényre irányuló 
rendezvénytartási engedély-kérelem benyújtására szólította 
fel. A felhívást később azzal indokolta, hogy az egyébként ko-
rábban is rendszeresen megtartott rendezvényen egy időben 
több mint 1000 fő is megjelenik, így fontosnak tartotta, legyen 
valamilyen terv, amelyben rögzítik a biztonsági előírásokat. Ezt 
az intézkedését a maga részéről előrelátásnak, felelősségér-
zetnek jellemezte. Mint később azt maga is elismerte, nem volt 
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többletköltséget, idő- és eszközfelhasználást jelentett volna, 
sőt a magasabb biztonsági feltételek hiánya még a rendezvény 
meghiúsulását is okozhatta.
Arról viszonylag rövid idő alatt sikerült meggyőző érveket fel-
hozni, hogy egy gasztronómiai, kézműves termékek bemuta-
tása és vására köré megfogalmazott szabadtéri rendezvény az 
nem koncert és nem diszkó. Sokat beszéltünk már a zenés, 
táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételé-
ről szóló 23/2011.(III.8.) Kormányrendeletben foglaltakról, csak 
azért említjük, mert az indokolást e köré kellett felépíteni. Eb-
ben az indokolásban az került kiemelésre, hogy egy rendez-
vény s attól lesz zenés, táncos, ha
n  a fő szolgáltatása a zeneszolgáltatás (ennek érdekében 

szervezik), amely lehet válogatott lemezbemutatás („disz-
kó”) vagy élő előadás („koncert”),

n  a rendezvény nyilvános,
n  a részvételhez nem kell ülőhellyel rendelkezni, és
n szabad téren tartott rendezvény esetén lesz olyan időpont, 
amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (vagy 
zárt helyen tömegtartózkodásra szolgáló – 300 fő feletti befo-
gadó képességű – építményben tartanak).

Ezeknek a feltételeknek együttesen kell teljesülniük ahhoz, 
hogy a rendezvényhez rendezvénytartási engedély-kérelem 
benyújtására legyen szükség. Ha bármelyik is hiányzik e felté-
telek közül, a rendezvény nem fog a fenti kormányrendelet ha-
tálya alá tartozni. Ezek közül a feltételek közül önkényesen egy 
hatóság sem emelhet ki csupán egyet vagy kettőt, és kizárólag 
arra hivatkozva, hogy ő egyébként jó szándékú, meg előrelátó, 
hatósági eljárásra kötelezzen bárkit is. 
Természetesen azt is tudni kell, hogy a hatóság bármikor indít-
hat hivatalból vizsgálatot arra nézve, hogy tisztázza, adott ren-
dezvény minek minősül, megvannak-e a megtartásához szük-
sége biztonsági feltételek, de ez egy más jellegű tevékenysége 
a hatóságoknak.
Az önkormányzati hatóság – kikérve természetesen a felette 
felügyeletet gyakorló területileg illetékes kormányhivatal véle-
ményét is – hamar belátta, indokolatlan a fentebb említett ren-
dezvényre a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési 
eljárás lefolytatása, és az eljárását megszüntette. 
Még az önkormányzattal folytatott egyeztetéssel párhuzamo-
san a rendezvényszervező felvette a kapcsolatot az I. fokú tűz-
védelmi hatósággal (a területileg illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltség), hiszen meghatározott területi nagyságú szabad-
téri rendezvények vonatkozásában tűzvédelmi előírás-készíté-
si, a rendezvény előtt 30 nappal annak megküldésével pedig 
bejelentési kötelezettsége állt fent. A rendezvénytartási enge-
dély-kérelem benyújtása körüli anomáliák miatt azonban a 30 
napos bejelentési határidőből kicsúszott, ezért elengedhetet-
lenül fontos volt az OTSZ 479.§ (4) bekezdése szerint egyéb-
ként is kötelező előzetes konzultáció mielőbbi lefolytatása a ka-
tasztrófavédelemmel. A hatóság részéről jelen lévő tiszt egyet 
értett azzal, hogy rendezvény nem minősül zenés, táncos ren-
dezvénynek, viszont teljesen megalapozottan nehezményezte 
a bejelentési határidő elmulasztását. Meg is jegyezte, hogy az 
általuk követett gyakorlat alapján a határidőt mulasztó rendez-
vényszervező vagy szignalizációra (a hatóság írásbeli figyel-
meztetése, figyelemfelhívása a szabályok megtartására), vagy 
akár tűzvédelmi bírságra is számíthat. 
Ennek a tűzvédelmi bírságnak a jogalapját a 259/2011.(XII.7.) 

Kormányrendelet (a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról) 1. számú 
mellékletének 40. pontja teremti meg, amely egyéb tűzvédel-
mi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt 
előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak meg-
szegése esetén e közigazgatási bírság minimumát 20.000 Ft-
ban, maximumát 60.000 Ft-ban állapítja meg (tűzvédelmi sza-
bályzat hiánya miatt pl. 60.000 -250.00 Ft a bírság). Ha már 
megemlítjük ezt a kormányrendeletet, úgy még egy dologra 
szükséges figyelni: a tűzvédelmi dokumentáció jogosultság 
nélküli készítésére. Előfordult ugyanis, hogy egy rendezvény-
re a biztonsági személyzetet nyújtó vagyonvédelmi szolgáltató 
munkatársai – természetesen itt is a jó szándéktól vezérelve – 
úgy vállalkoztak tűzvédelmi előírás, vagy biztonsági terv készí-
tésére, hogy nem rendelkeztek a 10/2008.(X.30.) ÖM rendelet 
6.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéssel. Gya-
korlatilag másolgattak, ollózgattak korábbi szakanyagokból. A 
tűzvédelmi dokumentáció készítőjének a jogosultságát azon-
ban ellenőrizheti a tűzvédelmi hatóság, és a jogosultság nélküli 
készítéséért 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedően szabhat 
ki tűzvédelmi bírságot.
Visszatérve az eredeti gasztronómiai, kézműves bemutató 
rendezvényünkhöz, a tűzvédelmi előírás készítése során egy 
újabb fordulat következett be. Miután a rendezvény területé-
nek nagyságát különálló, egy-egy magánterületen lévő prog-
ramhelyek adták, és az őket összekötő közút eredeti rendel-
tetése és igénybevételi rendje megváltoztatásra nem került, 
ott a forgalom korlátozására nem került sor, azt a rendezvény 
összesített alapterületébe nem kellett beszámítani. Így a ren-
dezvény teljes alapterülete 4000 m2 körül alakult. Márpedig a 
tűzvédelmi hatóság részére a bejelentési kötelezettség, továb-
bá a tűzvédelmi előírás készítési kötelezettség – vagyis a sza-
badtéri rendezvényre vonatkozó előírások érvényesítése - az 
OTSZ 2012. november 13-i módosítása óta csak az 5000 m2-
nél nagyobb, épületen kívüli területen megtartott szervezett 
eseményre vonatkoznak. Logikusan tehát egy esetleges határ-
idő mulasztás is csak egy 5000 m2-nél nagyobb területű ren-
dezvény esetében valósul meg, a kisebb alapterületű esetében 
viszont nem. Úgy gondoljuk tehát, hogy emiatt szankcionálás-
ra sem szignalizáció, sem bírság formájában a tűzvédelmi ha-
tóságnak nem nyílik lehetősége. Az időközben a katasztrófa-
védelmi kirendeltség részére elküldött tűzvédelmi előírásra a 
hatósági reagálást most érdeklődve várjuk.
Azt azonban nagyon fontos megjegyezni, hiába nincs bejelen-
tési, vagy külön tűzvédelmi dokumentáció, biztonsági terv ké-
szítési kötelezettség egy rendezvényre, az adott területre, épü-
letre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok megtartása, a 
kiürítés, menekülés feltételeinek biztosítása, az egészségügyi 
biztosítás megszervezése továbbra is kötelezettsége marad a 
szervezőnek. Ekkor a vonatkozó jogszabályokban rögzített ál-
talános előírásoknak megfelelően kell eljárnia, amelyet a ható-
ság nyilvánvalóan a rendezvény során ellenőrizhet, arra észre-
vételt, intézkedést tehet. Vagyis egy 5000 m2 alatti szabadtéri, 
vagy nem tömegtartózkodásra szolgáló építményben tartott 
rendezvény esetén sem mondhatjuk, hogy nem kell semmit 
tennünk. Ott más tartalommal és formában (a területre, léte-
sítményre, a jelenlévők számára érvényes általános előírások 
szerint) kell a biztonsági szabályokat érvényesíteni.
Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy az esettanulmány-
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ban említett rendezvény szervezője korábban is minden tőle 
elvárhatót megtett a biztonsági előírások követése, rendez-
vényeinek biztonságos lebonyolítása érdekében függetlenül 
attól, hogy nem terhelte külön hatósági bejelentési, engedé-
lyeztetési, tervkészítési feladat. A biztonsági szabályokat – be-
leértve a magatartási, jármű közlekedési, tűzvédelmi, mun-
kabiztonsági, stb. előírásokat egyaránt – korábban írásban is 
megalkotta, kihirdette, közzétette, gondoskodott egészség-
ügyi, közegészségügyi, rendvédelmi, személy- és vagyonvé-
delmi szolgáltatások igénybevételéről, viszont nem vonta be 
ebbe a hatóságokat, mivel nem kellett. Ebben a jól és jogsze-
rűen működő rendszerben okozott zavart és gerjesztett félre-
értések láncolatát egy hivatalos személy, aki váratlanul nem 
helyesen értékelte a helyzetet és többlet kötelezettségeket kí-
vánt érvényesíteni ott, ahol az nem volt indokolt. Szerencsére 
a helyzet konszolidálódni látszik, és az egyeztetések eredmé-
nyeként ez a rendezvény-sorozat még hosszú időn át szolgál-
hatja a programok iránt érdeklődők szórakozását, a szervező 
és a közreműködők céljainak megvalósulását. 

Végezetül szeretném azt hangsúlyozni, hogy ennek a törté-
netnek az elemzése nem a hatósági munka kritikája, hiszen 
egyedi esetről van szó, nem ez jellemzi a rendezvényszerve-
zők és a szakhatóságok kapcsolatát, a rendezvényszervezés 
napi gyakorlatát. De ez mégis egy olyan gyakorlati tapaszta-
lat, amely elemzésre érdemes, és amely felhívhatja a figyelmet 
arra, mennyire szükséges és fontos minden egyes rendezvény 
előtt a biztonsági tennivalók részletes áttekintése, az előzetes 
konzultációk lefolytatása a területileg illetékes hatóságokkal. 
El kell érnünk, hogy valamennyi fél már az elejétől fogva egy-
ségesen értelmezze, majd egymással összehangoltan tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. Partnerségről van szó, és 
ezt a partnerséget kell a mi részünkről is tovább erősíteni, hogy 
a közös cél, a rendezvény zavartalansága, a résztvevők sze-
mély- és vagyonbiztonságának garantálása minden körülmé-
nyek között megvalósuljon.

Bernáth Mihály  
biztonságszervező szakember, 

Strong Safety Kft

Hotelbezárásokról, rendezvényes 
cégek vegetálásáról, nem ritkán 
csődjéről lehet nap mint nap hal-
lani,  és továbbra  sincsenek bízta-
tó jelek arra, hogyan lehetne kikec-
meregni a gödör mélyéről. Terjed 
a kétségbeesett kuponozás és az 
amatőr spamelés.  Mit tehetnek a 
helyszínek és a  rendezvényiro-
dák, ha sikert szeretnének elérni? 
Erről beszélgettünk a több mint 

egy évtizede rendezvényes kutatásokat folytató PROMO 
DATA Kft. ügyvezetőjével, Szentirmay Lászlóval.
 
n A legtöbb szálloda és rendezvényes cég komoly nehéz-
ségekkel küzd, sokan eladósodtak, bezárásokról, bankok 
által átvett hotelekről hallani és kevesebb nemzetközi kon-
ferenciát tartanak nálunk. Ennyire sötét lenne a helyzet?
– Sajnos igen, a turizmussal kapcsolatos hivatalos sikerpropa-
ganda ellenére továbbra is nagy gondokat tapasztalunk mind 
a hotelek, a rendezvényhelyszínek, mind pedig a szervező iro-
dák, ügynökségek háza táján. Nincs bíztató jel az ágazati áfa-
csökkentés kérdésében, ami sokat segíthetne a magán és a 
céges turizmus fellendítésében. A tulajdonosok, ügyvezetők, 
pénzügyi vezetők legtöbbje a túlélésre játszik, sokan bedugják 
a fejüket a homokba, s imádkoznak, hogy mielőbb induljon be 
a remélt gazdasági fellendülés, ami azután jótékony hatással 
lehet a szakmára is. Erre azonban a közeljövőben nincs sok re-
mény, és mindenkinek azon kell gondolkodnia, hogyan is tud-
na előrelépni. A válság mellett az ország imidzsének romlása 
is közrejátszik a nemzetközi tanácskozások számának csökke-
nésében, ami persze főleg a nagyobb hoteleket sújtja. A hazai 
cégeknél pedig tovább szorítják  a nadrágszíjat, kisebb költ-
ségvetéssel szeretnék megvalósítani rendezvényeiket. A kupo-

nozó szállodák persze hiába próbálnak „régi” árakat ajánlani 
az érdeklődő cégeknek, ha a tájékozott megrendelők napra-
készek a meglévő engedményekben, és tudják, hogyan lehet 
még több szolgáltatást kicsikarni a kétségbeesett partnerből.
 
n Mit tehetnek a pénzügyi nehézségekkel küzdő,  meg-
lehetősen kiszolgáltatott helyszínek és rendezvényes cé-
gek? Sokan próbálnak saját maguk e-mailben megkeresni 
potenciális ügyfeleket.
– Ez rendben is van, ha ezt profi módon teszik és nem ügyet-
len spamelésben merül ki a tevékenységük. A drága postai 
B2B levélreklám gyakorlatilag megszűnt, s helyét teljesen át-
vette az e-mail marketing. Kontroll címeinkre gyakran kapjuk 
a hotelek és rendezvényes cégek ajánlatát, hírlevelét. Ezek 
azonban meglehetősen elkeserítők, és nagyon sok tartalmi és 
formai hibát lehet bennük észrevenni. Van olyan nagy hotel, 
amely havonta küldi csili-vili hírlevelét, látszik, hogy egy egész 
csapat, copywriterek, grafikusok dolgoztak rajta több napig, 
csak éppen nem perszonalizálják, aminek eredményeként 80-
90 %-át kapásból olvasás nélkül törlik. Érdemes volna – s nem 
egy hatalmas költség – egyszer leellenőrizniük, hogy vajon há-
nyan is kapták meg, hányan nyitották meg, hányan olvasták 
végig, mi tetszett a hírlevélben és mi nem, s ennek eredmé-
nyeként gondolkoznak-e azon, hogy tervezett rendezvényüket 
náluk tartsák meg? Mások meg túl nagy méretű levelet külde-
nek el, és csodálkoznak, ha ezek harmada rögtön visszapat-
tan. Vagy éppen mellékletekbe rejtik az ajánlatot, csak éppen 
nemzetközi tapasztalat, hogy a hírlevelekkel, spamekkel bom-
bázott olvasók nem igazán nyitják meg a mellékleteket. Ehe-
lyett érdemes linkekkel a honlapra terelni az érdeklődőket, s 
ezt akár mérni is lehet. Ugyancsak hiba, ha túl gyakran külde-
nek érdemi információt nem igazán tartalmazó hírlevelet. Egy-
két cég kéthetente, néha hetente küldi a spamet, mire sok vál-
lalat informatikusa gyorsan tiltólistára teszi őket.
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n Akkor mi a megoldás? Hogy néz ki a profi e-mail ajánlat?
– Legyen konstans formátumú, vagyis minden gépen ugyanúgy 
jelenjen meg, s a rossz beállítás miatt ne hieroglifákat próbálja-
nak megfejteni a címzettek, és – mint említettem - ugye alapve-
tő a perszonalizálás. Így még a központi címre küldött ajánlat is 
eljut a rendezvény-felelőshöz, hiszen az informatikus, a titkárnő 
akkor is továbbítja a név szerint megszólított személynek, ha 
maga spamnek minősíti is a levelet. Legyen benne néhány fi-
gyelemkeltő fotó, de csak „lebutított”, kisméretű, mert különben 
visszapattanhat a levél. A lényeg: rövid, tömör figyelemfelkel-
tő legyen, és az elején, a „lead”-ben legyen megfogalmazva az 
üzenet lényege, s a részleteket inkább linkeken keresztül a cég 
honlapjára terelve ismerhessék meg az érdeklődők.  
 
n Mi van, ha egy kisebb cég nem tud perszonalizált leve-
let küldeni és egyáltalán kinek érdemes elküldeni az aján-
latot?
– Valóban kulcskérdés a megbízható adatbázis. A cégek ren-
dezvényfelelőseit kell megcélozni, hiszen ők a döntés-előké-
szítők, s ők választják ki a legmegfelelőbb rendezvényhely-
színt, illetve ha szükségük van rá a közreműködő ügynökséget. 
Lehet vaktában spamelni, de az ajánlat azonnal a virtuális ku-
kába kerül. A PROMO DATA nem véletlenül kezdte el több mint 
egy évtizede  a rendezvényes kutatásokat.  Minden év elején 
több mint 3.000 interjút készítünk a cégek rendezvény fele-
lőseivel, tudakolva milyen kongresszusokat, konferenciákat, 
termékbemutatókat, csapatépítő tréningeket, workshopokat 
tartanak, s szívesen fogadnak-e ajánlatot helyszín vagy ren-
dezvényes cég részéről. A legnagyobb cégek közel harmada: 
4.700 vállalat szerepel e nagy rendezvényes adatbázisban, s 
közülük 2.600 rendezvényfelelős  vár ajánlatot e-mail címé-
re. Ha valaki nem tud tömeges profi levelet küldeni, méghozzá 
perszonalizálva, akkor érdemes szakcéghez fordulnia. Mi szá-
mos cégnek segítettünk már ebben, s olyan nagy multiknak 
is mint a BMW, a Citroen, a KIA, a Renault Trucks és hosszan 
sorolhatnánk. A levélben a feladó az ügyfél, s a küldő e-mail 
címként a  partnerünk által megadott lesz feltüntetve, vagyis 
minden válasz már hozzájuk érkezik.
 
n Sokan küldenek e-mail ajánlatot, hírlevelet, de mégsem 
állnak sorba az érdeklődők... 
– Persze, hiszen ennek körülbelül akkor a hatékonysága, mint-
ha postai levélreklámot küldenének, csak hát sokkal olcsóbb... 
Az igazi megoldás, ha fel is hívják a címzetteket, s megkérde-
zik, hogy terveznek-e olyan rendezvényt, amelyben partnerek 
lehetnének? Igaz, több száz céget felhívni rendkívül időigényes 
feladat, amelyet általában profi call centerrel érdemes megcsi-
náltatni. A PROMO DATA e feladatra kiképzett, kellemes hangú 
operátorai a megbízóval egyeztetett kérdőív, a script alapján 
pár nap alatt végighívják a potenciális ügyfeleket, s az érdek-
lődőket másnap e-mailben jelszóval védett excel zip file-ban 
küldik át. Így a hotelek, rendezvényes cégek üzletkötői, marke-
tingesei már nem hideg címekre telefonálgatnak, hanem meg-
keresik a tárgyalásra kész személyeket, és ebből lehetnek a 
konkrét üzletek. Egy-egy ilyen körülbelül 500 interjús kampány 
során – amely 180-190 ezer forintba kerül – általában 30-50 
„leadet” generálunk és további 250-300 cég kér még részlete-
sebb ajánlatot e-mailben. Az elmúlt hónapokban sok hotelnek 
és rendezvényes cégnek készítettünk ilyet, pár hete egy kam-
pányunkban 49 konkrét érdeklődőt adtunk át egy hotelnek, s 

370-en e-mailben kértek további információt. Ami igazán kel-
lemes meglepetés volt, hogy egy rendezvényes cégnek tavaly 
októberben adtunk át 500 interjút, majd az idén márciusban 
kért még további 700-at. Azt hiszem, ez a legjobb referencia...
 
n Nem hiszem, hogy nagyon kellene győzködniük erről 
a szállodai vagy rendezvényirodai üzletkötőket, marketin-
geseket...
– Ők természetesen lelkesen hallgatják ezt, illetve olvassák 
a részletes ajánlatot, de a bármennyire is kitűnő ötlet sajnos 
néha elbukik a szigorú pénzügyi korláton... Néha a tulajdonos, 
az ügyvezető közli az üzletkötővel, hogy „erre nincs marketing 
költségvetés, és különben is ezt ti is meg tudjátok csinálni, hi-
szen ez a dolgotok”... Tényleg nehéz meggyőzni e szemlélet 
gazdáit arról, hogy ez nem marketing kiadás, hanem kőke-
mény értékesítési befektetés, mert ebből konkrét üzletek szár-
maznak. S ha csak egy-két 20-30 fős 2-3 napos tréninget si-
kerül ebből behozni, akkor már megérte az egész, és ebből 
még hónapokig dolgozhatnak a kollégák. Az említett piackuta-
tásban százan konkrétan közölték, hány fős rendezvényt ter-
veznek: köztük 900, 600, 5-600, 300, 250, 8db 200, 10 db 100 
és nagyon sok 15-100 fő közöttit említettek. (Köztük például 12 
db 20, 15 db 30 és 11 db 50 fős tréninget). Azt mondták:  2 
db 3-4 napos, 21 db 3 napos, 44 db 2 napos és 37 db 1 na-
pos rendezvényt tartanak. Egyébként a legtöbb helyen az üz-
letkötőknek nincs is idejük naphosszat telefonálgatni, s amit 
egy call center 4-5 nap alatt elvégez, azt a hotelnél hónapokig 
hívhatnák, ha egyáltalán lenne rá idejük. Ezen kívül szoktam 
mondani a szkeptikus igazgatóknak, hogy drága dolog profi 
üzletkötőket telefonos-kisasszonyként alkalmazni, hiszen ne-
kik nem az a feladatuk, hogy hideg címekre telefonálgassa-
nak, hanem hogy konkrét érdeklődőkkel tárgyaljanak. Hozzá 
kell tenni: a telemarketing is egy kőkemény profi szakma, s ez 
a leghatékonyabb módszer az ügyfél-akvizícióban.
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Rendezvényszervezés

• rendezvények szervezése 30-tól 3000 főig

• magas színvonalú, legkorszerűbb technikai háttér

• saját fejlesztésű informatikai rendszer

Kiállításépítés

• egység- és egyedi tervezésű standok

• teljeskörű standdekoráció, kirakatrendezés

• kiállítói sátrak építése akár 3000 négyzetméterig

Grafika, kiadványszerkesztés

• kreatív grafikia tervezés

• leafletek, brossúrák, hirdetések készítése

• komplett arculati elemek kidolgozása

Utazásszervezés

• körutazások, városlátogatások

• online szállásfoglalás, repülőjegy értékesítés

• 15 éves szakmai tapasztalat

Rendezvényszervezés

• rendezvények szervezése 30-tól 3000 főig

• magas színvonalú, legkorszerűbb technikai háttér

• saját fejlesztésű informatikai rendszer

Kiállításépítés

• egység- és egyedi tervezésű standok

• teljeskörű standdekoráció, kirakatrendezés

• kiállítói sátrak építése akár 3000 négyzetméterig

Grafika, kiadványszerkesztés

• kreatív grafikia tervezés

• leafletek, brossúrák, hirdetések készítése

• komplett arculati elemek kidolgozása

Utazásszervezés

• körutazások, városlátogatások

• online szállásfoglalás, repülőjegy értékesítés

• 15 éves szakmai tapasztalat

Rendezvényszervezés

• rendezvények szervezése 30-tól 3000 főig

• magas színvonalú, legkorszerűbb technikai háttér

• saját fejlesztésű informatikai rendszer

Kiállításépítés

• egység- és egyedi tervezésű standok

• teljeskörű standdekoráció, kirakatrendezés

• kiállítói sátrak építése akár 3000 négyzetméterig

Grafika, kiadványszerkesztés

• kreatív grafikia tervezés

• leafletek, brossúrák, hirdetések készítése

• komplett arculati elemek kidolgozása

Utazásszervezés

• körutazások, városlátogatások

• online szállásfoglalás, repülőjegy értékesítés

• 15 éves szakmai tapasztalat

Rendezvényszervezés

• rendezvények szervezése 30-tól 3000 főig

• magas színvonalú, legkorszerűbb technikai háttér

• saját fejlesztésű informatikai rendszer

Kiállításépítés

• egység- és egyedi tervezésű standok

• teljeskörű standdekoráció, kirakatrendezés

• kiállítói sátrak építése akár 3000 négyzetméterig

Grafika, kiadványszerkesztés

• kreatív grafikia tervezés

• leafletek, brossúrák, hirdetések készítése

• komplett arculati elemek kidolgozása

Utazásszervezés

• körutazások, városlátogatások

• online szállásfoglalás, repülőjegy értékesítés

• 15 éves szakmai tapasztalat



6

A Hungaroringen találha-
tó Groupama Garancia Ve-
zetéstechnikai Centrum a 
biztonságos közlekedés 
fontosságának üzenetét 
szeretné minél több ember-
hez eljuttatni. Minden kor-
osztályhoz szól a kam-
pányuk idén, a tanpálya  
jubileumi 15. évében. A Veze-
téstechnikai Centrum pályá-
in mintegy har minc mil lió fo-

rintos beruházást követően, egy teljesen megújult külsővel, 
valamint programjaikban a modern kor követelményeiknek 
megfelelően folytatják munkájukat a biztonságos közleke-
désért: hazai terepen a Nemzeti Közlekedési Hatósággal 
együttműködve, míg a nemzetközi partnereik között már 
ott található az FIA Action for Road Safety programja is.

n Jubileumi évhez érkezett el idén a Groupama Garancia 
Vezetéstechnikai Centrum. Ha valakinek röviden, pár mon-
datban be kellene mutatni a tevékenységüket, mit emelne 
elsősorban ki?
– Mindenképpen a tapasztalatunkra helyezném a fő hang-
súlyt, hiszen a Tanpálya éppen 15 évvel ezelőtt épült osztrák 
mintára, és a mögöttünk hagyott nem kevés idő, valamint a fo-
lyamatos megújulás miatt úgy érzem, nagy szakmai előnnyel 
rendelkezünk képzési területen. A kurzusaink lényege a kár-, 
és baleset-megelőzés minden járművet vezető számára kor-
tól és nemtől függetlenül. Folyamatosan fejlesztjük képzése-
inket a felmerülő igényeknek megfelelően, kihívásnak tekintjük 
az egyéni kéréseket is, örömmel oldunk meg minden extrém 
feladatot is, nyitottak vagyunk ügyfeleink elképzeléseire. Így 
a kínálatunkban már megtalálható üzemanyag megtakarítá-
si, vagy „defenzív” és „off-road” kurzus is, továbbá a cégekre 
szabott csapatépítő tréning is. 2013-ban indult el, és reménye-
ink szerint a jövő év tavaszától kezdve már teljes kapacitással 
fogadja a motoros társadalom valamennyi rétegét a Motoros 
Akadémiánk, ahol saját és iskolai motorokkal végezhetőek el a 
biztonságos közlekedésben nélkülözhetetlen vezetéstechnikai 
feladatok. Képzett instruktoraink kis létszámú csoportokban, 
külön kérésre egyénileg is oktatnak, így biztosítva a maximális 
figyelmet a képzés teljes időtartama alatt. 

n Említette, hogy kortól függetlenek a kurzusaik. Netán 
a gyermekes családoknak is tudnak komplex tanfolyamot 
ajánlani?
– Nálunk minden korosztály talál magának való képzési típust, 
még az óvodások és kisiskolások is, akiknek immár második 
éve szervezünk környezetismeret óra keretében fél és egész 
napos közlekedési napokat. Együttműködünk az oktatási in-

tézményekből érkező pedagógusokkal, hogy a képzésen részt 
vevő gyerekek olyan élménnyel összekapcsolt tapasztalati tu-
dást szerezzenek, amely kiválóan illeszkedik a korosztályuk és 
iskolájuk tanrendjébe.  Ugyancsak második éve tartottunk két-
szer egy heti beosztásban általános iskolások számára nyári 
táborokat, ahol a legfontosabb közlekedési ismeretek mellett 
számos kiegészítő programmal (gokart, off-road feladatok, él-
ményautózás, kirándulások) tettük izgalmassá a számukra az 
itt eltöltött napokat. Gondolunk a nagyobbakra is: nagyon fon-
tos a számunkra, hogy a fiatal, frissen szerzett jogosítvánnyal 
rendelkezők (motoros és autós egyaránt) részére olyan kurzu-
sokat szervezzünk, ahol olyan ismereteket szerezhetnek, ame-
lyek segítségével a közutakon is balesetmentesen közleked-
hetnek, megtanulhatják, miként kell bizonyos vészhelyzetben 
reagálniuk. Ebben a programunkban nagy segítségünkre van-
nak olyan közismert személyiségek és családtagjaik, akikre 
odafigyelnek az emberek és hitelesen tudnak pozitív gondola-
tokat közvetíteni, példát mutatni. 

n Gondolom, azért ettől függetlenül a felnőttképzés a fő 
irányvonaluk…
– Ez így van, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy 70%-ban a vállalatok veszik igénybe szolgáltatásunkat 
dolgozóik, partnereik számára. Hogy ez vezetéstechnikai kur-
zus, vagy éppen csapatépítő tréning, ez a megrendelőn múlik. 
Igyekszünk mindent megtenni, hogy a magánemberek is mi-
nél nagyobb számban eljussanak hozzánk. Van már kurzusunk 
igen kedvező áron is, több akciót, családi programot is szer-
veztünk, külső helyszíneken is megjelentek a munkatársaim, 
akik ezeken a helyszíneken is igyekeztek a balesetmentes köz-
lekedésnek minél nagyobb propagandát csinálni. A legutóbbi 
ilyen rendezvényünk a kecskeméti Repülőnapra való kitelepü-
lés volt, ahol kollégáim – a nagy hőség ellenére – mintegy 430 
gyerekkel és szüleikkel foglalkoztak aktívan a két nap alatt. 

„a mEgfIzEthEtő árért csErébE  
IgazI mInőségEt adunK”
A HuNGArorINGEN TALÁLHATÓ GroupAMA GArANCIA VEZETÉSTECHNIKAI CENTruM 
MÉLTÓKÉppEN ÜNNEpLI MEG SZEpTEMbErbEN A 15. SZÜLETÉSNApjÁT

Gazsi Júlia

Rendezvényhelyszín
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rEndEzVényszErVEzés újratöltVE

n Ha valaki szeretné kipróbálni a szolgáltatásaikat, mire 
kell elsősorban készülnie? Mit kap itt az ember a pénzéért?
– A Tanpályánkon minden olyan elem megtalálható, ami az 
ilyen jellegű pályák sajátossága: körpálya, az igen népsze-
rű rántópad, ABS pálya, lejtőspálya. Nagyon ügyelünk a mi-
nőségre és a pályák állagmegóvására. Két lépcsőben teljesen 
felújítjuk a pályáinkat: tavaly ötven, míg idén a második egyben 
befejező fázisban mintegy 30 millió forintból szinte újjá vará-
zsoljuk valamennyi pályánkat. Külön öröm, hogy mindezt tár-
saságunk teljesen önerőből finanszírozza.

n Jelent-e csáberőt a Tanpálya számára, hogy a hazai au-
tóversenyzés központjában, a Hungaroringen található?
– Úgy érzem, hogy igen, és ezt annak köszönhetjük, hogy a 
Hungaroring Sport Zrt-vel igen szoros együttműködésben 
mára már kiegészítettük hazánkban egyedülálló Off-road kép-
zési Centrummal és Motoros Akadémiával a Groupama Ga-
rancia Vezetéstechnikai Centrumot. Sokan nem is sejtik, hogy 
a Hungaroring közepén egy 22 hektáros erdő van, igen kiter-
jedt erdei úthálózattal.  Remek helyszín a 4x4 vezetéstechnikai 
tudás megszerzéséhez, vagy csapatépítéshez. Azt gondolom, 
minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy büszkék vagyunk a léte-
sítményünkre.

n A rendszerváltás óta szinte minden magára valamit is 
adó cég minőségbiztosítási tanúsítványt szerez. Rendel-
keznek valamilyen ISO-bizonyítvánnyal?
– Nagyon fontos számunkra, hogy hazai viszonylatban megfi-

zethető vezetéstechnikai szolgáltatásunkat, igen magas minő-
ségi színvonalon végezzük, ezt minden kollégában tudatosítjuk. 
A legjobb bizonyíték erre, hogy 2005 óta minőségbiztosítási 
rendszer mentén végezzük munkánkat, idén nyáron ismételten 
egy sikeres auditon vagyunk túl. Visszaméréseink alapján, igen 
jó jelzéseket kapunk vendégeinktől a szolgáltatásaink színvo-
nalával, szakembereink felkészültségével kapcsolatban. A si-
ker titka a csapat összetartásában és magas képzettségében 
rejlik.

n Az idei 28. Formula 1 Magyar Nagydíj alatt az FIA is elis-
merte a törekvéseiket és a munkájukat. Merre lehet meg-
találni a továbbfejlődés lehetőségét?
– Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az idei F1 Ma-
gyar Nagydíj alatt többek között az MNASZ közreműködésével 
– elismerve többéves munkánkat a baleset megelőzés terüle-
tén – magától az FIA elnökétől, Jean Todt úrtól vehettem át az 
„FIA Action for Road Safety” kampányát szimbolizáló sisakot – 
amelyet több híres pilóta is ellátott a kézjegyével –, ezzel csat-
lakozva a nemzetközi szövetség által is meghirdetett bizton-
ságos közlekedésért programhoz. Hazai színtéren is keressük 
azokat a szervezeteket, akikkel hatékonyan együttműködhe-
tünk a fent említett céljaink megvalósításában. Több továb-
bi együttműködési megállapodás van előkészítés alatt, pl. a 
Nemzeti Közlekedési Hatóssággal, a Traff.hu és a Global Road 
Safety Program képviselőivel működünk együtt sikeresen.

B Molnár Laszló

Tavaly nyáron a BKF, a Magyarországi Rendezvényszerve-
zők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz), a Magyar Rek-
lámszövetség (MRSZ), a WAMP és a Port.hu közös pályá-
zatot hirdetett meg „leendő kreatív event menedzserek” 
számára. A nyertes pályaművet Reich Lilla készítette.

n Elindultál a BKF pályázatán, és meg is nyerted a fődí-
jat, ami egy tandíjmentes hely volt az akkor induló kreatív 
event menedzsment szakon (KEM).  
Teljesen véletlenül akadtam rá a BKF pályázatára. Akkoriban 
elég rossz lelki állapotban voltam: hiába szereztem MA (mes-
ter – a szerk.) diplomát, mégsem találtam már egy éve munkát, 
ezért haza kellett költöznöm vidékre. Egyik napról a másikra a 
felpörgetett, dinamikus életritmusom lelassult, és hirtelen nem 
volt, mit csinálnom. És akkor megláttam a pályázatot. Egyál-
talán nem a fődíj miatt indultam, be kell vallanom, amikor ne-
veztem, meg sem néztem igazán, mik a díjak. Kizárólag egy 
dolog motivált: meg akartam tudni, hogy valóban alkalmas va-
gyok-e arra a pályára, amit választottam magamnak.  Az egy 
éves eredménytelen munkakeresés nagyon elbizonytalanított.

n Akkor ez a pályázat számodra egyfajta visszaigazolást 
jelentett?
Igen, szükségem volt arra, hogy valaki, aki jártas a szakmá-
ban, megmondja nekem, hogy érdemes-e egyáltalán törnöm 
magamat, vagy inkább hagyjam az egészet, és kezdjek valami 
teljesen másba. Mivel alig egy héttel a leadási határidő előtt 

találtam ki, hogy jelentkezem, nagyon rövid idő alatt állítottam 
össze a projektemet. És ez meg is látszott rajta. Minden hiá-
nyossága ellenére a zsűri mégis látott benne fantáziát, kreati-
vitást,  és tovább jutottam. A válasz e-mailben az összes hi-
bámra felhívták a figyelmemet, nagyon sokat segítettek ezzel, 
mert a döntőre így volt alkalmam korrigálni. Az első benyújtott 
anyag és a döntőre elvitt prezentáció között hatalmas volt a 
különbség.

n Korábban nem foglalkoztál hasonló projektekkel. Nem 
volt ez túl nagy falat tapasztalat nélkül? Kértél valakitől se-
gítséget?
Mivel úgy fogtam fel, mint egy „vizsgát”, ami eldönti, hogy mi-
lyen pályát válasszak, egyedül akartam végigcsinálni. Renge-
teget tanultam az alatt az idő alatt, amíg a projektemen dol-
goztam. A pályázatban meg kellett tervezni egy nyolc alkalmas 
rendezvénysorozatot, amely során a Port. hu megmutatja 
magát a WAMP dizájnvásáron. Programokat kellett szervez-
ni, koncerteket, előadásokat, amelyek illettek mind a WAMP, 
mind a Port.hu arculatához. A munkafolyamatnak nem a krea-
tív, ötletelős részével voltak gondjaim, inkább a technikai kér-
désekben voltam tanácstalan. Pl. hogyan kérjek árajánlatot 
egy-egy fellépőtől. Nagyon meglepett, hogy a fellépők, akiket 
megkerestem, egészen komolyan vettek, és valós árajánlatot 
kaptam tőlük, noha az e-mailekben mindig leírtam, hogy ez 
„csak” egy pályázat egy kitalált rendezvényről. Ez igazán jól 
esett. Leginkább Szalóki Ági menedzserének vagyok hálás, aki 
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nem egyszerűen csak válaszolt, hanem rengeteg jó tanácsot 
adott: elmagyarázta, mit rontottam el az árajánlatkérés során, 
és hogy legközelebb hogyan csináljam.
n A pályázat elkészítése során beleláthattál abba, hogy mi 
vár rád az elkövetkezendő egy évben. Milyen volt a képzés? 
Beváltotta a hozzá fűzött reményeket?
Mielőtt megkezdtem a tanulmányaimat, megnéztem, hogy kik 
lesznek az oktatók. Látva azt, hogy a szakma legkiválóbbjai 
fognak tanítani, igazán szerencsésnek éreztem magamat.
A BKF KEM képzése szerintem nagyon magas színvonalú. 
Ez sokkal több, mint ha csak azt mondanám, hogy rendez-
vényszervező vagyok. Mint a szak elnevezése is jelzi, a ren-
dezvényszervezői szakma két legfontosabb elemére koncent-
rál: a kreativitásra és a menedzsmentre.  Emlékszem, a képzés 
első napján Dér Csaba Dezső (a BKF docense) vezetésével egy 
egész napon át tartó gyakorlaton vettünk részt, amit ő azzal a 
kérdéssel nyitott, hogy szerintünk mi a kreativitás.

n És te hogyan válaszoltál?
Egy Facebook poszt ugrott be elsőre, amit épp aznap olvas-
tam. Valami ilyesmi volt: kreativitás az, ha valami újat találsz ki, 
ami eladható.

n És most mit mondanál, az egyéves képzéssel a hátad 
mögött?
Ez egy nagyon összetett dolog. Nemrég olvastam Csík szent-
mi hályi Mihály Kreativitás című könyvét, amelyben arról ír, 
hogy az tud igazán kreatív lenni, aki komplex látásmóddal ren-
delkezik, és ezáltal képes többféle nézőpontból megvizsgálni 
egy adott szituációt.

n Végzett hallgatóként hogy látod, mi a legnagyobb erős-
sége a szaknak?
Egyértelműen az oktatók. Mind az állandó előadók, mind a 
meghívottak, a gyakorlati életből jöttek, mindannyian aktívan 
jelen vannak a szakmában. Az oktatás ezért nem úgy zajlott, 
hogy leültünk egy nagy előadóban, és hallgattuk némán az el-
méleti előadásokat. Kis csoportban beszélgettünk, a tanárok 
megosztották velünk a tapasztalataikat, általuk megismer-
hettük a legismertebb brandek menedzsmentjét, működését, 
elvittek minket külső helyszínekre, voltunk például a Sziget 
irodájába. Óriási élmény volt látni azt a helyet, ahol a legfonto-
sabb döntések születnek az ország legnagyobb fesztiváljairól.

n A KEM egy posztgraduális képzés, tehát a csoportban 
mindenki rendelkezett már legalább egy diplomával. Ez 
megkönnyítette a közös munkát?
Persze. Rengeteget tanultunk egymástól is, mivel a tizenhárom 
fős csoportból szinte mindenki már több éve aktívan dolgozott 
a szakmában:  volt olyan, aki évek óta részt vett a Savaria Tör-
ténelmi Karnevál szervezésében, egy másik csoporttársunk a 
Budapest-Bamako rali stábjához tartozott; az, hogy megosz-
tották velünk a tapasztalataikat, úgy érzem, nagyban hozzájá-
rult a mai tudásomhoz.

n Túl vagy a záróvizsgán, megírtad a szakdolgozatodat, 
megkaptad az oklevelet. Milyen a helyzete egy pályakezdő 
kreatív event menedzsernek?
Szerintem ugyanolyan, mint bármely más területen egy pálya-
kezdőnek. Nehéz. Az ember már fiatalon megtapasztalja, hogy 

ebben a szakmában (is) a legfontosabb, hogy jó kapcsolat-
rendszerrel rendelkezzen. A kaposvári alapképzésem alatt fo-
lyamatosan dolgoztam, és úgy tapasztaltam, hogy ezt a kap-
csolati tőkét vidéken valahogy könnyebb volt kialakítani: ott az 
emberek sokkal nyitottabbak és a munka családiasabb hangu-
latban folyik. Budapesten azt látom, hogy mindenki zárkózot-
tabb. Ilyen környezetben egy pályakezdőnek sajnos nem köny-
nyű elhelyezkednie. De szerencsére a KEM képzése ebben is 
óriási segítséget nyújt, hiszen az itteni oktatóktól szerzett aján-
lás garantáltan a legjobb belépőt jelenti a szakmába.

a mai rendezvényszervezőtől a piac, illetve a megbízó 
már nem csupán programszervezést vár el. A szer-

vezőnek kreatív ötleteket kell kidolgoznia, és képesnek 
kell lennie annak kivitelezésére és egy esemény vagy ese-
ménysorozat teljes körű és szakszerű menedzselésére is. 
Ehhez, a készségek fejlesztésén túlmenően, el kell sajá-
títania a szakterülethez szorosan kapcsolódó gazdasági, 
jogi, technikai ismereteket; a marketing, a kommunikáció, 
a turizmus és a szervezés legújabb nemzetközi és hazai 
trendjeit, és nem utolsó sorban ismernie kell azokat a vál-
lalkozásokat, intézményeket és személyeket, akik ezen a 
területen folyamatosan példaértékű tevékenységet látnak 
el. E képességek elsajátításának a biztosítéka az, hogy 
a szakon olyan szakemberek oktatnak, akik birtokában 
vannak mindannak a tudásnak és nem utolsó sorban gya-
korlatnak, amire egy leendő kreatív event menedzsernek 
szüksége lehet.

VEzEtő oKatatóInK:

Dér Csaba Dezső PhD, a Budapesti Kommunikációs és Üz-
leti Főiskola főiskolai docense, a kreatív event menedzsment 
szak vezetője.
Az évek során volt alkalma belelátni a kultúra, az államigazga-
tás és a profitorientált szervezetek szférájába, és miután úgy 
tapasztalta, hogy az egyes szektorok kölcsönösen nem értik 
egymást, úgy érezte, szükség van egy olyan minőségi képzési 
rendszerre, amely segíti a kulturális hálózat egyes részeinek 
összehangolását. Erre a feladatra olyan oktatókat hívott meg 
akik jártasak mind a külföldi, mind a hazai trendekben, akik in-
novatívan gondolkodnak a területről, és akik megosztják a ta-
pasztalataikat a hallgatókkal.
Bakró Nagy Hédi, a Magyarországi Rendezvényszerve-
zők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) elnökségi tagja, a 
RagazzArt Kft. kreatív és szakmai igazgatója – Rendezvény-
szervezés és -menedzsmenentet oktat.
Rókusfalvy Gábor, a MaReSz, valamint a Magyarországi 
Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége elnökségi tagja, a 
Roxer Event & More Kft. ügyvezető igazgatója, a KEM meghí-
vott előadója.
Zsoldos Dávid, a Libri Média Kft. ügyvezető igazgatója. Tár-
gya a kulturális események és eseménysorozatok elemzése.
Lőrinczy György, a Pentaton Koncert- és Művészügynökség 
ügyvezető igazgatója – Kulturális projektmenedzsmentet oktat.
Szép Fruzsina, a Sziget Fesztivál programigazgatója – Kurzu-
sa a művészeti események szervezése.
A következő évfolyam várhatóan 2014. márciusában indul, bő-
vebb információért keresse a www.artsandbusiness.hu web-
oldalt
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budapest turizmusának problémái
A MuISZ összefoglalója

Az Európai Bizottság július 9-én közzétette a szervezett utazá-
si formákról szóló 90/314/EGK („package irányelv”) új terveze-
tét, amelynek véleményezésére a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya a Magyarországi 
Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségét is felkérte.
A tervezet legfontosabb újdonsága az utazási csomagok fele-
lősségvállalásának kérdése, illetve kiterjesztése az online szol-
gáltatók felé.

A Szövetség többek között üdvözölte, hogy a tervezet minden 
eddiginél részletesebben határozza meg az egyes fogalmakat, 
és szükség esetén újakat is bevezet, de ennek ellenére még 
akadnak olyanok, amelyek pontos definíció híján eltérő értel-
mezésre adnak lehetőséget.
Az új tervezet az üzleti utazások esetén nem kötelezi az uta-
zásszervezőket vagyoni biztosíték felmutatására. A MaReSz 
tapasztalata alapján az üzleti utazót is ugyanazok a kockáza-
tok érinthetik, mint bármely utast, ezért nem javasolta, hogy 

A turisták érkezéstől elutazásukig a következőkben felsorolt 
problémákkal szembesülnek Budapesten. A felsorolás nem 
jelenti a fontossági sorrendet. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
nem valamennyi kérdés tartozik a Fővárosi Önkormányzat ha-
táskörébe, de a teljesség kedvéért soroljuk fel a témákat, bízva 
abban, hogy a Főváros módot talál megoldásukra.

n A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező vendégek a 
városba vezető igen csúnya útvonalon azonnal szembesülnek 
a hajléktalanság problémájával, az utat szegélyező erdőben 
sátrak, bódék és hatalmas mennyiségű szemét látható.
n A Keleti pályaudvarra érkező vendéget a kb. 20 éve feltúrt 
Baross tér nyomasztó képe  fogadja.
n A személyautóval érkezőket folyamatosan is zaklatják a haj-
léktalanok az útkereszteződéseknél, forgalmi lámpáknál. 
n A városban sétáló, gyalogosan közlekedő turista a  Kossuth 
Lajos utcán végighaladva évek óta üresen álló üzletek, koszos 
kirakatok látványával találkozik. Sokfelé – még a Világörökség 
részét képező Andrássy úton is – omladozó vakolatú, feketére 
koszolódott házak rontják a városképet. 
n Sok park nagyon szemetes, elhanyagolt, pedig a gondozott, 
virágos parkok szintén hozzájárul(nának) a város kedvezőbb 
megítéléséhez. 
n Az információs táblák nem átgondoltak, össze-vissza ke-
rültek kihelyezésre, és igazából nem vezetnek sehová. Hol 
magyarul, hol angolul igyekeznek tájékoztatni. Más nagy tu-
ristaforgalmú európai városban a táblák kétnyelvűek (saját 
nyelv és angol) és következetesen végigvezetik  a látogatót a 
jelzett célpontig. A hátralévő távolság feltüntetése is hasznos 
lenne. 

A MareSz IS VÉLEMÉNYEZTE A SZErVEZETT uTAZÁSI  
ForMÁKrÓL SZÓLÓ IrÁNYELV TErVEZETÉT

ezen utazási formák kikerülje-
nek az utazási csomag irány-
elv hatálya alól.

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szö-
vetsége az új irányelv célkitűzéseit támogatta, állásfoglalásá-
ban ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindenképpen szüksé-
ges lenne egy, a mai utazási szokásokhoz jobban közelítő, az 
egyes területeken működő vállalkozások egyenlő esélyeit erő-
sítő, a mainál koherensebb szabályozás, amely egyaránt kiter-
jed az utazásszervezőkre, az egyéni, illetve a kizárólag online 
elérhető szolgáltatókra is.

Az irányelv akár idén hatályba léphet, ami felgyorsíthatja a ha-
zai jogszabályalkotási folyamatot is. Az uniós gyakorlatnak 
megfelelően az új direktíva életbe lépésétől számítva 18 hónap 
áll a tagországok rendelkezésére az irányelv átültetésére saját 
nemzeti jogalkotásukba.

n Nagyon kevés nyilvános WC van 
a városban, a meglévők nagy része 
nem működik.  

A legnagyobb probléma a turistabu-
szok közlekedésével,  parkolásával van:
n Az utóbbi években egyre nő a dunai hajókkal érkező tu-
risták száma, azonban a  Belgrád rakparti Nemzetközi Ha-
jóállomáson rendkívül kaotikusak az állapotok. Az I. kerületi 
Dunapartról 2012-ben az ottani önkormányzat megtiltotta a 
nemzetközi hajójáratok kikötését, azóta torlódik a forgalom 
a pesti oldalon. A hajóval érkező és azon lakó vendégeknek 
a magyar utazási irodák számos szárazföldi programot szer-
veznek, pl. budapesti városnézés, környékbeli kirándulások, 
múzeumlátogatások, éttermek, zenés szórakozóhelyek meg-
látogatása, stb. Sok hajóval érkező vendég egyébként utazása 
kiegészítéseként 1-2 éjszakát eltölt budapesti szállodában is 
és innen utazik aztán haza. 
n Azoknak, akiknek a hajója a Szabadság híd–CET közötti 
szakaszon köt ki, egészen vékony sávon kell bukdácsolniuk 
a parton, egyszerűen megoldatlan és balesetveszélyes a ki-
szállásuk. 

n A turistabuszok szinte minden látnivaló közeléből ki vannak 
tiltva – egyébként nagyon helyesen, – de a kitiltásssal egyide-
jűleg nem történt intézkedés buszparkolók kijelölésére.  
Ezek a helyszinek többek között:

n Nemzetközi Hajóállomás
n Nagyvásárcsarnok
n  Hősök tere (ahol a Műcsarnok mellett korábban bu-
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
szok számára kijelölt, jól működő parkolót visszafog-
lalták a személyautók)

n Budai Várnegyed
n Margitsziget
n  Gellérthegy – Citadella (itt külön gond a giccseket 

áruló bódék tömege)
n  Március 15. tér – a buszparkolás itt teljesen megszünt, 

nincs helyette alternatív megoldás
n Bazilika környéke.

Tartunk tőle, hogy a Kossuth tér átalakításával ott sem tud-
nak majd turistabuszok megállni, pedig az Országház  – ami 
egyébként a világ legszebb parlamentjének mondható – a Bu-
dapestre látogató turisták egyik fő célpontja. 
n Az Országházba látogatókat a lehető legkultúrálatlanabb 
körülmények fogadják, esőben- hóban az épület előtt kell vá-
rakozniuk a belépésig, igaz, itt majd felépül a látogatóközpont, 
de addig még sok idő telik el, megoldást kellene találni.
n Többször javasoltuk már a BKK-nak, hogy tegye lehetővé 
a turistabuszok közlekedését a buszsávban, ezzel nem aka-
dályoznák a tömegközlekedést, de elősehgítenék a személy-
gépkocsik gyorsabb mozgását és a buszban ülő turisták is ke-
vesebb ideig várakoznának a dugókban. Nem utolsó sorban 
a dugóban álló turistabuszok kipufogó gáza kevesebb ideig 
szennyezné a főváros levegőjét. 
n A buszok közlekedésével és elsősorban a parkolásával kap-
csolatban múlhatatlanul szükséges sürgős megoldásokat ta-
lálni, mert félő, hogy a Magyarországra folyamatosan utaztató 
külföldi utazásszervezők elpártolnak fővárosunktól, egyszerű-
en törlik Budapestet kínálatukból. 
n Feltétlenül szükséges, hogy átépítések, fejlesztések, egész 
városrészek korszerűsítése előtt gondoljanak a turizmus szem-
pontjaira is – az eddigiekben ez sajnos nem jellemző. Pl. a Bel-
város, Kossuth tér tervezésekor senki nem konzultált a turiszti-
kai szakmával. Szakértőink mindenkor szíves rendelkezésükre 
állnak a lehetséges megoldások megtalálásában. 

A fent leírtak csak jelzések a problémákról,  az egyes témák-
ról természetesen sokkal bővebb információkat tudunk adni, 
amennyiben a főváros részéről erre fogadókészség van. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a turizmus fontos adóbevé-
telt jelent az államnak, a fővárosnak és csak Budapesten több 
mint 100.000 embernek ad közvetlen munkalehetőséget uta-
zási irodákban, szállodákban, idegenvezetőknek, éttermek-
nek, autóbuszvállalkozásoknak, stb. 
Budapest az ország fő vonzerejét jelenti, nemzetközi megíté-
lése jelenleg sajnos meglehetősen negatív, elsősorban a fent 
említett problémák miatt. Alapvető érdekünk, hogy a negatívu-
mok kiküszöbölése érdekében sürgős és hatékony intézkedé-
sek történjenek, mielőtt még nem késő és nem csökken drasz-
tikusan a Budapestre érkező turisták száma. 

Mindenkor örömmel állunk rendelkezésre a közös gondolko-
dásra, a megoldások megtalálására, mert úgy véljük, hogy 
fenti problémák megoldása nem elsősorban anyagi kérdés, 
hanem szervezés, átgondolás, tenni akarás kell hozzá. 

Budapest, 2012. április 5.
Molnár Gabriella, elnök 

Európán átíVElő magyar szErVEzés
EGYEdÜLÁLLÓ EGYÜTTMűKÖdÉSrE KErÜLT 
Sor A roxEr EVENT & MorE ÜGYNÖKSÉG 
ÉS AZ ApoLLo VrEdESTEIN KÖZÖTT

A londoni székhelyű, indiai tulajdonú Apollo Vredestein 
gumiabroncsgyártó cég téli kollekciója a Roxer Event & 
More Ügynökség szervezésében került bemutatásra To-
rinóban.

Az esemény különlegessége egyrészt abban rejlik, hogy a 
londoni megrendelő egy nemzetközi tenderen magyar ügy-
nökséget bízott meg, másrészt, hogy a bemutatóra nem a 
szomszédos országok valamelyikében, hanem a komoly ren-
dezvényszervezői hagyományokkal büszkélkedhető Olaszor-
szágban került sor. 

Az 5 napon át tartó rendezvényre közel 20 országból több mint 
450 vendég érkezett. Az exkluzív eseménynek az Italdesign 
Giugiaro épülete adott otthont, ahol egy műsoros gálavacsora 
keretei között mutatták be a meghívottaknak a csúcsminősé-

gű gumiabroncsokat. A rendezvényre a színvonalas produkci-
ók mellett a hang-, fény- és vetítéstechnika, továbbá a bútorzat 
és a dekoráció is Magyarországról érkezett.

Roxer Event & More
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Wedd kezedbe a viláGot! 
járj WErKbEn!
Filmesek, dizájnerek, tanárok, művészek trécseltek a tera-
szon. A kellemes esti fröccsözés szokás szerint világmeg-
váltásba torkollott. Hogy kellene egy hely, valami más, vala-
mi új, egy progresszív, kreatív műhely, hívják akár iskolának. 

2007 szeptemberében saját indulóval, pezsgőbontással, eufori-
kus hangulatban indult a Werk Akadémia. Aztán az eufória foko-
zatosan adta át helyét a kemény munkának. Ami kezdettől meg-
maradt: a közösség ethosza, a csapatmunka varázsa, a tanulás 
élménye. A szakok munkája önismereti, személyiségfejlesztő 
tréningekkel indul, prezentációs és pitching technikákat is több 
szakon oktatnak e szakmák legkiválóbb képviselői. Az oktatók 
az aktuálisan beiratkozókkal közösen formálják a történéseket, 
ezért aztán a Werkben semmi rutin nincs. 
A Werk mindig is imádta a rendezvényeket, tanárai és hallga-
tói egymással karöltve hoznak létre produkciókat.  Főbb werkes 
produkciók voltak (ezekről képes beszámoló található: http://
www.werkakademia.hu/includes/action/action_werkvideok.php)
n  Backstageparty 2007 és 2010. Norman Gáborral (normangabor@

aol.com), az Amerikában élő és dolgozó sikeres producerrel a 
Werk már kétszer rendezte meg a magyar szépségszakma 
ünnepét, a Backstagepartyt 

n  Reklámhét 2007 – a Werk az egyik meghívott helyszín volt
n  Sajtófesztivál 2007, 2008: a Werk mindkét alkalommal sikeres 

performansszal gazdagította az esemény programját
n  Ulpius Lakógyűlés – az Ulpius-ház kiadó 10. születésnapi par-

tija az Instantban 2008. december 8. 
n  Brand Camp 2008, 2009 – a Werk az esemény meghívott 

brand-je volt 
n  Divatblogok Éjszakája, 2009 – a rendezvény online helyszíne 

volt a Werk
n  Dizájn Hét 2009, 2010 – a Werk az eseménysorozat egyik 

helyszíne
n  Lakástrend 2010: a Werk volt a rendezvény kiemelt szakmai 

partnere
n  Volt Fesztivál Sopron, 2010 – 2013. A Werk immár hagyomá-

nyosan a Civil utca egyik helyszíne és a Fesztivál egyik szín-
padának állandó résztvevője

n  EFOTT Pécs-Orfű 2010 – a Werk a Civil utca egyik helyszíne 
volt

n  Cinefest 2009, 2010, 2011 Miskolc: Werkes filmek önálló szek-
ciója   

n  A Werk minden évben nagy nyilvános rendezvény keretében 
mutatja be Film Akadémiájának filmjeit, miután a Kino-t kinőt-
te, többnyire a Toldi moziban. A Werk Film Akadémia fennállá-
sának 5 éves jubileumát 2013. szeptember 5-én este a Művész 
Moziban ünnepli, ahol eddigi legjobb 20 filmjét mutatja be. 

n  Királyutca-dizájnutca: a Werk a Király utcát dizájn utcává fej-
lesztő klaszter tagja lett 2010-ben 

n  A Werk minden nagyobb budapesti divatbemutató, így a 
Gombold újra! állandó közreműködője

n  A Werk kurátor és zenei menedzser szakos hallgatói 2013. 
május 9-én a Design Terminálban tartottak vernisszázzsal 
egybekötött könnyűzenei koncertet.

A Werk műhely, ahol átjárás van más szakokhoz, szakmákhoz. 
Egy furcsa börze ez, melyen megjelenik valaki, hogy a filmjébe 
kellene egy stylist, megjelenik egy stylist, hogy nincs-e valaki, 
aki meg tudja fotózni a félévi portfólióját, a zenei menedzserek 
mindent megbeszélnek a színházasokkal, a színházasok pedig 
az enteriőr-stylistokkal. A szakok nem válnak el mereven egy-
mástól. Itt a tanulás gyors folyamat, a filmesek például a máso-
dik félév végén már stábban kisjátékfilmeket csinálnak. Minden 
évben akad egy-kettő, amelyik itt-ott díjat is nyer. A vágók szinte 
mindig elkelnek, a gyártásszervezők is. Ahogy minden más szak 
bátor és tehetséges hallgatója is nagy eséllyel talál magának, ha 
nem is állást, de munkát. Hat év tapasztalata, a hallgatói visz-
szajelzések azt mutatják, hogy a werkes végzettség jó ajánlóle-
vél.  Mert a hallgatók úgy tanulják meg a szakmát, hogy közben 
már alkotnak benne. Kapcsolatba kerülnek minden olyan céggel, 
amely egy kicsit is törekszik az önállóságra és a kreativitásra. 
2011-ben megszületett a Werk tortája. A kecses csatos üveg-
ben tálalt mangó a tengeri sós karamellel egész különleges 
ízhatást nyújtott.  Segal Viktor alkotásának erejét tovább fokozta 
a tonkabab fantasztikus íze és illata. Eredeti, szokatlan, megújító 
ízvilág. A Werké, ahol a hétköznapokban is teljesen megszokott, 
hogy a munkatársak, a hallgatók, a tanárok behozzák saját kü-
lönleges süteményeiket, kreációikat. 

www.werkakademia.hu

www.werkakademia.hu
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek 
szerkesztője és online felülete

AMErIKAI EGYESÜLT ÁLLAMoK, KANAdA
nyárI ötlEtEK

1. Luminato és Royal Ontario Múzeum Big Bang Bash 
Június 8-án egy úgynevezett Big Bang Bash vette át az ural-
mat a Royal Ontario Múzeumban, Torontóban, amely a „Viktor 
és Rolf Baba” kiállítás és egyben a Luminato Művészeti Fesz-
tivál megnyitójaként szolgált.

Egy futószalag szolgálta ki az összes vendéget a koktéloktól 
kezdve a muffin-okon át egészen a grillezett rákfarokig. Az 
eseményre külön koktélokat is kreáltak, amelyek névben és íz-
ben is passzoltak a kiállításhoz és a fesztiválhoz.

2. Watermill központ nyári élmények 
A Watermill központ nyári rendezvénye júliusban, Hampton-
ban számos egyedi, művészi installációt vonultatott fel a nya-
rat ünnepelve.

Például Robert Wilson „Égbámuló ágyai” biztosították a tera-
szon a vendégeknek, hogy hanyatt feküdjenek és szemüket az 
ég felé fordítsák. 

3. Fleurotica 
Június 12-én a chicago-i Garfield Parkba tervezett rendez-

vényt nem tarthatták meg eredeti helyén, ezért a szervezők 
igyekeztek a park hangulatát tető alá vinni.
A levelekkel borított pultoknál a felszolgálók növényi elemek-

kel díszített koktélokat kínáltak, valamint a parkhoz köthető két 
koktélt is kézműves agyag korsóban szolgálták fel. 

4. Lincoln Park Állatkerti Bál 
A Lincoln Park Zoo Bálját Chicago-ban július 12-én tartották, 
ahol stílusosan tematikus nyakkendőket osztottak.

Az állatok örökbefogadói által támogatott nyakkendők tigris, 
pingvin és más állatkerti állatok formáival voltak díszítve. A 
vendégek 250 dollárral in-
díthatták a támogatási ösz-
szegeiket, amelyet mind az 
állatkert felújítási munkála-
taira fordítanak majd. 

5. Jótékonyság:  
Víz, Víz, Séta 
Augusztus 21-én a W Bos-
ton Hotel egy jótékonysági 
„víz, víz, séta” eseménynek 
adott otthont. Egy hagyo-
mányos divatbemutatót 
„állítottak fejre”. A meghí-
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vott vendégeknek egy kifutón kellett végig sétálni két 18 kiló-
grammos vizes kannával. Mindezt azért, hogy a 100 vendég 
megtanulja és érezze mit jelent a fejlődő országokban több 
kilométert gyalogolni vízért. Minden „sétáért” a hotel 45 Dol-
lárt adományozott a Víz Jótékonysági szervezetének. A ren-
dezvény ősszel is folytatódik a W Hotel további helyszínein: 
New Orleans-ben, San Fransisco-ban, Scottdale-ben, South 
Beach en és Los Angeles-ben.

bizbash.com

EGYESÜLT KIrÁLYSÁG

A Singapur-i Digitális Divat Hét összeáll a Brit kormány-
nyal, hogy élőben közvetítsék a rendezvényt 

Az együttműködés oka: 

a dIVathét brItt KErEtE

A második évében járó eseményt idén Szingapúrban rendezik 
november 1 és 4 között. A tervek szerint teljesen interaktív lesz 
és az online nézők betekinthetnek backstage interjúkba, vala-
mint elcsíphetik a show minden apró momentumát az öltözőtől 
egészen a kifutóig. A vásárlók azonnal megvehetik a ruhákat 
az Asos Market felületén. 

A Google+, YouTube és a Twitter is partnere a divathétnek, 
amely ösztönzi majd a felhasználókat, hogy részt vegyenek a 
divat show-n a közösségi média területén is. 

(eventmagazine.co.uk)

NÉMETorSZÁG
málta rEndEzVény roadshoW- az állomá-
soK franKfurt és düssEldorf 

Málta idegenforgalmi hivatala és partnerei exkluzív kétállo-
másos roadshow-t szervez Frankfurtban és Düsseldorfban. A 

roadshow-ra MICE 
ügynöksé geke t , 
döntéshozókat és 
rendezvényszerve-
zőket várnak, ahol 
informálódhatnak a 
lenyűgöző ország-
ról rendezvényes 

szemszögből. A meggyőző képek mellett a turisztikai hivatal 
prezentációjából hasznos utazási tippeket és „bennfentes” in-
formációkat kaphatnak. A workshop egy vacsorával ér véget 
és a hivatal reményei szerint sok új üzlettel.

(events-magazine.de)

AuSZTrIA
brEgEnzEr fEszt

Mindössze 870 km-re Budapesttől egy 1946-ra visszatekintő 
sikertörténet színesíti Ausztria programjait. A Brengez-i feszti-
vál 1946-ban indult útjára.

A város nem rendelkezett színházzal, ezért a legszebb és leg-
népszerűbb helyet, a tavat választotta nyári fesztiváljának köz-
pontjává. Ekkor még a két fa alapokon álló színpad adott helyet 
Mozart korai műveinek és egy szimfonikus zenekarnak.

Mára lélegzetelállító dísz-
letek és hihetetlen formák 
emelkednek ki a tóból és 
mindezt több mint 100 ezer 
ember látja éves szinten. A 
nemzetközi zenei fesztivál 
a kevésbé ismert operák-
kal és darabokkal is töme-
geket vonz és a Bécsi Filharmonikusok által fémjelzett produk-
ciók nemzetközi színvonalat és nézőközönséget is biztosítnak.

bregenzerfestspiele.com

nemzetközi hírek
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PROMO DATA

hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

1000 hotEl, panzIó Eladó...
A Világgazdaság szerint közel ezer hotel, szálloda vagy panzió 
eladó az országban, az ötszobás kis vendégháztól a budapesti 
130 szobás luxusszállodáig. A szállodaszövetség főtitkára úgy 
véli, hogy mindenre van vevő, ha nagyon lemennek az árak. 
Az utóbbi években visszaesett a szállodák jövedelmezősége, 
ezért sokan kiszállnának az üzletből. Kovács István, a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) főtitkára hoz-
zátette: a legtöbb esetben csak veszteséggel lehet kiszállni. A 
hitelező bankok csak azért nem árverezik el a becsődölt hote-
leket, mert nem akadna rájuk elfogadható árat kínáló vevő. Az 
MSzÉSz adatai szerint 2007-ben az összes foglalkoztatott 8,4 
százaléka, 323 ezer fő dolgozott a turizmusban és vendéglá-
tásban. Ez a szám nagyjából most is igaz. A szállodaipar romló 
jövedelmezősége, s ebből következően nagyon alacsony bér-
színvonal miatt azonban megindult – elsősorban a szakmailag 
képzett, kellő nyelvtudással is rendelkező – szakemberek kül-
földre (Ausztriába, Németországba) irányuló elvándorlása, ami 
ugyancsak hozzájárul a szolgáltatások minőségének romlásá-
hoz – olvasható a lapban. (index/Világgazdaság)
 

édEsVízI VIlágKongrEsszus budapEstEn
550 vízügyi szakember részvételével tartották meg főváros-
unkban a 80 ország tudósait tömörítő Nemzetközi Limnológiai 
Társaság (SIL) 32. kongresszusát. Az augusztus 5-9. között 
megrendezetett tanácskozást 1930 után másodszor rendez-
ték Budapesten. A többezer tagot összefogó SIL  tanácsko-
zásának homlokterében  az édesvizek biodiverzitása,  a főbb 
élőlénycsoportok ökológiája, a környezeti, klimatikus aspektu-
sok, az édesvizek monitoringja, a modellezés és egyes ese-
mények előrejelzése állt, e kérdések mind létfontosságúak az 
emberiség jövője szempontjából. A két kiemelt vitaindító elő-
adás az emberek által kizsákmányolt folyók restaurációjával, 
illetve a trópusi és  szubtrópusi folyók klímaváltozásra adott 
ökoszisztéma válaszairól szólt. A magyar  limnológusok kép-
viseletében Dr. Somlyódy László tartott előadást a budapesti 
limnológiai világkongresszuson. A plenáris előadásokat köve-
tően a hallgatóság 24 szekcióülésen vett részt, ahol a közel 
550 fős hallgatóság behatóbban tudta az adott szűkebb szak-
mai terület kérdéseit megvitatni. (MTI, Limnology.org)
 

cEuco KongrEsszus pécsEtt
A Bor és Gasztronómia Kiváló Európai Képviselője címet ado-
mányozta az európai szakszövetség Pécs városának. A CEUCO 
pécsi  11. kongresszusán adták át a díjat Páva  Zsolt  polgár-
mesternek. A 2003-ban alakult CEUCO,  az Európai Bor- és 
Gasztronómiai Egyesületek Szövetsége, azoknak a városok-
nak, szervezeteknek, borászatoknak, éttermeknek ítéli a díjat, 
amelyek nagy súlyt fektetnek a kulináris hagyományok élet-
ben tartására, ápolására, azok megismertetésére. Az indoklás 
szerint Pécsett a gasztronómia, a művészetek és a történel-
mi örökségek eleven, izgalmas egységet alkotnak: a belvárosi 
múzeumok, vendéglők, ókeresztény, reneszánsz és török kori 

emlékek, délies napfény, rengeteg csábító kávéházi és éttermi 
terasz és egész évben zenei, irodalmi, képzőművészeti esemé-
nyek adják össze az utánozhatatlan „pécsi fűszerkeveréket”. 
A pécsi városmarketing fontos eleme a gasztronómiai és bor-
kultúra népszerűsítése, ezt bizonyítják az elmúlt négy évben 
szervezett konferenciák, szakmai rendezvények, borválasztá-
sok, fűszerünnepek. A város hosszú távú stratégiájában fontos 
szerepet játszik a gasztronómiai és borturizmus fellendítése. A 
legjobb európai borászat címét Tiffán Ede, a legjobb európai 
étterem címét Gere Attila Mandula Étterme kapta. A CEUCO 
alelnöke Háber Ibolya, a Magyar Hölgyek és Asszonyok Bor-
rendjének az elnöke. (Pécsi Napilap)

szIgEt fEsztIVál
Az elmúlt éveknél 4%-kal kevesebben, 362 ezren vettek részt 
a legnagyobb nyári mega-rendezvényen, az Európa legjobbjai 
között számon tartott Sziget Fesztiválon. Gerendai Károly fő-
szervező elmondta, hogy az idén több világsztár sem tudott 
eljönni, és az idén is veszteséggel zárták a fesztivált, de má-
sik két rendezvényük, a VOLT és a Balaton Sound nyeresége 
kompenzálta az eredményt. A Republic márciusban váratlanul 
meghalt frontembere, Bódi László („Cipő”) emlékkoncertjével 
kezdődött meg augusztus 5-én, és egy hét elteltével a tűzijá-
tékos End Show és David Guetta koncertje zárta az idei Szige-
tet, amely 1993-ban „Diák-Sziget”-ként indult, s tavaly Európa 
legjobb nagy-fesztiválja lett. A vendégek több mint fele külföldi 
volt, a hetijegyeket évek óta túlnyomó többségében az ország-
határokon túlról érkezők vásárolják meg, s a 14 ezer forintos 
napijegyet vevőknél van csak több hazai fiatal. Aki nem enged-
hette meg ezt az összeget, az az interneten élőben követhet-
te a legfontosabb produkciókat. A résztvevők a napi többtu-
cat koncert mellett változatos kulturális és sport programokat 
élvezhettek, s a nyári kánikulában a Sziget beach-en hűsölhet-
tek. A botrányos trafik-ügyet is sikerült nagy-nehezen megol-
dani, és egy koncessziót nyert cég kitelepülhetett a nikotinra 
vágyók ellátására. Az idén is jól vizsgázott a két éve beveze-
tett készpénzmentes MegaPay rendszer, hogy mindenütt csak 
kártyával lehetett fizetni és így pontosan követni tudták, hogy a 
kereskedők milyen forgalmat bonyolítottak le.
  (Eventer gyűjtés)
 

KülföldrE tErjEszKEdIK a szIgEt 
60 ezren vettek részt a 12. Félsziget Fesztiválon, amelyet az 
eddigi Marosvásárhely után az idén már Kolozsváron tartot-
tak meg július 18-21. között. A korábbiaknál bővebb zenei kí-
nálat mellett színházi előadások, irodalmi délutánok, előadá-
sok, kiállítások is voltak, és itt tartották meg az I. Erdélyi Slam 
Poetry Bajnokság döntőjét. A Félsziget nemcsak Erdélyben, 
hanem Romániában is a legnagyobb ilyen rendezvény. A Szi-
get Kft. tulajdonosa, Gerendai Károly a Marketing és Médiának 
elmondta, hogy keményen dolgoznak már a jövő nagy projekt-
jein. Nemrég tért haza az ukrán fővárosból, ahol megállapo-
dott, hogy jövőre fesztivált szerveznek Kijevben. Jelezte azt 
is: az idén ősszel újabb kihívás elé néznek: Bécsben is terve-
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hazai hírek
zik megrendezni a Fridge fesztivált, de például ők szervezik a 
törökországi Rock n’ Coke fesztivál programjait is. Korábban 
több tárgyalás is tartottak a potenciális horvát partnerekkel 
egy esetleges adriai fesztivál megszervezéséről is.
 (Marketing és Média, Eventer) 
 

nyárI bulIszEzon
127 ezer rekord látogatóval fejeződött be a Balaton Sound, a 
főleg külföldiek által látogatott július 11-14-i zamárdi megabuli. 
Lobenwein Norbert fő szervező rámutatott: egyes külföldi or-
szágokban a tavalyihoz képest duplájára nőtt a jegyeladás, és 
további több tízezer vendég is ellátogatott volna Zamárdiba, 
de mégsem tervezik a fesztivál méretének növelését. A tulaj-
donos Sziget Iroda vezetője, Gerendai Károly elmondta:  mind 
a cégüknek, mind a hazai fesztiválszervezésnek nagy elisme-
rése, hogy a Soundot   januárban a Festival Awards Europe-
on megválasztották a legjobb középkategóriás fesztiválnak. A 
nagy ifjúsági bulik közül 80 ezren szórakoztak június 25-30-án 
a rakamazi Hegyalja Fesztiválon, az esős idő miatt alig 5 ezer-
rel kevesebben, mint tavaly. 200 együttes és énekes (összesen 
1.000 fő) lépett fel 11 programhelyszínen és naponta kétezren 
gondoskodtak a résztvevőkről. Szintén rekord számú 110 ezer 
látogató volt a VOLT-on, a magyar fiatalok által legjobban ked-
velt július 3-6-i soproni fesztiválon. A 750 milliós költségvetésű 
VOLT mintegy 1.500 embernek adott munkát és telt ház volt 
Sopronban minden magánszálláshelyen is. A fesztivál kon-
certjeit a világhálón közel egymillióan követték.
 (MTI, Kultúrkalandor)
 

műVészEtEK VölgyE  
ördögKatlan fEsztIVál
120 ezer résztvevővel tartották meg a 23. Művészetek Völgye 
fesztivált – ezúttal csak 2 faluban: Kapolcson és Taliándörög-
dön 30 helyszínen 500 programra került sor 1700 fellépő köz-
reműködésével. A július 26-án kezdődött 9 napos rendezvény 
85 milliós költségvetésének több mint 40 %-át biztosította a 
Nemzeti Kulturális Alap és a miniszteri keret. A korábbi évek-
ben 7 falut is megmozgató, 200 ezresnél is nagyobb létszámú 
rendezvény most is szerényebb volt, sőt 2008-ban és 2009-
ben el is maradt. Az idén azért 138 kézműves állított standot és 
sokezren aludtak a kiadott falusi szobákban és az udvarokon 
felállított sátrakban.
40 ezren voltak kíváncsiak a Pécs közeli 4 kis baranyai faluban 
megtartott ötnapos 6. Ördögkatlan Fesztiválra, amely – egyes 
vélemények szerint – mostanra a legjelentősebb összművészeti 
fesztivállá nőtte ki magát. Nagyharsányban, Kisharsány-
ban, Palkonyán és az újonnan csatlakozott Beremenden – ko-
moly- és könnyűzenei, dzsessz, világ- és népzenei koncertek, 
színházi előadások, filmek, irodalmi estek, kiállítások, családi 
programok, táncházak, workshopok és óriási bulik várták a kat-
lanozókat. A fesztivált hagyományosan a Quimby kezdte és a 
Kiscsillag zárta, s a legkülönlegesebb esemény az új beremendi 
helyszín éjszakai komolyzenei koncertje volt: több mint 3 ezer 
ember hallgatta Mozart Requiemjét. A gazdasági vonalon szán-
dékoltan amatőr fesztivál más vonatkozásokban viszont egyre 
inkább profibbá vált, idén már nem lehetett panasz az egyes 
falvakat összekötő katlanbuszokra és olajozottan közlekedtek a 
Katlant Péccsel összekötő koncertjáratok is.
 (MTI, HVG.hu)

dEbrEcEnI VIrágKarnEVál
 
Az idén már 44. alkalommal rendezték meg az Európában 
egyedülálló turisztikai programot, a Virágkarnevált, amelyet 
ezúttal is hatalmas tömeg, muzsikáló menet, virágos jókedv, 
feldíszített utcák, autók és színpompás virágok jellemeztek. 
Most először nem a zsűri, hanem a közönség döntött, mind a 
nyertes virágkocsi, mind a legjobb produkció kiválasztásában. 
A nagyszabású rendezvény, az augusztus 20-án kicsúcsoso-
dó közel egyhetes színpompás tradíciót 1966-ban szervezték 
meg először, megemlékezve arról, hogy 1905-ben a Debreceni 
Mentő Egyesület támogatására létrehozták az első “virágkocsi 
korzót”, melynek bevételét egy mentőkocsi vásárlására aján-
lották fel. Évente közel félmillióan érkeznek a cívis városba, 
hogy a karneváli hangulat részesei lehessenek, melyet hosz-
szan tartó készülődés és sokak fáradságos munkája előz meg. 
Az utolsó hetekben a versengő cégeknél 30-40 dolgozó díszíti 
fel azt a 15-16 virágkocsit, melyhez nagyjából 3 millió szál – élő 
és száraz – virágot használnak fel. A szilárd vasvázra teszik a 
főleg fából és hungarocellből készült alapot, melyre a virágok-
ból kigondolt kompozíciót feltűzik. A vágott virágokat csak 19-
én éjjel teszik fel a kocsikra, így másnap reggel frissen és üdén 
indulhat a menet. A felvonulást – a hagyományoknak megfele-
lően – a szervezők két virágkocsija, az ólomüveg technikával 
készült városcímert bemutató kompozíció és a magyar állami-
ság jelképeit, a Szent Koronát, a jogart, az országalmát és az 
uralkodói palástot ábrázoló kompozíció nyitotta meg.
 (MTI, Világjáró Magazin)

nézőcsúcs a hungarorIngEn
247 ezer látogatóval megdőlt a 2008-as 241 ezres rekord a 28. 
mogyoródi Forma 1 versenyen, s ez a tavalyinál 12 %-kal volt 
több. A július 28-i vasárnapi futamon, amelyet a brit Hamil-
ton már negyedszer nyert meg, 99 ezren voltak kint. A Magyar 
Nagydíj rajtja előtt nem sokkal az “utazó cirkusz” tulajdonosa, 
Bernie Ecclestone az eddigi, 1986 óta tartó és 2016-ig szóló 
licenszet 2021-ig meghosszabbította a magyar kormány kép-
viselőivel. Ecclestone kéréseinek megfelelően jövőre továb-
bi fejlesztések és módosítások várhatóak a Hungaroringen. 
A 2017-ben fizetendő jogdíj 38 millió amerikai dollár, az utána 
következő években pedig az összeg  7,5 %-kal emelkedik.  A 
Forma 1 komoly gazdasági eredményt is hoz, hiszen a szoba-
foglaltság mindig jelentősen nő,  és a nézők költése is lényeges 
tényezőt jelent.
 (HVG/MTI)
 

KEcsKEmétI rEpülőnap
Több mint 100 ezer látogatója volt a vasárnap zárult kecske-
méti repülőnapnak, a hétvégén minden eddiginél több kötelék 
mutatkozott be – közölte a Honvédelmi Minisztérium helyettes 
államtitkára. Borbíró Zoltán az augusztus 3-4-i hétvégi ese-
ményt értékelve elmondta: sikeresen zajlott le a X. Nemzetközi 
Repülőnap és Haditechnikai Bemutató, amelyen 22 ország 142 
légi járműve vett részt. A legnépszerűbb mozzanat a kötelékek 
látványos bemutatkozása volt. A magyar mellett orosz, horvát, 
török, bolgár, olasz és spanyol légi bemutató szórakoztatta a 
közönséget. A kuriózumok közé tartozott a NATO Stratégiai 
Légiszállító Képesség (SAC) programjának keretében a pápai 
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légi bázison állomásozó egyik óriás szállítógép, a C-17-es be-
mutatója. A legkülönlegesebb “csemegét” az Orosz Vitézek el-
nevezésű formáció szolgáltatta Szu-27-es gépeivel, mely még 
soha nem járt Magyarországon. A földön kiállították a magyar 
légierő korábbi évtizedeinek géptípusait. Az idősebbek nosz-
talgiázhattak a MiG-23-as vagy a Szu-22-es láttán, az egészen 
kicsik pedig be is mászhattak a Mi-8-as és Mi-24-es helikopte-
rek, illetve egy régi Albatros pilótafülkéjébe. (Petőfi Népe, MTI)
 

fEsztIVáloK EllEnőrzésE – bírságoK
Az idén csökkent a szabálytalanságok száma a fesztiválokon, 
így a Sziget Fesztiválon is, amiben része van a Sziget Kft. ál-
tal szervezett rendezvényeken két éve bevezetett úgyneve-
zett fesztiválkártyának, ami száműzte a készpénzes fizetést. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai és pénzügy-
őrei több mint 150 ellenőrzést végeztek a Hajógyári szigeten 
és környékén, s ennek alapján összesen 2,2 millió forint bír-
ságot szabtak ki a vállalkozásokra. Például 200 ezer forint ér-
tékű, kétes eredetű és hamis márkajelzésű ruházati terméket 
foglaltak le. A jövedéki termékekre és a szellemi tulajdonjogra 
vonatkozó szabályok betartása mellett vizsgálták a számla-, 
illetve nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését, valamint az 
árucikkek eredetét is. Bár az általános tapasztalatoknál kedve-
zőbb adózási morál volt jellemző, akadt néhány jogsértő vál-
lalkozás. A fesztiválkártyák fehérítő hatása mellett azonban a 
szabálytalan foglalkoztatás, az áru bizonyíthatatlan eredete, il-
letve a rossz dokumentumkezelés nem tűnt el a Szigetről és a 
hasonló rendezvényekről sem, – közölte a NAV.
 (Napi Gazdaság)
 

VIzEs Vb budapEstEn 2021-bEn
Sportdiplomáciai bravúr, hogy az eddigi legnagyobb szabású 
nemzetközi sportrendezvény házigazdája lehet az ország. A 
nemzetközi szövetség, a FINA barcelonai ülésén úgy döntöttek, 
hogy 2021-ben Budapesten rendezik meg a vizes – úszó, nyílt 
vízi úszó, műugró, műúszó, vízilabdázó – világbajnokságot. A 
magyar delegáció lenyűgözte a prezentáció során a FINA Büro 
tagjait. Elsőként Borkai Zsolt, a MOB elnöke ígérte meg, hogy 
a Magyar Olimpiai Bizottság a következő nyolc évben mindent 
megtesz a rendezvény sikeréért. Orbán Viktor miniszterelnök 
megerősítette, hogy a kormány az összes garanciát megadja 
a sikeres világbajnoksághoz, és az új, XXI. századi létesítmény 
a Duna partján a világ úszósportjának fellegvára, méltó ottho-

na lesz. Az már korábban eldőlt, hogy 2017-ben junior-világ-
bajnokságot rendezhet Budapest, és ezt a 2021-es felnőtt VB 
főpróbájának lehet tekinteni. Hazánk több Európa-bajnokság 
után először adhat otthont vizes vébének.
 (Nemzeti Sport)
 

strandoK éjszaKája
50 ezren vettek részt az immár negyedszer megtartott au-
gusztus 2-i strandok éjszakáján, amikor is mintegy 40 fürdő-
ben hosszabbított nyitva tartással, este 22,oo-ig vagy akár 
éjjel 2-ig lehetett élvezni a kánikulát enyhítő hűs habokat. A 
Fürdőszövetség által kezdeményezett idei akcióban a résztve-
vők vállalták, hogy a későbbi zárás mellett különböző prog-
ramokat is tartanak a vendégeknek. A Budapest Gyógyfürdői 
Zrt. Dagály strandján Minimax gyerekprogram és zenés mű-
sor volt, este külön DJ biztosította a zenét, s bemutatót tar-
tott Gröger Nándor yo-yo Európa bajnok is. Hajdúszoboszlón 
és Bükfürdőn tűzzsonglőrök és hastáncosok léptek fel, Mis-
kolcon a 4-Dance Club táncosai, Kecskeméten sztár éneke-
sek, Székesfehérváron ingyenes játékokat lehetett kipróbálni: 
vízigömböt, vízirollert, vízifocit és szörf-szimulátort. Szegeden 
jóslás és kártyavetés volt, és más helyekhez hasonlóan csilla-
gászati bemutató is, hiszen különösen jól meg lehetett figyelni 
a Perseida meteorrajt. A Fürdőszövetségnek az volt az egyik 
célja a rendezvénnyel, hogy megmutassák, a fürdők az ilyen 
alkalmakkor a társasági élet színterei is lehetnek.
 (Eventer gyűjtés)
 

EgymIllIárd  
a pEstI VIgadó rEKonstruKcIójára
További több mint egymilliárd forintot fordítanak a Pesti Vígadó 
újjáépítésére. A kormány rendkívüli intézkedési keretéből biz-
tosítják az összeget a 2004 óta tartó rekonstrukció III., befejező 
üteméhez. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javára 792 mil-
lió, a Magyar Művészeti Akadémia javára 297,6 millió, összesen 
1,089 milliárd forint átcsoportosításáról döntöttek. A kormány 
2011 februárjában 2,23 milliárdot  biztosított a Pesti Vigadó fel-
újítására, akkor úgy tervezték, hogy az év októberére nyílhat 
meg a Magyar Művészeti Akadémia székházának is számító 
rendezvényhelyszín. A Vigadó vagyonkezelője akkor azt közöl-
te, hogy 2004 és 2011 között már 1,15 milliárd forintot fordítot-
tak az épületre.
 (MTI)

A blogok és a Facebook a legtöbbet használt közös-
ségi média csatorna a rendezvényiparban – derül ki a 
visitBerlin Convention Office megbízásából, mintegy 230 
rendezvényszervező, németországi és nemzetközi szer-
vezet, vállalat és ügynökség megkérdezésével készített 
tanulmányból.

A blogok és a Facebook mellett az internetes fórumok is meg-
határozó jelentőségűek, ezeket a platformokat a megkérde-
zettek 63 százaléka legalább naponta egyszer látogatja. A 
LinkedIn-t 59 százalékuk használja, a Youtube-ot 53, a Twittert 

46 százalékuk. Arra a kérdésre azonban, hogy a céges dönté-
sekben van-e szerepe a közösségi médiának, a megkérdezet-
tek 58 százaléka nemmel felelt. Viszont 71 százalékuk egyetér-
tett azzal a kijelentéssel, hogy az elkövetkező években tovább 
nő a közösségi média jelentősége.
A résztvevők mintegy fele azt közölte, hogy a közösségi média 
már részét képezi a vállalati marketingmixnek, és 52 százalé-
kuk szerint ezek a csatornák hozzájárulnak a márkaismertség 
és a láthatóság növeléséhez.

(Turizmus Panoráma Bulletin)

KözösségI médIa és rEndEzVényIpar

hazai hírek
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helyszínajánló
szErVEzzEn rEndEzVényEKEt  
KülönlEgEs KörnyEzEtbEn – ElérhEtő áron!
Az V. kerületi Falk Miksa utca 1. szám alatt, a Parlament épü-
letével szemben található az Edutus Főiskola Falk1 Edutus 
Ház Rendezvényközpontja. A történelmi környezetben töb-
bek között három igényes oktató-, egy konferenciaterem, 
egy exkluzív tárgyaló, valamint egy különleges előadásokra, 
kiemelkedő színvonalú állófogadásokra alkalmas barokk te-
rem található. A rendezvényközpontban ezen kívül a Baristum 
Kávézó és az Edufit edző- és konditerem is várja kedves 
vendégeinket.

Áraink megalkotásakor azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy 
rugalmas és finanszírozható ajánlatot adhassunk ügyfele-
inknek, mellyel támogatjuk őket üzleti sikereik elérésében.
Konferenciatermünkben 100-130 főig bonyolíthatók le tovább-
képzések, konferenciák, tréningek, céges rendezvények, ki-
sebb termeink 30-40 fő befogadására képesek.

A technikai háttér biztosítása mellett rendezvényeink ven-
déglátásában is szívesen részt veszünk. A kávészünettől 
kezdve a háromfogásos étkezésen át a díszvacsoráig felme-
rülő igényeiket is szívesen kiszolgáljuk. Termeinkben biztosít-
juk az alap technikai felszereléseket (projektor, mikrofon), 
igény szerint azonban videokamera és tolmácsberendezés is 
bérelhető.
Szívesen adunk otthont üzleti tárgyalásoknak, kiemelt partneri 
találkozóknak, workshopoknak, előadásoknak, képzéseknek, 
tréningeknek, illetve konferenciáknak.

Minden ügyfelünk egyedi, igénye eltérő, így minden esemény 
kapcsán személyre szabott ajánlatot készítünk!

Kérdéseikkel, ajánlatkéréssel kapcsolatban kérjük, keressék 
rendezvényszervező kolléganőnket az alábbi elérhetőségek 
egyikén:

Nagy Beáta
nagy.beata@edutus.hu

+36 20 384  41 94
További képek: www.falk1.hu

ÁRAINK:

Konferenciaterem
100 m2 100 fő fogadására alkalmas 130 000 Ft + ÁFA/nap
Barokk teremben (75 m2) állófogadással

Oktatótermeink
Boér Elek terem
55 m2 berendezéstől függően 26-32 fő 60 000 Ft + ÁFA/nap
Felszeghy Béla terem
50 m2 berendezéstől függően 22-26 fő 50 000 Ft + ÁFA/nap
Tomcsányi Móricz terem
50 m2 berendezéstől függően 22-26 fő 50 000 Ft + ÁFA/nap

Catering, hostess, egyéb a rendezvényhez kapcsolódó szolgál-
tatás:  igény alapján történő egyeztetést követően
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Összehajtható szék, asztal, puff, bárpult, könyöklő és 
infopult? Honnan is indult mindez? Ime egy kis design-
történet:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két fiatal holland ter-
vező (Douwe Jacobs és Tom Schouten), akik inspirációt leltek 
egy papírvékony valamiben, amely végtelen kreativitást rejtett 
magában...
...mint Richard Sweeney papírművész bonyolult, de ugyanak-
kor erős alkotásai, melyek egyetlen darab papírból készültek. 
Ő szobrokat képzelt el, a fiatal holland tervezők először cask 
székeket.
Így született meg 2009-es diplomamunkaként az egy darab-
ból álló, hajtogatható design szék koncepciója, majd az első 
prototípusok, melyek papírból lettek kivágva. A funkcioná-
lis kialakítás erősnek és megfelelőnek bizonyult, a formavilág 
azonban még hagyott némi csiszolni valót maga után.
Egy pár száz papír-szék és galacsinnal később, végül is meg-

lett a győztes modell – habár ez csak 8 cm magas 
volt. Ám ekkor következett számukra az igazi ki-
hívás... amint az kiderült az addigi legnagyobb 
– de szó szerint.
A papír makettből polipropilén prototípussá 
válás során kiderült, hogy az egy darabból 
álló strapabíró flux szék elkészítése első-
sorban mérete miatt egy kész vagyont 
igényel.
Mindkét tervező túl makacsnak bizonyult 
ahhoz, hogy elfogadja, a NEM LEHET 
MEGCSINÁLNI választ. További tőkét vontak be 
egy korszerű fröccsöntő forma megtervezéséhez és megke-
resték a legnagyobb gépet, amely Hollandiában működött. Ez 
kb. két autóbusz méretű. Mondtam, hogy a legnagyobbat!
Miután ezt az „apró” akadályt is elhárították, 2009-ben legyár-
tották az első flux székeket! Ahhoz, hogy biztosak legyenek 
abban, hogy a székek valóban olyan jók, mint amilyen őrül-
ten jónak ki lettek találva, minden széket kétszer ellenőriznek a 
gyárban mielőtt lapra hajtva becsomagolják.

A Holland formatervezőknek köszönhetően a díjnyertes flux 
szék mellett a flexibilis design koncepció jegyében immár to-
vábbi 8 másik darabbal bővült a termékpaletta. 

Tanácsadás & Kapcsolat

TEL.: +36.1.451.33.53, +36.1.481.01.60
SALES: +36.30.681.64.09
E-MAIL: info@design4rent.hu
WEB: www.design4rent.hu
HOTLINE:  +36.30.868.23.09

®

az EVEnt dEs!gn4rEnt bEmutatja a: 

Kérje a flux termékinformációkat  
az info@fluxfurniture.hu e-mail címen  
vagy küldje meg bérléssel kapcsolatos igényét  
az info@design4rent.hu-ra! 

FLExIbILIS dESIGN búToroK LEGújAbb dArAbjAIT, MELYEK 2013 őSZÉTőL MÁr 
MAGYArorSZÁGoN IS bÉrELHETőK LESZNEK AZ EVENT dES!GN4rENT KÍNÁLATÁbAN
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FLExIbILIS dESIGN búToroK LEGújAbb dArAbjAIT, MELYEK 2013 őSZÉTőL MÁr 
MAGYArorSZÁGoN IS bÉrELHETőK LESZNEK AZ EVENT dES!GN4rENT KÍNÁLATÁbAN
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2013-tól a landal grEEn parKs hálózatban  
a duna rEsIdEncE apartmanparK

Már túl van a 2 milliárd forintos értéken, és tovább folyta-
tódik az a turisztikai beruházás, amely tisztán holland in-
gatlanfejlesztésként indult el Északnyugat-Magyarorszá-
gon az ezredfordulón. A Duna Residence névre keresztelt 
apartmanpark 2013-tól immár a Landal Green Parks háló-
zatában üzemel tovább – tudta meg az OGH Hírügynökség 
Váczi Lajos parkmenedzsertől. 

Az építkezés, amelynek eredményét ma „holland faluként” is 
emlegetik már a kilencvenes évek végén elkezdődött, ám a 
fejlesztőcég tulajdonosa közben váratlanul meghalt. Jóval ké-
sőbb, csak 2010 novemberében készült el a Duna Residence 
apartmanpark multifunkcionális központi épülete, mely Du-
naszentmiklós „holland falujának” szíve is egyben. A több 
mint  2 milliárd forint értékű beruházással immár 102 apart-
man – ebből 20 luxusapartman – került átadásra.
A Duna Residence 2013. január 1-jétől egy elismert nemzet-
közi franchise hálózat, a Landal Green Parks flottájába tarto-
zik. A Landal Hollandiából indult el hódító útjára és jelenleg 
amerikai befektetők érdekeltségébe tartozó dinamikusan fej-
lődő hálózat Európában. Piacvezető pozíciót tölt be az apart-
man üdülőkomplexumok üzemeltetésében és bérbeadásában. 
A Landal franchise hálózatban több mint 70 üdülőpark találha-
tó jelenleg összesen mintegy 12 000 ingatlannal. A mintegy 
16 millió lakosú Hollandiában 51 üdülőpark van már a Landal 
Green Parks szárnyai alatt, Németország, Belgium, Ausztria, 
Svájc, Csehország után pedig immár Magyarországon is jelen 
vannak. 
„A Landal név fogalom az üdülök között, egy olyan nemzet-
közi minőségi sztenderdet jelent, amelynek különösen nagy 
vonzereje van a hollandok számára. Nagy becsben tartják 
a természethez való közelséget, a környezetvédelmet, a fenn-
tarthatóságot és a környezettudatosságot. Nem véletlen, hogy 
a vendéglátásban, cateringben is a helyi – 50-60 kilométeres 
körzetben található – őstermelőket részesíti előnyben az alap-
anyagok beszerzésénél” – mondta el Váczi Lajos.
A gazdasági turbulenciák hatására Magyarország jó turisz-
tikai adottságú, kedvező árfekvésű és elérhető közelségű 
desztinációként felértékelődik a holland turisták szemében, 

akik számára a víz, a természet közelsége és a gasztronómia 
mindig is elsődleges fontosságú volt (Magyarországot ráadá-
sul Kelet-Európa Franciaországaként szokták emlegetni). Így a 
Duna Residence mint a hollandok szívéhez közel álló új kelet-
európai Landal-partner igen jó kilátásokkal bír. 
A Magyar Turizmus Zrt. trendriportja szerint Hollandiában 
1,8%-os mértékű volt a GDP csökkenése (2013. I. negyedévé-
ben a munkanélküliségi ráta több mint 1 százalékpontot növe-
kedve az előző negyedévi adathoz képest, elérte a 8,3%-ot). 
Mind a CBS, azaz a Centraal Bureau voor de Statistiek (Hol-
land Központi Statisztikai Iroda), mind az NBTC (Nederlands 
Bureau voor Toerisme en Congressen azaz a Holland Turiz-
mus és Kongresszusi Iroda) prognózisai egybehangzóan állít-
ják, hogy miközben a holland kiutazó turizmus nagyságrendje 
változatlanul figyelemre méltó marad európai viszonylatban, 
az ár-érték arányra való érzékenység egyértelműen erősöd-
ni fog. 
A Duna Residence további hasznosítási és fejlesztési tervei 
kapcsán Váczi Lajos elmondta, jelenleg az ener gia meg ta ka-
rí tás ra fókuszálnak: a központi épületben folyamatban van 
a napenergia-hasznosítással kapcsolatos projekt előkészíté-
se, de bővítés előtt áll a wellness részleg is, mivel a helyi igé-
nyek bővültek, egyre több környék- és megyebeli, budapesti 
valamint szlovák vendég érkezik. A vendéglátás, a szobák, az 
integrált telefon-internet-tv rendszer fejlesztése is napirenden 
van. 
Mindennek a célja, hogy konferencia, rendezvény, üzleti és 
gasztronómiai események helyszíneként vonzóbb célpont-
tá tegyék a „holland falut”, és egyre inkább kitárják kapuját a 
magyar vendégek felé is.
„Aki a természetre, csendes környezetre vágyik, akár pihe-
nés, akár alkotó munka miatt, Budapesttől alig 85 km-re meg-
találhatja ezt” – hívta fel a figyelmet Váczi Lajos parkmene-
dzser. Majd hozzátette: Tata Komárom, Esztergom, Párkány, 
no és akár Szlovákia turisztikai és kulturális kínálata 15-30 km-
es távolságra pillanatok alatt elérhető, de a faluban lovaglás, 
offroad, quad, vezetett túrázás, gombászás, borkóstolás várja 
a kalandra és aktív pihenésre vágyókat. 

OGH

TúL A 2 MILLIÁrd ForINToS bEruHÁZÁSoN A „HoLLANd FALu”

A „holland falu”  
a magyar vendégek előtt is  
tágabbra nyitja a kapuját

Helyszínajánló
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Élj környezettudatosan, 
pihenj a zöldben!

danubiushotels.hu/zoldnap

Danubius Családi Zöld Nap 
a Feneketlen-tónál
2013. szeptember 29., 10.00 - 17.00 óra

A Családi Zöld Nap programjait a TERMÉSZET szerete-
te és védelme ihlette. Várunk minden korosztályt a 
zöldbe egy ismeretterjesztő és szórakoztató vasárnapi 
időtöltésre!

Kisállat és kutyás bemutató, környezettudatos játszóház, 
erdei élmény akadálypálya, mozgásprogramok, arborétum 
séta, áramfejlesztő kerékpárok, természettudományos kí-
sérletek, mesesátor, nyereményjáték. Részletes programo-
kért kattintson a danubiushotels.hu/zoldnap weboldalra!
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Jarl Konferenciaközpont
A Jarl Konferenciaközpont belsőépítészeti tervezését a svéd Kinnarps, 
Európa vezető irodabútor gyártója készítette, amely konferencia-, 
oktató- és tárgyalótermi bútorok és kiegészítők széles skáláját kínálja. 
Konferenciaközpontunkat ezért a kényelmes bútorok, hangulatos 
színek, teljes körű technikai felszereltség és környezettudatosság 
jellemzi, ahol minden ügyfelünk megtalálja a számára legmegfelelőbb 
helyszínt és kialakítást.

www.jarl-konferenciaterem.hu  |  1133 Budapest Váci út 92.  |  +36 1 237 1251 

tréning konferencia
meeting-tárgyalás

kényelmes bútorok

teljes körű felszereltség

változatos ételkínálat

videokonferencia
tetőkert

fEnségEs íz mögött rEjlő VItamInbomba

Dobi Sándor nemzetközileg méltán 
elismert network szakember megin-
vitálja Önt és kedves hozzátartozó-
ját minden kedden egy csésze kiváló 
minőségű, világszerte imádott fekete 
kávéra. Nem csak egy konvencioná-
lis feketéről van szó, hanem a vilá-
gon egyedülálló módon egészséges 
gourmet kávéról, amely 11 nemzet-
közi termékminősítéssel rendelkezik, 

többek között Kosher, Halal, Bio, Organic bizonyítványok. Kós-
tolja meg és ismerje meg e fenséges íz mögött rejlő vitamin-
bombát, amely olyan értékesítési csatornán jut el a fogyasz-
tókhoz, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes elfogyasztott 
pohár kávé, tea vagy forró csoki után jutalékban részesüljön. 
Férjen hozzá a kávépiacban rejlő végtelen potenciálhoz és ke-
ressen jövedelmet abból, hogy a Föld lakossága már-már ref-
lex-szerűen emeli kávéscsészéjét naponta többször a szájá-
hoz. 
Dobi Sándorra jellemző, hogy megszállott kávéfogyasztó és 
szakterületen belül világhírű üzletember. Mi sem bizonyítja job-
ban hozzáértését, mint az 2013. augusztus 19-én megjelent 
Obtainer szaklapban róla publikált cikk, ami a világhálón sok 
millió olvasóhoz eljutott már Japántól, Thaiföldön és Malajzián 
át, egészen az amerikai lakosság kavéfogyasztóihoz.
Világsikerének titka az említett országokban jelenleg működő 
üzleti vonalai, amelyekből Ön is profitálhat akár már ma. Hogy 

hogyan, arra egy személyes találkozó alkalmával megkapja a 
választ.
Találkozzon a network egyik hazai világsztárjával minden ked-
den Budapesten a Marmara Hotel előadójában, az este 18:00-
kor kezdődő üzleti tájékoztató során.

Cím: Marmara Design Hotel
1055, Nagy Ignác utca 21.

Belepéskor hivatkozzon erre a cikkre!
Elérhetőségek: 

Dobi Sándor – Tel.: 06/30-951-6551, 
e-mail: mr.dobisandor@gmail.com

Győri Tamás – Tel.: 06/20-549-2604,
e-mail: gyori_tamas@yahoo.com

Élj környezettudatosan, 
pihenj a zöldben!

danubiushotels.hu/zoldnap

Danubius Családi Zöld Nap 
a Feneketlen-tónál
2013. szeptember 29., 10.00 - 17.00 óra

A Családi Zöld Nap programjait a TERMÉSZET szerete-
te és védelme ihlette. Várunk minden korosztályt a 
zöldbe egy ismeretterjesztő és szórakoztató vasárnapi 
időtöltésre!

Kisállat és kutyás bemutató, környezettudatos játszóház, 
erdei élmény akadálypálya, mozgásprogramok, arborétum 
séta, áramfejlesztő kerékpárok, természettudományos kí-
sérletek, mesesátor, nyereményjáték. Részletes programo-
kért kattintson a danubiushotels.hu/zoldnap weboldalra!
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Rejtvény

Krúdy Gyula a modern magyar pró-
zaírás egyik legkiválóbb mestere. 
Elképesztően termékeny író volt, 
mintegy háromezer novellát, és kö-
zel hatvan regényt írt élete során. Az 
étkezés kultusza nem egyszer felül-
múlja a nő és a szerelem jelentősé-
gét – állítja Krúdy Gyula, akinek mű-
veiben nagyon komoly helyet kapnak 
a kulináris élvezetek. Krúdy megle-
hetősen extravagáns életet élt. Este 
hét órakor kelt fel, nyolckor reggeli-
zett a vízszintes 1. sorban leírt he-
lyen, majd gyalogosan átsétált a Ta-
bánba, ahol barátai és hívei várták. 
A mindenkori pesti polgármesterek 
is állandó konflist biztosítottak az író 
számára, amely mindenhová követte 
őt, s ha elfáradt felült rá.
A tabáni kocsma volt a törzshelye, 
amely a mély pincéhez volt címezve 
(Ez utalt arra, hogy az igen mélypin-
ce alatt volt egy még mélyebb pin-
ce). Krúdy kizárólag a függőleges 
15. sorban található ételt evett az 
ugyanitt leírt étellel és vörösbort 
ivott hozzá. Az asztalánál sem iro-
dalomról, sem politikáról, sem mű-
vészetekről nem lehetett beszélget-
ni, csak nőkről, de azokról bármit és 
bármennyit.
Hajnali 3-4 óráig volt a pincében, 
amikor is hívei fölkísérték, s ekkor 
már fölült a konflisra. A kocsis, mint 
harminc éve minden hajnalban meg-
kérdezte: Hova megyünk Gyula úr? 
S a válasz mindig ez volt: Haza, a kis 
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Danubius Hotel Gellért
Cím: 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

E-mail: borfesztival.gellert@danubiushotels.com
Web: borfesztivalgellert.hu
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Vízszintes
1. Megfejtés 12. be párja 13. Spanyol férfinév 14. Értéket állít be 
16.  Világhírű szobrászművész, legismertebb alkotása a „Gondol-
kodó” 19. Idegen művészet! 21. Számnév 23. –ben párja 24. Arról 
van szó? (két szó) 26. Autó Angliában! 27. Fogaival őröl 29. Ütközet 
31. TZ 32. Szovjet gyártmányú munkagépek voltak 33. Melegentartó 
tálalóedény 34. Vizet tölt 36. békés …, híres színművésznőnk 37. Ki-
ejtett betű 38. Los Angeles 39. Adnak neki 41. Női kórus szólama 
42.  Egyik fajtája a marionett 43. Ideiglenes „lakhely” 45. befeje-
ződött 46. Előadás rövidítve 48. Teszed 50. A torok része 51. TFS 
53.  Hátrafelé megy az autójával 54. Aki mindig kétszer fárad! 
55. … pál, színész, énekes 57. Nem csak néz! 59. Vége lett a vihar-
nak 61. „Kocsonyás” halmazállapotú 63. public relations 64. Kiejtett 
betű 65. Szervezet nyilvántartott személye 67. Ilyen árfolyam is van

Függőleges
2. Csahos 3. Angol háború! 4. Ilyen farkas is van 5. Londo-
ni eső! 6.  Ázsiai származású törzsszövetség neve 7. KL 8. Vasút-
állomás 9.  Korszak 10. Küzdelem 11. A mosás első fázisát vég-
zi 15.  Megfejtés 17. oroszország leghosszabb folyója 18. Verset 
mondó 20. Megfejtés 22. bánya egy része 24. Kényelmes gyalog-
lás névelővel 25. Egyfajta alkoholt! 28. Egyikfajta gyakorító képző 
29. A helyszínelő sorozat címe 30. ANA 35. Keresgél a holmik között 
37. Nagy térrel rendelkező szoba jelzője 39. Veszteség 40. Infernum 
42. Mezőgazdasági bérmunkás volt 44. Süteménytekercs 45. Seb 
helyén keletkezik 47. plusz költség névelővel 49. dAT 52. Hiányos 
eskü! 56.  budapesti Tudományegyetem 58. Elhibázá! 60.  Tézis 
61. A sügérek rendjébe tartozó halfajta 62. Talál 63. Angol szarka! 
66. Kettős betű 67. Üres vár! 68. Azonos betűk 
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Összeállította: Balázs László  
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt. 
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kitérővel. Amely alatt azt kellett ér-
teni, hogy a mostani, a függőleges 
20. sorban található hely környékén 
mindig talált magának egy-egy bo-
lyongó szépséget, vagyis egy ordas 
nagy k…..t, akit felültetett a bakra, 
mondván, hogy k….a, úriember mel-
lé nem ülhet a kocsiba. Hazavitte, 
befektette felesége mellé az ágyba, 
közéjük feküdt, s azok simogatták az 
írót, ameddig el nem aludtak. Akkor 
ő kimászott az ágyból és írni kezdett 
délelőtt tíz óráig, aminek végeztével 
az örömlány ruháit kirakta a folyosó-
ra, mert hogy, az ne öltözzön fel úri-
ember lakásában, aztán ő maga is 
lefeküdt.
Történt egyszer, mikor hajnali négy-
kor barátai felkísérték a pincéből, a 
konflisos feltette a szokásos kérdést. 
Hova megyünk Gyula úr? Ám a vá-
lasz meglepő volt: Székesfehérvárra! 
Az öreg szolga zokszó nélkül meg-
fordítatta a lovakat, és elindult a Gel-
lért szálló irányába a Fehérvárra ve-
zető úton. Krúdy két napig nem volt 
látható Budapesten. Harmadnap-
ra ismét megjelent törzshelyén. Rajongói kérdésekkel ostro-
molták, hogy hol volt két napig. Nagyot szívott cigarettájába, 
s messze-messze nézve annak füstjébe, elmélázva így szólt: 
Most 25 éve 1901-ben a fehérvár melletti Mór kiskocsmájá-
ban a vendéglős remekbe sikerült birkagulyásából ettem és 
ihattam a borából is. Tegnap előtt hajnalban – annyi év után 
– a szél felém fújta a hajdan volt gulyásnak az illatát, így hát 
lementem és megnéztem, hogy van-e még belőle. Volt. En-
gem most megcsapott az állandóság szele. Minden vendéglős 
álma lehet, hogy 25 év múlva is emlegessék főztjét.

Forrás: www.torzsasztal.com
szerző: Barta László
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IV

2013. október 2. (szerda) 10:00-16:30
Hungexpo Budapesti Vásárközpont 
1101 Budapest, albertirsai út 10., g pavilon

XI. Business Travel Show 
ahol üzlet és turizmus találkozik

Egyidejű kiállítások:

További információ:
www.businesstravelshow.hu


