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a megújulT PesTI vIgadóban

Event Touch – Térjünk a lényegre! címmel tart március 18-
án szakmai konferenciát a Magyarországi Rendezvény-
szervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) az újon-
nan megnyíló Pesti Vigadóban.

A konferencia résztvevői előadásokat hallhatnak többek kö-
zött a Budapesten megépülő nagy befogadóképességű kong-
resszusi központ terveiről, a design és stylingről az esemény-
kompozícióban, az információtechnológia és a közösségi 
média újdonságairól, a rendezvények biztonságtechnikai kö-
vetelményeiről, adóügyi kérdésekről, valamint a rendezvények 
kulinális élményeiről egy gasztroblogger szemével.
Event Touch – Térjünk a lényegre! névre keresztelt szakmai 
konferenciát – amely korábban MaReSz Napként vált ismer-
té – a szervezők nem csak a rendezvényszervezők figyelmébe 
ajánlják, hanem a területtel foglalkozó tanárok, diákok számára 
is, mivel a résztvevők hasznos tudnivalókat hallhatnak, ame-
lyeket hasznosíthatnak majd mindennapi munkájukban.
A rendezvényszervezők számára külön érdekességet is kínál a 
szakmai konferencia, hiszen előadás és házbejárás során is-
merkedhetnek meg az újonnan megnyíló Pesti Vigadó felújított 
épületével és az általa kínált szolgáltatásokkal. A Duna-parti 
korzón, Budapest középpontjában található Pesti Vigadó dísz-
termével, kiállítótermeivel, konferenciatermével és nem utolsó 
sorban páratlan panorámájával a Főváros meghatározó ren-
dezvényközpontja lehet.
 

A rendezvényről információ
a www.maresz.hu honlapon olvasható
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Év Tourinform fenntartója: Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Év TDM szervezete: Gyöngyös – Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület

Év idegenvezetője: Balázsné Bárány Katalin idegenvezető

Év munkaadója: Bándoli Attila, a Gundel étterem ügyvezetője

Év vendéglőse: Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa

Év turisztikai újságírója: Érczfalvi András, a Gazdasági Rádió szerkesztő-műsorvezetője

Év autóbuszos személyszállítója: Gál Imre, a Gál-Busz Kft. tulajdonosa, ügyvezetője

Év rendezvényszolgáltatója: Garaczi János, a Tanyacsárda társtulajdonos ügyvezetője

Év beutaztatója: Kanel Judit, a Continental Travel és az Aktív Tours ügyvezetője

Év repülőjegy-értékesítője: Köbliné Hegedüs Ilona, a Mauri Home Center irodavezetője

Év utazási irodása: Molnár Zsuzsanna, a Vista MOM parki fiókirodájának vezetője

Év gasztronómusa: Pető István, a Szakácsegyesületek Világszövetségének Örökös Tiszteletbeli tagja

Év idegenforgalmi oktatója: Piskóti István, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének vezetője

Év rendezvényszervezője: Rókusfalvy Gábor, a Roxer Event and More Kft ügyvezető társtulajdonosa

Év fesztiválszervezője: Szommer Ildikó, a Savaria Történeti Karnevál fesztiváligazgatója

Év autókölcsönzője: Sződi János, az Avalon Car(e) Services ügyvezető társtulajdonosa

Év kempingese: Viszoki Nóra, Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft.

Hagyomány, hogy minden év február 1-jén Turisztikai Díjátadó Gála és Évad-
nyitó Fogadást rendez a Turizmus Kft. A programnak ezúttal is a Budapest 
Kongresszusi Központ adott otthont. A Turisztikai Gálán a kormány képvise-
letében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntötte a megjelente-
ket. A miniszter értékelése szerint a magyar turizmus túljutott a válságon, az 
ágazat minden lényeges mutatója javult, s jobb a teljesítménye, mint a válsá-
got megelőző években.

A nagyszabású gála szervezője a Turizmus Kft. ebben az évben második alkalom-
mal mutatta be a szakmai szervezetek (MUISZ, MSZÉSZ, TUTSZ, MaReSz, TMSZ, 
MFSZ, MVI, VIMOSZ) „üzenet”-ét, amelyben a turisztikai ágazat eredményeit és 
megoldatlan problémáit fogalmazták meg.

Az Év turisztikai dí jazottjai
Hagyomány, hogy a szakmai szövetségek elismeréseit a Turisztikai Díjátadó Gálán vehették át az év turisztikai szakemberei
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A szlovén Kongres magazin széles körű összefoglalót készített a 
régió kongresszusi központjairól, szállodáiról és konferenciavá-
rosairól, amelyeket inkognitóban teszteltek is, az egyes kategó-
riák legjobbjainak járó díjakat pedig a ljubljanai Conventa szak-
vásáron adták át.
A konferenciavárosok versenyében Budapest 4,53-as pont-
számmal harmadik helyezést ért, Prága és Dubrovnik után. A 
nyerteseket a Conventa hivatalos magazinjában is bemutatták, 
a cikk írója szerint „ha Prága és Dubrovnik szerelem első látásra, 
akkor Budapest szerelem hosszú távon”. A díjjal együtt járó elis-
merés, hogy a nyertesek bekerülnek a Kongres magazin május-
ban megjelenő MEETOLOGUE című katalógusába.

MEETING STAR AWARD 2014
For the third year in the row, Kongres Magazine called a tender for 
Meetings Star award, award for outstanding con-tributions in the 
field of marketing com-munication of destinations, congresses, 
events and meetings industry suppliers in South East Europe. The 
award is a visible recognition of creativity, knowledge and work 
based on team-work and experiences that brought clear and meas-
urable results.

TOP DESTINATIONS 2013
1. Prague 4,64
2. Dubrovnik 4,61
3. Budapest 4,53

Editorial Board of Kongres magazine again prepared an overview 
of the top con-vention destinations in the region, which have been 
evaluated in the context of the project KONGRES MEETOLOGUE. 
Within the project we are discovering lesser known destinations and 
compare them with the more well-known and established ones.

To date, they have visited and evaluated 34 destinations in which 
they have thor-oughly reviewed, analysed and evaluated:
− Natural and cultural factors
– General and transport infrastructure
− Tourist infrastructure
− Meetings infrastructure
Each destination has also received a sub-jective grade.

At the end of the year due to the many changes and innovations 
were reassessed the destinations that they have already evaluated 
in 2010 and 2011. As an ad-ditional criterion, they have taken into 
account this year’s ranking of individual cities on the ICCA scale 
(ICCA Country and City Rankings 2012) and Merecer’s global scale 
of quality of life in individual capitals.

Cities were divided into two categories:
- Large and medium sized cities with more than 150.000 inhabitants
- Smaller regional and local towns with less than 150.000 inhabitants

Among larger cities in first places there were no surprises and in the 
lead remain Prague and Budapest. The most advanced Belgrade, 
which due to new investments and improved accessibility ended up 
in seventh place. On the scale also advanced Split. Zagreb, Ljublja-
na, Graz and Krakow remain in the first part of the scale with similar 
grades as previous year.

Among smaller cities with a large assault the first is Dubrovnik, 
which is also in ab-solute terms the second best congress des-tina-
tion of the region. To the tenth place then with minimal differences 

are listed famous tourist destinations, which are increasingly focus-
ing on congress tourism. Interesting surprises include fast-growing 
new congress destinations Umag, Zadar, Sibenik. The most in the 
last year eroded Maribor and Osijek, because both cities have not 
yet exploited their vast potential.

Since 2010 in the editorial office of Kon-gres magazine takes 
place evaluation of convention centres and hotels in the region. To 
date, they have evaluated over 70 hotels.

Hotels are rated by hidden congress guests. These are professional 
people who have years of experience in the meetings industry and 
additional knowledge of hos-pitality management. Required skills 
and competences to ensure objectivity are:
•  Min. 15 years of international experience in the hotel business;
•   Knowledge  of  Slovenian  and  interna-tional  standards with  spe-

cific knowledge of control of standards (DIN (Deutsche Industrie 
Norm) DEHOGA and others;

•   Knowledge of  trends  in  the meetings  in-dustry  in  the  domestic 
and international market;

•  Identifying specific needs and prefer-ences of customers;
•   Knowledge of  all  the  necessary  elements  for  guest  satisfaction 

(technical speci-fications, catering services, additional services, 
security, ....);

In addition, their evaluators have verified references in the field of 
quality assur-ance of own work in the field of meetings industry, 
which provides an unbiased view on behalf of the client and maxi-
mum reli-ability. Their hidden guests are objective, fair, accurate and 
reliable, well organised and with a sense for details.

The evaluation matrix contains over 400 measurable evaluation 
criteria, which are divided into different categories such as the first 
contact with the customer, the general impression upon arrival, the 
behaviour of employees and many others. Each category is as-
sessed by the share of conditionality and the average rating, which 
allows the improvement of the qual-ity of the individual criteria. 

ljubljanában díjazták  
budapestet

CONVENTA AWARDS CONVENTA Daily

Képünkön Ferenczy Anikó, a Magyar Kongresszusi  
Igazgatóság vezetője (középen) a cseh és horvát díjazottakkal.

Turizmus Panoráma Bulletin, 2014. január 23.

CONVENTION CENTRES & HOTELS 2014 

TOP CONVENTION CENTRE 2013 
n CANKARJEV DOM, Cultural and Congress Centre 4,85

TOP CITY MEETING HOTEL 2013 
n LUXURY Metropol Palace Belgrade 4,79
n PREMIUM Kempinski hotel Zoografski 4,46 

TOP RESORT MEETING HOTEL 2013
n LUXURY Kempinski Palace  4,77
n PREMIUM Hotel Dubrovnik Palace  4,41

Magyar Turizmus Zrt.  
Magyar Kongresszusi Igazgatóság
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A főváros szívében található, gyönyörűen felújított épü-
let ezentúl a legkülönfélébb programokkal szolgálja ki a 
művészet iránt érdeklődő közönséget. Legyen szó kon-
certről, kiállításról, bálról, konferenciáról, diplomáciai, 
vállalati vagy éppen reprezentatív eseményről, a Vigadó 
sokfajta rendezvény méltó színhelyéül szolgál.

B 
ár a Vigadó kezdetektől főúri bálok, mulatságok színhe-
lye is volt, történetében a művészetek mindig kiemelke-

dő szerepet kaptak. Falai között állandó jelleggel koncertezett 
többek között Liszt Ferenc és Erkel Ferenc, valamint a Pest-
Budai Hangászegylet.
A Vigadó elődje, a Redoute 1849-ig állt a Duna parton. Az első 
híres vendégművész, id. Johann Strauss üveghintón érke-
zett az 1833. november 7-én, a nagyteremben tartott „álorcás 
táncünnepre”, de Joseph Lanner, a bécsi keringő atyja is több-
ször tette tiszteletét a korábban Tündérpalotának is nevezett 
épületben.
A szétlőtt Redoute pótlására, 1865-re elkészült a mai Vigadó, 
ami a Zeneakadémia megépítéséig a városban egyedüliként 
büszkélkedhetett igazi koncerttermekkel. Wagner több alka-
lommal járt e termekben, és 1875-ben itt adta – Liszttel közö-
sen fellépve – a Vigadó történetének talán legjelentősebb kon-
certjét.
A Filharmóniai Társaság 1865. március 25-én adta első hang-

versenyét a Feszl Frigyes-féle épületben, műsorra tűzve Bee-
thoven IX. szimfóniáját, melyet akkor mutattak be Budapesten 
először teljes terjedelmében. 1873. március 19-én pedig Rich-
ter János filharmóniai hangversenyén Liszt vezényelte a Szó-
zat és Magyar himnusz című zenekari művének ősbemutatóját. 
A komolyzene mellett később a dzsessz és annak különleges 
válfajai is szerepet kaptak a házban. A Savoy Orpheans zene-
karát például 1928-ban Teddy Sinclair elemlámpával vezényelte. 
A mozgalmas hangversenyélet mellett a bálok kedvelőinek 
sem kellett csalódniuk, hiszen (nevéhez méltán) számtalan 
táncmulatságot tartottak a Vigadóban. Az 1865. február 6-án 
a Magyar Képzőművészeti Társulat által rendezett jelmezes 
táncestélyen, amely „A művészet farsangja” címet viselte, pél-
dául háromezer vendég vett részt.
Különleges volt az 1866-os esztendő farsangja is, amit a csá-
szári pár nyitott meg. Az eseményt Székely Bertalan festőmű-
vész a helyszínen örökítette meg.
Az egyik legköltségesebb bál a Nemzeti Evezős-vitorlázós 
Egylet rendezvénye volt 1870-ben, amikor a terem közepén 
lévő medencében úszkáló aranyhalak kápráztatták el a láto-
gatókat.
A Vigadó és elődje a kezdetektől fogva helyet adott jótékony-
sági eseményeknek is. Az 1838-as pusztító árvíz károsultjai-
nak rendezett jótékonysági bálon a nagyterem olyan virágos-
kert képében pompázott, amelyet kúttal és híddal tettek még 
varázslatosabbá.

újra megnyITja kaPuIT a vIgadó
MáRCIUSTól újRA MEGNyílIK A MűVéSZETRE áHíTó láTOGATóK 
ElőTT A PESTI DUNA-KORZó éKKöVE, A VIGADó

HIányPóTló mIce kurzusT szervezeTT  
A MAGyAR TURIZMUS ZRT.
A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgató-
sága (MKI) 2014. február 28-án hivatásturisztikai kurzust 
tartott a Novotel Budapest City szállodában azzal a céllal, 
hogy bemutassa a résztvevőknek a nemzetközi tudomá-
nyos kongresszusok piacát.

A  60 résztvevő szakember között voltak a legnagyobb ha-
zai szállodák értékesítői, nemzetközi tapasztalattal bíró 

DMC iroda munkatársait, valamint számos rendezvényhelyszín 
és egyetem aktív képviselői, akik első kézből kaphattak infor-
mációkat a nemzetközi tudományos társaságok működéséről. 
Megtudhatták, hogyan lehet még több üzletet generálni ezen a 
piacon, hogyan működnek a nemzetközi tudományos társasá-
gok illetve, hogy miben nyújthat segítséget az MKI.
A jelenlévők meghallgathatták az MKI szakembereinek – Fe-
renczy Anikó igazgató illetve Sipos Alice senior projektme-
nedzsere  elméleti előadásait, illetve megismerhettek  három 
esettanulmányt.

Szilvásy Zsuzsanna, a brüsszeli központú 
Autism Europe (AE) elnöke és Katona Gábor, 
a Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egye-
sületének elnökségi tagja ismertették társaságuk működését 
és az általuk elnyert sikeres nemzetközi kongresszusok pályá-
zatának menetét.
 Ács-Dósa Mónika, a debreceni Hotel Lycium és Kölcsey Kon-
ferencia Központ értékesítési igazgatója bemutatta, hogy a 
debreceni konferencia helyszínek hogyan működnek sikere-
sen együtt a szolgáltatókkal, egyetemekkel és a várossal.
A szakmai rendezvény  után kitöltött kérdőívekből kiderült, 
hogy a résztvevők hasznosnak ítélték a kurzust,: 96%-uk az 
összes előadással meg volt elégedve, 67%-uk szívesen bő-
vítené tovább ismereteit ebben a témakörben, illetve 94%-uk 
örömmel venne részt ismét hasonló oktatáson.
A nagy sikerre való tekintettel az MKI tervezi a kurzus folyta-
tását. 

Magyar Turizmus Zrt.  
Magyar Kongresszusi Igazgatóság
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Három évvel később, 1841. április 4-én, a pesti gyermekkórház 
javára rendeztek „literatúrai és zenészeti estély”-t , amelyet a 
fiatal Kossuth Lajos rövid felolvasása zárt.
Liszt Ferenc évtizedeken keresztül elsősorban jótékonysági 
célú hangversenyeken lépett fel a Vigadóban, még „vissza-
vonulása” után is, amikor előbb a 76-os pesti, majd a 79-es 
szegedi árvíz károsultjai javára ült újra zongorához, utóbbihoz 
zongoradarabot is komponált.
A Vigadó termeiben a jótékonysági vásárok is rendszeressé 
váltak. 1876-ban például az Országos Nőképző Egylet kétna-
pos, zenés karácsonyi vásárán szivart, hűsítőt, csecsebecsé-
ket, játékokat, virágokat árultak a vendégeknek.
Bár díszes megjelenése miatt – amihez hozzájárultak Lotz 
Károly és Than Mór freskói, Alexy Károly szobrai – a nagy-
közönség a hazai képzőművészet templomaként tekintett az 
épületre, annak helyiségei sokáig nem művészeti funkciót 
szolgáltak. Mezőgazdasági és iparkiállításokkal, vásárokkal és 
céges bemutatókkal örvendeztették meg a székesfőváros la-
kosait. Gyakran tartottak különleges bemutatókat, így például 
agancs- és gyermekjáték-kiállítást és virágbazárt is.
Kávéházát és sörházát neves íróink, költőink látogatták.
Bármily meglepő, de a Vigadó egy időre a női választójogért 
folytatott harc színtere is volt. 1913-ban itt tartották a Nők Vá-
lasztójogi Szövetségének világkongresszusát, mivel a szerve-
zők úgy vélték, Magyarországon több esélyük van a nőknek a 
választójog megszerzésére, mint Ausztriában.
A reprezentatív, ünnepi eseményekből sem volt hiány a Viga-
dó épületében. Itt tartották például a Ferenc József koroná-
zása alkalmából rendezett bankettet, amelyen az uralkodópár 
is megjelent. Pár évtizeddel később, 1894-ben Jókai Mór is itt 
ünnepelte írói jubileumát, de ugyancsak e falak között szüle-
tett meg az egységes főváros Pest, Buda és Óbuda egyesí-
tésével.
A Vigadó az 1980-as átadó után vált a kortárs művészet befo-
gadó helyévé. 2004-ig szórakoztatóközpontként működött, ám 
egykori pompája megkopott.
A mára gyönyörűen felújított Vigadóban eredeti szépségében 
pompázik a díszteremsor, és bár a mennyezeti festményeket 
és a szobrokat már nem lehetett rekonstruálni, stílushűen sike-
rült pótolni hiányukat. Ismét régi fényében tündököl a főlépcső-
ház, az előcsarnok, és a kamaraterem is. Az egykori földszinti 
kávéház helyén étterem nyílik, az épület funkciója művésze-
ti szakkönyvtárral bővül, az átépített Vigadó Galériában pedig 
nagyobb területen mutatkozhatnak be a művészek.
A Duna-korzó ékköve új terekkel is gazdagodott: az V. és VI. 
emelet új kiállító termeivel és egy panoráma terasszal, ahon-
nan pazar kilátás nyílik a Dunára és a budai oldalra. 
A pesti Belváros szívében álló Vigadó kiváló elhelyezkedésé-
nek köszönhetően mindenki számára könnyen elérhető, hiszen 
tömegközlekedéssel és autóval is megközelíthető a helyszín. 
A megújult Vigadó 2014. március 17-én a Magyar Művésze-
ti Akadémia alapítója, örökös elnöke, Makovecz Imre építész 
életműve előtt tisztelgő emléktárlattal, március 23-án pedig a 
Magyar képek című nagyszabású koncerttel, illetve Schrammel 
Imre keramikusművész életmű-kiállításával – ez utóbbi márci-
us 28-tól látogatható – nyitja meg újra a kapuit. A kiállítások a 
külső rendezvények ideje alatt is látogathatók lesznek. 
A kötött eseményeken túl a Vigadó magánrendezvények, vál-
lalati, üzleti jellegű rendezvények, sőt konferenciák számára is 
teret ad. 



6

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

bízunk a levegőben!
design bútorok legújabb darabjai az eVent des!gn4rent kínálatában

A FUGU design bútorok fejlesztésének fókuszában a mo-
bilitás áll. Könnyen szállítható, telepíthető és saját ar-
culatra szabható design megoldásokat kínál, rendez-
vényhelyszínekre, kiállításokra, vállalati eseményekre, 
közületeknek, irodaházaknak, rendezvény központoknak 
és vendéglátóhelyeknek egyaránt.

A bútorok TPU (Tetra Poly Uretan) műanyag alapanyagból ké-
szülnek. Rendkívül rugalmasak, nagymértékben ellenállnak 
a szakadásnak és a kopásnak. A FUGU termékei 100%-ban 
újrahasznosíthatóak. A huzat nélküli Cristal kollekció a FUGU 
termékportfóliójának áttetsző termékválasztékát adja. Tisztán, 
átláthatóan, huzat nélkül. „A kevesebb néha több.’’ Áttetszősé-
ge légies, friss és modern hangulatot áraszt, olyan egyedi ren-
dezvényeken, ahol a tisztaság, illetve a transzparencia vizuali-
zálása, térbeni megjelenítése a cél. Kül- és beltéri használatra 
egyaránt ajánljuk.

A bútorok több féle alapszínű huzattal is rendelhetőek, ame-
lyek bőrhatásúak és divatos, trendi megjelenést biztosítanak. 
A Franciaországban készülő huzatok nagy igénybevételre al-
kalmasak, intenziv kül-és beltéri használatra egyaránt, illetve 
mosógépben moshatóak. A bőrhatású huzatok hímezhetők így 
egyedi, exlkuzív, imázsra szabott bútorként is használatosak. 
A bútorok alapanyagának, kialakításának és a modern LED 
technika felhasználásának köszönhetően, fénybútorként is tö-

kéletesen funkcionálnak, megnövelve ezzel az elegáns testre 
szabhatóság kereteit.
 
Amennyiben egy teljesen egyedülálló és abszolult arculatra 
szabott fiatalos, modern megjelenés, azaz egy komplett „key 
visual” a cél, a FUGU bútorai akár már 1 darab esetén is, szub-
limált huzattal rendelhetőek. A szublimáció valójában az ösz-
szes nyomtatási technológia legjobb mixét jelenti egy nyomdai 
eljárásban. Ez az új innovatív nyomdatechnológia lehetősé-
get ad arra, hogy bármilyen méretű és formájú grafikai meg-
jelenést adaptáljunk az adott formájú bútorra. A teljes felületű 
szublimációs branding képezi a kapcsolatot egy vállalt erőtel-
jes márkaépítési stratégája és a modern design bútorgyártás 

között. A szublimációs huzatok intenziv kül-és beltéri haszná-
latra egyaránt alkalmasak, valamint mosógépben moshatóak.
A FUGU csapata a világ legkönnyebb, egyszerű, egyedi, stí-
lusos és minőségi design bútoraival, áll a határok nélküli kép-
zeletet megvalósítani szándékozó ügyfeleinek rendelkezésére.

Kérje a FUGU termékinformációkat  
az info@fugufurniture.hu 
e-mail címen vagy  
küldje meg bérléssel 
kapcsolatos igényét az 
info@design4rent.hu-ra!
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a Balaton cseppenként

CsapatkováCsolás a bor körül!
Élmény – és nem teher, mámor és nem megfelelés!

Hagyományos ételek, kemencében sültek és bor, bor, bor…
A feladatok a legszebb ember alkotta tájban a szőlőhegyen, és a Széchenyi család egykori pincében, a „bor körül” szerveződnek.  
A bor magyar ember számára különösen fontos, hiszen hite gyakorlásakor, születésétől a koporsója rovásáig, hadas időkben, böjt időben 
és sokadalmakon bort ittak, és ez a megbecsülés fontos része volt. A feladatok során részesei lesznek a borkészítés odaadó munkájának, és 
misztériumának. Főzni öröm: a zalai ételek helyi alapanyagból készülnek. Jó idő esetén sütés-főzés a szabadban, bográcsban, kemencében, 
nyárson és grillen…

Bezerics Dániel
Tel: 06-70-313-1397    E-mail: bezerics.daniel@bezerics.com

Széchenyi Pince Bor és Rendezvényház, Szentgyörgyvár, Kossuth L. u. 23

www.szechenyipince.hu    www.bezerics.com    www.bacchushotel.hu

Bacchus Borolimpia®
A vidám pincemunkák: bortömlő hajtás, dugózás, csántérjárás, 
hordó gurítás, betyár oltár, bor házasítás, lopózás, pince labirintus, 
hordó-hódítás. Borismeret: kóstolás technika, kínálás, étel párosítás, 
borstílusok, borleírás. Borkóstoló:. Kóstoló a gazdával, mindig 
titkos izgalmat rejt magában. Bemenni a Széchenyi család által 
épített pincébe, megérinteni a hordókat, titkon megkopogtatni…

Szőlőhegyi vesszőfutás 
Vidám szőlőhegyi tortúra: szőlő csősz, lovaskocsizás, St. Orbán 
engesztelés, veterán traktorok, borlovagi torna, ménszemle,  
lószerszámozás, bűvös kút… 

Szüreti csapatkovácsolás   
A szüret vidám, sátoros ünnep. Szedés, puttonyozás, darálás, 
préselés. A nyert mustot külön erjesztjük, és saját tervezésű címkével 
palackozzuk. Langallós fogadás érkezéskor, szüreti menü, must és 
bor, bor, bor….

Disznótoros csapatkovácsolás
Hagyományos, mangalica disznó vágása. Csoportos kolbász töltés, 
kenőmájas töltés, disznósajt készítés, kóstoló csomag. „Paraszt 
wellnes”: vesevelő, böllérmáj, sült vér, toros káposzta, pecsenye, 
hurka, kolbász, rétes és  bor, bor, bor… 

borház
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A XX. század második felében – a politika, gazdaság, 
technológia és a különböző tudományok szerepének nö-
vekedésével párhuzamban – nyerte el végső formáját a 
konferenciaturizmus, mely napjainkban is kiemelkedő be-
folyással bír. Ezt alátámasztja, hogy a konferenciák irán-
ti kereslet folyamatosan növekszik. Gazdasági szerepük 
annyira meghatározóvá vált, hogy a konferenciaturizmust 
ma már több mint ötvenezer szervezet képviseli, melyek 
gyakran tartanak rendezvényeket. 

A  
konferenciaturizmus Bécs és Budapest turisztikai és 
gazdasági életében is lényeges szereppel bír. Bár a két 

város eltérő pénzügyi háttérrel és kínálati elemekkel rendelke-
zik, mindkét főváros a legnépszerűbb konferenciahelyszínek 
közé tartozik. 

A közös történelmi szálak és gazdasági kapcsolatok mellett 
Ausztria és Magyarország közeli földrajzi fekvése miatt is egy-
re fontosabb a városok rendezvényturizmusának részletes 
elemzése és összehasonlítása. 

Bécset a város megközelíthetősége, modern és megfelelő 
kapacitású konferenciaturisztikai kínálata – amelyen belül 
domináns szereppel bírnak több ezer résztvevő befogadá-
sára alkalmas kongresszusi központjai – továbbá hatékony 
desztinációmarketing politikája emeli a kongresszusi tu-
rizmus vezető helyszínei közé, így képes arra, hogy betöl-
tött pozíciójáért egész Nyugat-Európával versenyezzen. 
Meghatározó szereppel bír az ország konferenciaturisztikai 
lobbitevékenységéért felelős Osztrák Kongresszusi Iroda 
(Austrian Convention Bureau), mely a nemzetközi konferen-
ciák Ausztriába hozatalának céljából szorosan együttműkö-
dik az osztrák nemzeti légitársasággal, az Austrian Airlines-
szal. Bécs a társaságot, mint Ausztria nemzeti légitársaságát 
hivatalos Bid-Book-jában is képviselteti. Az együttműködés 
további megnyilvánulása, hogy az Austrian Airlines Bécs 
saját érdekképviseleti szervezetének, a Bécsi Kongresszu-
si Iroda kongresszusnaptárjában potenciális vevőket keres-
het, amelyben a Bécsi Kongresszusi Iroda a következő évi 
konferenciákat tartja számon. Így az Austrian Airlines köny-
nyen elérheti azokat az ügyfeleket, akiknek még nem a hiva-
talos szállítója, és szerződést is köthet velük. Másfelől a helyi 
PCO-k is szerződhetnek a légi társasággal, így az ő hivatalos 
szállítójukká is az Austrian Airlines válik. Az osztrák nemze-
ti légitársaság ezen kívül a konferenciaszervezőknek külön 
csomagokat is kínál, többet között az úgynevezett Austrian 
Meetings & Events, Barter csomagot vagy a Star Alliance ál-
tal nyújtott Conventions Plus és Meetings Plus lehetősége-
ket.

A Bécsi Kongresszusi Iroda elsődleges feladata a főváros PR 
tevékenységének ellátása. Finanszírozása a központi támo-
gatás mellett jelentős mértékben valósul meg tagdíjakból és 

szponzori bevételekből, így a rendelkezésre álló keretösszeg-
ből hatékonyan képes tevékenysége folytatására. 

Bécs konferenciaturizmusának sikerét jelentős mértékben 
meghatározza a nemzetközi trendek felismerése és gyors 
adaptációja is, így többek között a fenntartható fejlődés fogal-
mához kapcsolódó úgynevezett green meetingek, a web 2. vi-
lágához kötődő hibrid rendezvények, a friss szemléletű mee-
ting architecture és egyéb technológiai vívmányok villámgyors 
alkalmazása.

Budapestnek – bár Bécset legfőbb konkurensei között tart-
ja számon – az osztrák fővároshoz képest egyelőre kevesebb 
esélye van egy nemzetközi konferencia lebonyolítására. Ha-
bár a város vonzó turisztikai attrakciókkal és gazdag szállás-
kínálattal rendelkezik, megközelíthetőségét rontotta nemze-
ti légitársaságának a megszűnése. Legnagyobb hátrányának 
a több ezer résztvevő befogadására alkalmas kongresszu-
si központ hiánya számít. A főváros továbbá nem rendelkezik 
külön kongresszusi irodával, lobbitevékenységét az egész or-
szág desztinációmarketingjének kivitelezéséért felelős Magyar 
Kongresszusi Igazgatóság látja el. A Magyar Turizmus Zrt. ke-
retein belül működő non-profit szervezet célja Magyarország 
konferenciaturisztikai imázsának növelése, és az országban 
tartandó nemzetközi ülések, konferenciák és kongresszusok 
számának gyarapítása, felhasználva a marketing és a PR esz-
közeit. Finanszírozása kizárólag közpénzből történik, ezért a 
magyarországi marketingtevékenység Béccsel szemben sze-
rényebb összegből gazdálkodik, ugyanis a szervezet nem kap 
elég anyagi támogatást egy – az európai versenytársakkal 
azonos szintet elérő – színvonalas marketingkampány kivite-
lezéséhez. Bár a Magyar Kongresszusi Igazgatóság csekély 
keretösszegből gazdálkodik, működési lehetőségeihez képest 
hatékonyan végzi a munkáját. Releváns akciói, a Konferencia 
Nagyköveti Program és a Sport Nagyköveti Program tartósan 
elősegíthetik a nemzetközi szervezetek konferenciáinak Ma-
gyarországra hozatalát. 

A szakma érdekképviseletéért a MaReSz felelős, mely új kez-
deményezésében igyekszik megteremteni a rendezvény- és 
konferenciaszervezők továbbképzésére irányuló MaReSz nap 
hagyományát. 

A hazai konferenciaturisztikai problémák egyik aktuális kérdé-
se a nemzeti légitársaság hiánya. A Malév csődje jelentős ká-
rokat okozott a magyar gazdaságban, illetve Budapest konfe-
renciaturizmusát is kedvezőtlenül érintette. Ebben az esetben 
sürgős és szükséges a turisztikai szakma összefogása és ha-
tározott fellépése egy új nemzeti légitársaság létrehozása cél-
jából, annak érdekében, hogy a magyar piacra optimalizált be-
ruházás a gazdaságot és a turisztikai szektort ismét lendületbe 
hozza. Bár többször szóba került egy új lehetséges társaság, 
a Sólyom Hungarian Airways üzemeltetése, a vállalkozás gé-
pei eddig még nem szálltak fel. Ugyanakkor további kitörési 

akTuálIs Trendek és IrányzaTok  
bécs és budaPesT konferencIaTurIzmusában
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lehetőségeket jelentett a 2013-ban Budapesten megrendezett 
Routes Europe konferencia – a légitársaságok és repülőterek 
hivatalos találkozója – amely újabb társaságok megnyerését 
tette lehetővé a főváros számára. 

Budapest konferenciaturisztikai bevételnövekedésének másik 
kulcspontja a Magyar Kongresszusi Igazgatóság finanszírozá-
si kérdésének rendezése. A tagdíjak kivetése és egyéb szpon-
zori bevételek jelenléte további jövedelemhez juttathatnák a 
szervezetet, illetve lehetővé tehetnék egy saját, Budapest vo-
natkozású kongresszusi iroda fenntartását is. Ehhez szükség 
van az országos turizmusmarketingre elkülönített keretösszeg 
emelésére, így a kongresszusi marketingköltségek növelésé-
re is. Az intézkedéseknek köszönhetően a magyar főváros is 
saját érdekképviseleti szervezettel rendelkezhetne, amelynek 
következtében hatékonyabban járulhatna hozzá Budapest 
lobbitevékenységéhez, továbbá az országos kongresszusi iro-
da is eredményesebben értékesíthetné a vidéki konferencia-
desztinációkat. 

Budapest konferenciaturizmusának jelentős fellendüléséhez 
vezethet egy több ezer fős kongresszusi központ kialakítása is, 
amely terve már évek óta előkészítés alatt áll, gyakorlati meg-
valósítása azonban eddig váratott magára. A projekt megva-
lósításához azonban szükség lenne állami és helyi szintű part-
nerségi segítségre is. Az elkészült beruházás nagy létszámú, 
nemzetközi ülések és kongresszusok megrendezéséhez te-
remtené meg a feltételeket, amely a központi költségvetést to-
vábbi milliárdos bevételekhez juttathatná.

További kitörési lehetőséget jelenthet szervezési szempontból 
az aktuális trendek gyors adaptációja. Itt érdemes kiemelni, 
hogy megrendelői elvárás esetén a magyar PCO-k is maximá-
lis professzionalizmussal teljesítik a környezetbarát előíráso-
kat. Bár Ausztriával szemben Magyarország nem rendelkezik 
önálló zöld minősítéssel a konferenciaturizmusra vonatkozó-
an, egyre több szálloda és fesztivál környezetbarát értékelé-
se észrevehető. Ezt felismerve a Magyar Kongresszusi Iroda is 
igyekszik vezető szerepet vállalni a magyarországi események 
környezetkímélő jellegének terjesztésében. Ennek érdekében 
a green rendezvényekkel kapcsolatos anyagokat összegyűjti 
és elérhetővé teszi a szakma számára, így támogatja a hazai 
szolgáltatók rendezvénymenedzsmentjét, továbbá mint nem-
zetközileg elfogadott zöld minősítéseket ajánlja a BS 8901, 
Green Globe, Green Seal, Green Key, European Ecolabel és 
EcoRooms® & EcoSuites címeket. 

Hasonlóan fontos, itthon még nem ismert trend a meeting 
architecture koncepciója, ugyanis a konferenciaköltségek nö-
vekedésével párhuzamosan az ügyfelek egyre jobban elvárják, 
hogy az esemény emlékezetes maradjon, és minőségi szolgál-
tatást biztosítson a résztvevők számára. Ám e cél eléréséhez 
a konferenciaszervezőknek nemcsak az esemény logisztikai, 
hanem tartalmi oldalát is jól meg kell tervezniük. Az úgyne-
vezett meeting architecture, azaz „konferenciaépítészet” egy 
új eredményorientált kezdeményezést képvisel, mely során a 
PCO-k azonosítják a rendezvény céljait, ennek megfelelően 
tervezik meg a koncepciót – mint egy építész az adott épüle-
tet – figyelembe veszik a megbízók igényét, majd az esemény 

után a konferencia sikerét. A szervező érdeke, hogy a résztve-
vő számára az ülések figyelemfelkeltő tartalmat szolgáltassa-
nak, információcserét és új üzleti kapcsolatokat biztosítsanak 
úgy, hogy mindez egy kellemes légkörű rendezvény keretében 
valósul meg. Ez biztosítja a koncepció return on investment 
jellegét.

A konferenciaturizmusra a napjainkra jellemző közösségi mé-
dia diadala és az ehhez kapcsolódó kommunikációs szo-
kások is jelentős hatást gyakoroltak, amelyek az első hibrid 
rendezvények megszervezéséhez vezettek. Ezek az esemé-
nyek a rendezvények két területét kapcsolják össze: egyrészt 
a hagyományos, onsite konferenciahelyszínt – ahol a résztve-
vők számára nyújtott élményt a tudás- és tapasztalati értékek 
költséges szervezésen és optimalizált logisztikáján keresztül 
valósítják meg – másrészt a Facebook, Youtube és Co. fel-
használók által irányított, kevésbé ellenőrizhető világát, ame-
lyek meghatározzák emberek milliárdjainak mindennapi életét. 
Ezek a változások főleg a fogyasztói magatartás tartalmának 
átalakulását idézték elő, amely elsősorban a hozzászólások és 
tartalmi irányzatok értékelésén, megosztásán és vélemény-
kinyilvánításán alapul. Rendezvények esetén azonban ennél 
többről van szó, mivel előtérbe kerül a résztvevők bevonása 
az előadások didaktikájába és új kérdések feltevésében. A 
résztvevőorientált konferenciák jó példái a Bar Camp-ek és 
az Open Space-ek is, amelyeket lényegében a Web 2.0 mű-
ködésének köszönhetően fejlesztettek ki. A hibrid rendezvé-
nyek segítségével az iPad-eken és okos telefonokon keresztül 
könnyen elérhetőek a mobiloldalak és a beszélgetésközpon-
tú Facebook site-ok, amelyek egyszerűbb regisztrációs, prog-
ramismertető és visszajelzési funciókat tartalmaznak a konfe-
renciaszervezők és résztvevők számára egyaránt.

Az aktuális trendek mellett érdemes figyelembe venni a kínálati 
piac sajátosságait is, így a magyar programlehetőségek támo-
gatását és a fürdőturizmus fejlesztését is. 

Bár Bécs előnye olykor behozhatatlannak tűnhet, érdemes a 
magyar fővárost szubjektív oldalról is megközelíteni, ugyanis 
Budapest számos további rendkívüli potenciállal rendelkezik. 
Az egyéb különleges elemek, így a National Geographic ál-
tal 2012-ben a világ 7. legszebb villamosvonalának nyilvánított 
2-es villamos Duna-parti szakasza, a város kivételes balneo-
lógiai értékei és az ehhez kapcsolódó rekonstrukciói is hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy az itt tartott konferenciák különleges 
élményt nyújtsanak a résztvevők számára. Egzotikumként hat-
hat az egykori vasfüggöny atmoszférája is, amely Budapestet 
a nem mindennapi desztinációk közé emelheti a külföldi turis-
ták számára. A főváros így hátrányából akár előnyt is kovácsol-
hat: egy élményekben gazdag, sikeres konferencia helyszínévé 
válhat, amely azért is lényeges, mivel a megbízó a későbbi-
ekben ismét Budapestre hozhatja a rendezvényét. Ezen kívül 
még releváns szempont, hogy meghosszabbíthatja az elége-
dett konferenciaturista budapesti tartózkodását, és arra mo-
tiválhatja, hogy később – akár családjával – még visszatérjen, 
abból a célból, hogy alaposabban felfedezze a város turisztikai 
értékeit, hozzájárulva Budapest idegenforgalmi bevételeinek, 
így gazdaságának növekedéséhez.

Rosta Réka
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

A 28 tagállamban nemzeti csomópontok („hub”-ok) jönnek 
létre a jelölések előkészítésére és a program lebonyolítására, 
népszerűsítésére. 
Magyarországot a Magyar Fesztivál Szövetség képviseli, ta-
vasszal meghirdeti a program részleteit: a minősítés kritériu-
mait, a jelentkezés és elbírálás mikéntjét, a nemzeti zsűri ösz-
szetételét, a címmel járó előnyöket és kötelezettségeket.
Az eseménnyel párhuzamosan a Magyar Fesztivál Szövetség 
új programot indít „Magyarország a fesztiválokért, a fesztivá-
lok Magyarországért”címmel.

a magyar fesztivál szövetség  
minősítési programja,  
mint sikeres európai példa

A 
z Európai Parlament ál-

tal kezdeményezett „Európa a 
Fesztiválokért, a Fesztiválok 
Európáért” (EFFE) program in-
dulását jelentette be Androulla 
Vassiliou, az Európai Bizottság 
oktatásügyért, kultúráért, több-
nyelvűségért és ifjúságpolitiká-
ért felelős biztosa január 30-án 
Brüsszelben. 
Mivel – a Magyar Fesztivál Szö-
vetség vezető koordinálásával 
Magyarországon működik az 
első, és ez idáig egyetlen átfo-
gó fesztivál minősítési program 
(Magyar Fesztivál Regisztrációs 
és Minősítési Program) – az eu-
rópai rendszer kialakításában meghatározó szerep jut a hazai 
tapasztalatoknak. 
A program szervezésével az Európai Bizottság a genti székhe-
lyű Európai Fesztiválszövetséget (EFA) bízta meg. A program 
két fő eleme az európai fesztiválminősítés rendszerének kidol-
gozása és egy rangos fesztiváldíj létrehozása. Ezeket - első 
alkalommal - 2015 őszén, az első Európai Fesztiválgála kere-
tében adják át. Az európai fesztiválélet kiemelkedő személyi-
ségeiből alakuló zsűri választja majd ki az Európai Fesztiváldíj 
nyerteseit is. 

A Magyar Fesztivál Szövetség részvétele Európai Parlament  
„Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért” (EFFE) induló programjában

Darko Brlek az EFSZ elnöke, a Ljubljanai Fesztivál igazgatója Doris 
Pack, az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságának 
elnöke) és a tulsó szélen Karel Barták, az Európai Bizottság 
osztályvezetője, a Kreatív Európa program felelős

Androulla Vassiliou,  
ő a kulturáért felelős biztos  

az Európai Bizottságban,  
ő jelentette be a programot

fesztiválszövetséges stáb és a nemzeti csomópontok képviselőinek első brüsszeli tanácskozásáról készült csoportkép.
A kardigános lány mögött erős takarásban az MFSz képviselője. Első sorban szemüvegben Doris Pack az Európai Parlament kulturális  
és oktatási bizottságának elnöke. Mögötte a magas lány Kathrin Deventer, az EFSZ igazgatója, ő mellette széles mosollyal Darko Brlek  
az EFSZ elnöke, a Ljubljanai Fesztivál igazgatója
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

A szakmai programok helyszínei a következők:

n  Tisza-tó Turisztikai régió – 2014. március 5. szerda - Ti-
szafüred, Hotel Balneum

n  Dél-Dunántúl Turisztikai régió – 2014. március 11. kedd – 
Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed

n  Balaton turisztikai régió - 2014. március 12. szerda - Hé-
víz, Polgármesteri Hivatal

n  Budapest-Közép-Dunavidék Turisztikai régió - 2014. 
március 13. csütörtök - Százhalombatta, Barátság Műve-
lődési Központ

n  Nyugat-Dunántúl Turisztikai régió – 2014. március 17. 
hétfő - Győr, Polgármesteri Hivatal 

n  Észak-Alföld Turisztikai régió - 2014. március 19. szerda - 
Debrecen, Kölcsey Központ

n  Közép-Dunántúl turisztikai régió - 2014. március 24. hét-
fő - Veszprém, HANGVILLA Multifunkcionális Közösségi Tér

n  Dél-Alföld Turisztikai régió - 2014. március 26. szerda - 
Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra

n  Észak-Magyarországi Turisztikai régió - 2014. március 31. 
– Eger, Kulturális Központ, Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

A Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) saját  tagjai mellett a ré-
gióban dolgozó turisztikai szakembereket, utazási irodák kép-
viselőit, vendéglátós szakembereket, szállásadókat is szeret-
nénk meghívni a fesztivál és rendezvényszervezők mellé.
Az MFSZ a szakmai napokon kerekasztal beszélgetésre hív-
ja a szakhatóságok (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem, 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság) 
munkatársait. A szakhatóságokkal történő kerekasztal beszél-
getések erősíthetik az MFSZ fesztiválok, rendezvények bizton-
ságos megrendezésére való törekvéseit. 
A rendezvény nem titkolt célja, hogy a Szövetség a régiókban 

a turisztikai szezont nyújtani tudja, az együttműködés ered-
ményeként az elő- és utószezon vendégéjszakáit gyarapítani 
lehessen.
A Magyar Fesztivál Szövetség szándéka, hogy a fesztivál-, 
rendezvény- és konferenciaszervezők egymás munkáját, ren-
dezvényeit megismerve, egymást segítve tematikus turisztikai 
csomagokat tudjanak összeállítani, ezzel is erősítve a szállás-
helyek kapacitásának jobb kihasználását.
A tematikus csomagok összeállításánál figyelembe szeretnék 
ajánlani a helyi értékek, a hungarikumok tárházát, valamint a 
Magyar Értéktárat, amelyek segíthetik az adott terület, ezen 
belül az épített örökség, a gasztronómia, a népművészet, és 
a szellemi örökség megismertetését, csomagba rendezését.
A szakmai napok jó lehetőséget biztosítanak a Magyar Fesz-
tivál Szövetség munkájának, a Regisztrációs és Minősítési 
Rendszer jelenlegi helyzetének megismertetésére. 
A szakmai napokkal kapcsolatban együttműködő partner a 
Magyar Turizmus Zrt. és a Regionális Marketig Igazgatóságok 
mellett a Vidékfejlesztési Minisztérium keretein belül működő 
Hungarikum Bizottság, a Nemzeti Művelődési Intézetet és an-
nak Megyei Módszertani Irodái, és a szakhatóságok.
A szakmai napokat workshop kíséri, ahol lehetőség lesz a Ma-
gyar Fesztivál Szövetség  partnereinek bemutatkozására is.
A szakmai napok média partnerei: a turizmus.com, rendezvény 
szakmai magazin, Pesti Műsor, Fesztivál Kalauz, Funzine Mé-
dia.
A rendezvénysorozat szakmai védnöke Papp Károly rendőr al-
tábornagy, országos rendőrfőkapitány, és Márta István a Ma-
gyar Fesztivál Szövetség elnöke.

A jelentkezési lapok és a programtervek  
a  www.fesztivalszovetseg.hu weboldalról tölthetők le.

A Reklámfesztivál szervezői felkérték a Magyarországi 
Kommunikációs Ügynökségek Szövetségét (MAKSZ), mint 
a Cannes Lions hazai nagykövetét, hogy a 2014-es ver-
senyre, idén először, magyar kreatív igazgatót delegáljon.

A  MAKSZ elnöksége a szervezőkkel közösen Jedlicska Már-
tont, a kirowski isobar kreatívigazgatóját delegálták, aki a 
Promo&Activations Lions kategóriában fogja képviselni ha-
zánkat. 
Márton a MAKSZ KRU utánpótlás programja szervezése mel-
lett a múlt évben előadóként is részt vett  a fesztiválon.
A MAKSZ apró lépésekkel, évről évre erősíti a szakmai kap-
csolatot a Cannes-i fesztivállal. Cannes magyarországi nagy-
követeként a Szövetség a Kreatív Utánpótlást (KRU) támogat-
ja, amelynek keretében igen szép sikereket ért el az elmúlt 
évben: miután rendszeresen kezdett küldeni fiatalokat a nem-

a Magyar Fesztivál szövetség 2014. március 5–31. között  
9 turisztikai régiókban „szakmai nap 2014” címmel
rendezvénysorozatot szervez

először delegálhat Cannes-ba magyar zsűritagot a Maksz
zetközi versenyekre. A Young Lions 
cyber versenyen a MAKSZ által de-
legált csapat harmadik helyezést ért 
el. Idén pedig először már magyar 
zsűritagot is delegálhat.
„Helyet kapni a vitathatatlanul a világ legrangosabb kreatív 
versenyeként számon tartott Cannes-i fesztivál zsűrijébe óriá-
si dolog, és ez a MAKSZ érdemeinek elismerése egyben, amit 
a fesztivál körül tett az utóbbi években. Bízunk benne, hogy a 
fiatalok mellett a jövőben egyre sikeresebbek lesznek az ügy-
nökségek által leadott pályaművek is  - mondta Aczél László, 
a MAKSZ Elnöke.”
A Cannes Lions Fesztivál 2014. június 15-21. között kerül meg-
rendezésre, a versenyre a nevezési lehetőséget már megnyi-
tották. 

Bővebb információk:  
www.canneslions.com/home/
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A  MUISZ-t 1974-ben alapította az akkor működő 7 állami uta-
zási iroda, Magyar Utazási Irodák Szövetsége néven. A rend-
szerváltozás után 3000 iroda működött a piacon – kaotikus ál-
lapotok alakultak ki. 
1992-ben a MUISZ javaslatára és együttműködésével szület-
tek meg az európai normák alapján az első utazási irodai kor-
mányrendeletek (213. és 281.) – szigorú működési feltételeket 
írtak elő. Ezzel egy csapásra 1100-ra csökkent az irodák szá-
ma – ez a szám azóta is kb. ennyi az évi változás mintegy 100 
– megszűnés/új iroda nyitása.
A Magyarországon regisztráltan működő utazási vállalkozások 
éves összforgalma a KSH adatai szerint 180-190 milliárd Ft. 
Ennek mintegy 80-85 %-át bonyolítják a MUISZ tagjai!
A MUISZ tagjainak érdekvédelmi szervezete!

A tevékenység 4 fő iránya:
1.)  Folyamatos lobbyzás a kormányzati szerveknél, a Parla-

ment Sport- és Turizmus Bizottságánál, döntéshozóknál, 
egyéb szerveknél az utazási irodák működését befolyásoló 
gazdasági és jogi környezet megfelelőbb alakításáért. Pl.

n  az utazási irodai rendeletek véleményezése, javaslattétel (a 
MUISZ erélyes fellépésének köszönhető, hogy az utazás-
közvetítői tevékenység nem lett kaucióköteles)

n  javaslattétel a turizmus törvény alakítására
n  javaslattétel Magyarország turizmusstratégiának alakításá-

hoz
n  a mindenkor adó- és számviteli törvények módosításának 

kezdeményezése
n  lobbyzás egy új, magyar viszonyokra optimalizált légitársa-

ság indítása érdekében
n  megbeszélések és írásos anyagok készítése a Budapes-

ti Fesztivál és Turisztikai Kht. részére Budapest turizmusát 
negatívan érintő kérdésekről (erről filmet készítettünk és be-
mutattuk az illetékeseknek)

n  folyamatos fellépés a fekete utazásszervezés visszaszorítá-
sa érdekében. 

n  véleménynyilvánítás a SZÉP kártya anomáliáival kapcsolat-
ban

n  kapcsolattartás a Külügyminisztériummal – vízumkérdések, 
stb. 

n  fellépés a Parlamentlátogatások rendjének módosítása ér-
dekében

2.) Ingyenes szolgáltatások nyújtása a tagok részére, pl.
n  ingyenes adótanácsadói előadások
n  ingyenes jogsegélyszolgáltat
n  ingyenes konferenciák szervezése aktuális témákban az 

Utazás kiállítások keretében
n  ingyenes részvétel a közgyűléseken, plenáris üléseken, - 

szintén aktuális előadásokkal, pl. helyettes államtitkári szin-
tű tájékoztató a magyarországi turizmus koncepciójáról, 
stratégiájáról

n  ingyenes előadások továbbképzési céllal, pl.marketing, 
kommunikáció témákban 

n  térítésmentes részvétel a MUISZ évenként kiadásra kerülő, 
taglistát tartalmazó katalógusában ill. a honlapon és kere-
sőrendszerben

Ezen ingyenes szolgáltatások összessége önmagában na-
gyobb értéket képvisel, mint az éves tagdíj, tehát ezek igény-
bevételével a tagok részére a befizetett tagdíj bőven megtérül.
(Néhány példa összehasonlításul: egy adótanácsadói előadás 
részvételi díja 25 000–35 000 Ft között van, a jogi tanácsadás 
min. díjtétele 5000 Ft/óra, marketing előadásokon való részvé-
tel min. díja 18 000–30 000 Ft, közgyűlési részvétel más szö-
vetségeknél min. 23 000–28 000 Ft/alkalom, stb.)

n  Beutaztatók részére rendszeres találkozók szervezése ide-
genforgalmi szolgáltatókkal, pl. Roma Hungaricum Művész-
együttes, tárlatvezetés Szépművészeti Múzeumban, buda-
pesti fürdők meglátogatása, vidéki régiók meglátogatása (pl. 
Tata-Komárom-Dunaalmás,Gerébi kúria), work shopok, stb. 

n  Kiutaztatók részére közreműködés study túrák szervezésé-
ben: Üzbegisztán 3 x, Izrael, Szlovákia, Lengyelország. 

3.)  Együttműködés kialakítása társszervezetekkel, szolgálta-
tókkal, hatóságokkal, pl.

n  A Turizmus Kft-vel kötött együttműködési megállapodás 
alapján 25% kedvezmény a Turizmus Panoráma szakmai 
lap és 50% kedvezmény a Turizmus Bulletin napi hírlevél 
hirdetési áraiból

n  Magyar Turizmus Zrt. – részvételi lehetőség work shopokon, 
study túra csoportok fogadásában, külföldi prezentációkon

n  Code of Conduct a Szállodaszövetséggel – a szállodák és 
utazási irodák együttműködésének legfontosabb szem-
pontjainak meghatározása

n  Magyar Idegenvezetők Szövetsége – az utazási irodák és 
idegenvezetők együttműködése

n  NIT Hungary– Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Egyesü-
lete – autóbusz vállalkozások és utazási irodák együttmű-
ködésének alapjai

n  Turisztikai Managerek Szövetsége
n  VIMOSZ – Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Szövetsé-

ge
n  Hungexpo – kedvezmények biztosítása utazási irodák ré-

szére az Utazás kiállításokon a helyfoglalási díjból és a 
standépítés költségeiből

n  MARESZ – Magyarországi Rendezvényszervezők Szövet-
sége

n  MÜPA – a keretszerződés értelmében beutaztató irodák 
jegyvásárlás esetén kedvezményben részesülnek

n  Gödöllői Királyi Kastély – a keretszerződés értelmében be-
utaztató irodák kedvezményben részesülnek csoportláto-
gatások szervezése esetén

n  Zeneakadémia

miért érdemes muIsz tagnak lenni?
a MUisz tevékenységének rövid összefoglalója

Az idén 40 éves a MUISZ
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n  QBE Biztosító – 60 000 Ft kedvezmény külföldre utazásokat 

szervezők részére a vagyoni biztosítékra megkötött biztosí-
tási díjból

n  FEOSZ – Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövet-
sége – együttműködés annak érdekében, hogy a fogyasztó-
védők esetenként az utazási irodák szempontjait is vegyék 
figyelembe, ne csak az utazók panaszait

n  MKEH – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
n  Hotelinfo
n  Etikai kódex kidolgozása a Magyar Kereskedelmi és Iparka-

marával közösen
n  Etikai ajánlás készítése az utazásszervezők és utazásköz-

vetítők együttműködésének szabályozására
Az együttműködési megállapodások célja: kedvező feltételrend-
szerek kialakítása, kedvezmények elérése a tagok számára.

4.) Kommunikáció
n  sajtótájékoztatók
n  évente több száz interjú – rádió, TV, sajtó. 
n  2012-ben Felszállás.hu kampány: a profi utazási irodák 7 

előnyét hangsúlyoztuk

n  országos road show (Győr, Miskolc, Szombathely, Szeged)
n  önálló MUISZ stand a budapesti, miskolci, debreceni Uta-

zás kiállításokon
n  részvétel a Budavári Húsvéti Sokadalmon 2012-ben önálló 

standdal
n  Új MUISZ honlap – aktuális információk, kommunikációs le-

hetőség 
n  Tagok részére körlevelek, információk, meghívók továbbítá-

sa kör-e-mailek formájában .
n  Hírek rendszeres közzététele a szakmai sajtóban, szakmai 

hírlevelekben
A MUISZ kommunikációjának köszönhetően az utazási szak-
ma megítélése az utazóközönség és a sajtó körében jelentő-
sen javult az utóbbi 4-5 évben. 

A Szövetség tevékenysége nem tartozik a látványos, azonnali 
eredményeket hozó kategóriába, de a háttérben folyamatos 
és erőteljes munka folyik, a szakma egészének érdekében. 
Ezért fontos, hogy minél több utazási vállalkozás tartozzon 
tagjaink sorába, ezzel is erősítve a MUISZ érdekképviseleti 
szerepét. 

Napjainkban számos rendezvényszervező-képzés mű-
ködik országszerte, azonban hiányzik egy olyan általá-
nosan elfogadott szakmai garancia, ami biztosítaná azt, 
hogy az iskolapadban megszerezhető tudás valós piaci 
igényeket elégítsen ki és figyelembe vegye a szakma ak-
tuális trendjeit.

Ezért a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók 
Szövetsége (MaReSz), mint a hazai rendezvényszervező szak-
ma képviselője a valós piaci igényeknek megfelelő tudással 
rendelkező szakemberek képzésére létrehozta prémium ren-
dezvényszervező képzését a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskolával együttműködésben.
A képzés egyfajta tehetséggondozási programjaként a 

MaReSz lehetőséget kíván 
adni a legjobb hallgatók szá-
mára, hogy szakmai gyakorlatot 
szerezzenek a Szövetség partner-
szervezeteinél.

Partnerszövetségek:
n  Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók 

Szövetsége
n  Magyar Beutaztatók Szövetsége
n  Magyar Fesztiválszövetség
n  Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
n  Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége
n  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége

Magyarországi rendezvényszervezők és -szolgáltatók  
szövetsége (Maresz)

Összefoglaló jelenTés az efaPco congress-ről
2014. FebrUár 17–18, Malaga
A konferencia a malagai kongresszusi központban került 
megrendezésre mintegy 160 fő részvételével, melyből 30% 
volt a hazai résztvevők száma. Az első napon kizárólag spa-
nyol szakemberek tartottak előadást, amelyet a hazai nyel-
vet nem értők szinkrontolmács segítségével követhettek. 

A  
konferenciát Malaga polgármestere néhány hazai ran-
gos turisztikai szakember részvételével nyitotta meg, 

melyet követően a polgármester felvázolta azon területeket, 
melyek Malaga, mint „Smart City” koncepcióját adják. Ezt 
követően a spanyol turizmus technológiai és innovációs me-

nedzsmentjéért felelős szervezet a 
SEGITTUR elnöke világította meg 
e területeket, és avatta be a kö-
zönséget a részletekbe. Nevezete-
sen, hogy hogyan használják a tech-
nológiát a város mindennapi életében 
a turisztika, a közlekedés, a parkolás, a 
környezetvédelem a különböző városi szol-
gáltatások területein, valamint bemutatta a to-
vábbfejlesztés lehetőségeit. 
Ezt követően interaktív szekció keretén belül Santander, Mad-
rid és Malaga-Costa del Sol turisztikai vezetői próbálták a 
konferencia résztvevői – akik konferenciaszervezők jelentős 
részben – felé vázolni, az ebben a szellemben működő vá-
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

2014. február 20-án Budapesten a városligeti Műjégpálya 
Városliget Café Étterme adott otthont a Fővárosi Turiszti-
kai Kerekasztal (FTK) alakuló ülésének.

A  Kerekasztal alapítói: a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai 
Központ Nonprofit Kft., a Magyar Egészségturizmus Mar-

keting Egyesület, a Magyar Fürdőszövetség, a Magyar Szállo-
dák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Utazásszervezők és 
Utazásközvetítők Szövetsége, a Magyarországi Idegenvezetők 
Szövetsége, a Magyarországi Rendezvényszervezők és –szol-
gáltatók Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó 
Ipartestülete, a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a Magyar Ha-
józási Országos Szövetség, a MAHART és a Budapest Airport.
A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal megalakulásával új lehetősé-
get nyílik a fővárosi vezetés és a szakma közötti hatékony pár-
beszédre, amely már régi igénye volt a turisztikai szakmának.
Az ülést Csomós Mikós, kultúráért és turizmusért felelős főpol-
gármester-helyettes elnökölte. A levezető elnöki tisztet Máté 
Gábor a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) tu-
rizmusért felelős divízióvezetője töltötte be.
Első napirendi pontként a Városarculatról beszélt Csomós Mik-
lós főpolgármester-helyettes. Mint mondotta Budapest arcula-
tát a turizmus határozza meg. Budapest számára a kulturá-
lis- és a konferenciaturizmus is kitörési pont lehet. A turizmus 
fellendítéséhez jó alapnak bizonyult a felújított Zeneakadémia, 
a Budapest Musik Center. 2016-ig pedig el kell végezni az 
első „kapavágás”-t a nagy befogadóképességű kongresszu-
si központ megvalósításáért, mivel a kongresszusi Központ-
nak 2018-ban működőképesnek kell lennie. A közeljövőben 

átadásra kerül a Pesti Vigadó és a Várkert Bazár is. A Főpol-
gármester-helyettes továbbiakban szólt a Városliget fejleszté-
séről is. A volt Vidám Park helyén, az Állatkerthez kapcsolódva 
Bio Dóm épül fel, amely egy hatalmas, beltéri Pannon őspark 
lesz. Megjegyezte, hogy a Múzeumi Negyed vonzereje sem 
hagyható figyelmen kívül. Csomós Miklós szerint az új arcu-
lat fejlesztésénél fel kell készülni arra, hogy azt a régi arculat-
tal együtt mutassák be. Ki kell hangsúlyozni, hogy Budapest 
olyan város, ahol nem csak turistának, de befektetőnek is ér-
demes lenni. Fontos, hogy Budapest olyan arcot mutasson, 
amely még vonzóbbá teszi. Tervek szerint egy-két éven belül a 
turizmust is szolgáló fejlesztésként Budapest egész területén 
megvalósul a free wifi hozzáférés.
Továbbiakban a kerekasztal résztvevői ügyvezető alelnöknek 
Bán Teodórát, a BFTK ügyvezetőjét, szakmai alelnöknek Kál-
mán Istvánt, a MABEUSZ elnökét választották meg.
Az Alapító tagok úgy döntöttek, hogy a Kerekasztal további 
tagokat valamelyik alapító tag javaslatára, egyszerű többségi 
döntéssel fogadhat be.
A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal a jövőben minden páros hó-
nap utolsó csütörtökén ülésezik.
Az alakuló ülésen a Kerekasztal résztvevői tettek javaslatot a 
következő ülés napirendi pontjaira: Mikor készül el Budapest 
új turizmus stratégiája? Mikor lesz megfelelő forrás a főváros 
turisztikai marketingjére? Mikor oldódik meg a Duna-parton ki-
alakult lehetetlen parkolási helyzet? Lesz-e kulturált megköze-
lítése a nemzetközi repülőtérnek?
A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal médiatámogatója a Turiz-
mus Kft. és a rendezvény szakmai magazin.

Horváth Ágnes

megalakult a fővárosi Turisztikai kerekasztal

rosok előnyeit, és hogy miért jó egy kongresszusnak, ha ilyen 
desztinációt választ. 
Továbbiakban két esettanulmány következett. A „Smart City 
World Congress and Exhibition” főszervezője, aki egyben 
a barcelonai kongresszusi központ igazgatója, tartott elő-
adást és ismertette meg a hallgatóságot a 3000 fős, 9000 
látogatót és 160 kiállítót mintegy 300 városból vendégül látó 
megaredendezvény-sorozatról (http://www.smartcityexpo.
com), annak marketing stratégiájáról. Ezután a malagai közle-
kedési vállalat, a RENFE igazgatója tartott prezentációt arról, 
hogy a cégnél az utastájékoztatásban és más területeken ho-
gyan használják a technológiai vívmányokat. 
A délutáni programban a malagai kongresszusi iroda három vá-
ros konferenciaközpontjának vezetőjével mutatta be a spanyol 
kongresszusi lehetőségeket. A délutáni szekcióban ezek után 
konferenciákhoz és turisztikai célokat szolgáló technológiák 
bemutatására került sor néhány cég képviseletében, majd az 
ECONLAB vezetője a nemzeti szövetségek és PCO-k fenntart-
ható menedzselése témakörben vázolt fel stratégiai modellt.
A nap az előadások után egy rövid városnézéssel zárult, me-
lyet az este folyamán a Malagai Autómúzeumban megrende-
zett vacsora tett teljessé. 
A második napon az egy évvel ezelőtt az EFAPCO-n beül in-
dított „European Observatory” (EUROB) stratégiai irányzaté 
volt a főszerep. Ez a nap már angolul zajlott, egy-két spanyol 

hozzászólást leszámítva. A félnapos délelőtti program mode-
rált pódiumbeszélgetés formában zajlott, amelynek fő témá-
ja az oktatás volt. Számos európai városban (ahol válaszolt a 
hazai tagszervezet) folytattak közvéleménykutatást, melynek 
célja az volt, hogy feltérképezze, hogy Európán belül milyen 
a rendezvényszervezés oktatás minősége, összetétele. Meg-
állapították, hogy önálló diploma gyakorlatilag csak az Egye-
sült Királyságban és most már Spanyolországban szerezhető a 
szakmánkból, de mint nálunk is, a legtöbb európai országban 
a rendezvényszervezés (akár konferencia akár más) csak vala-
milyen adott óraszámban zajlik és általában szálloda, vendég-
látás vagy turisztikai területtel foglalkozó főiskolán vagy egye-
temen tanulható. 
A délelőtt második felében az EFAPCO által gyűjtött statiszti-
kai adatok közzétételére, illetve ezek elemzésére került sor. A 
második napon cseh, lengyel, portugál, belga, angol, ír, görög 
és spanyol szakemberek véleményét illetve a témakörhöz kap-
csolódó előadásokat hallgathattunk meg. 
Az EFAPCO konferencia a szakmai közreműködési díjak át-
adásával zárult.
A konferencia weboldala: http://www.efapcomalaga2014.com 

A jelentést készítette
Varga Attila,  

a MaReSz EFAPCO képviselője
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Usa
a legőrülTebb reklámajándékok 
A bizbash.com összegyűjtötte a gya-
kori rendezvénylátogatók legkülönö-
sebb ajándékait, amit valaha kaptak a 
vendégek – a listán szerepel logózott 
krumplipucoló, mini proszívó vagy ép-
pen a kültéri dekor tégla.
Mind a rendezvényszervezők, mind a résztvevők megegyez-
nek abban, hogy ha búcsú, vagy welcome ajándékról van szó, 
annak valahogy kapcsolódnia kell a rendezvényhez magához.
A szervezők sajnos gyakran esnek abba a hibába, hogy fölös-
leges szórólapokat, vagy terjedelmes prospektusokat külde-
nek, de a használhatatalan reklámtárgyak sora is elég hosszú. 
Ezzel szemben vannak azok a vendéglátók, akik valamilyen 
rendkívülire és emlékezetesre törekednek, amely persze ma-
gában hordozza a rizikót, hogy a vendég csalódik, vagy telje-
sen „összezavarodik”. 
A bizbash.com kifaggatott pár rendszeres rendezvény látoga-
tót.

„Európában egy rég elfeledett Mercedes-Benz márka indító eseményén, 
egy nagy hűtőládát kaptam, amit a szivargyújtóba lehet dugni. Mindaddig 
lenyűgözőnek találtam az ajándékot, amíg rá nem jöttem, hogy csomagolás 
híjján és a mérete miatt egyszerűen nem tudom haza vinni.” jean jennings, 
elnök és vezető szerkesztő, automobile Magazine

„Chrome Hearts az egyik kedvenc márkáim közé tartozik, ezért nagy iz-
galommal töltött el, hogy egy ilyen luxus márka Karácsonyi ajándékát bon-
togathatom. Amíg ki nem derült, hogy egy csomag krumplit és egy logózott 
krumplihámozót kaptam… Bár hiszitek, vagy sem, a mai napig ezt a hámo-
zót használom!” isabel dupré, stylist

„Egyszer egy Szex Pozíciók című színező könyvet kaptam. Csak később 
vettem észre, hogy az iroda összes dolgozója szép lassan elkészítette a saját 
példányát. Mind tanultunk valamit…” jeff Carvalho, partner és szerkesztő, 
High snobiety and selectism

„2012-ben a Target 50. évfordlóján a parti végén egy nagyon nehéz 
ajándékcsomagot vettem át és pontosan úgy éreztem magam, mint Charlie 
Brown Halloween-kor (Snoopy rajzfilm egyik főszereplője) – Egy követ kap-
tam… –, mert tényleg egy tégla volt a csomagan. Persze értékeltem a gesz-
tust, mivel a tégla a Target első üzletének az egyik téglája volt. Sőt később 
felfedeztem a téglában rejlő edzési lehetőséget is, így elég hasznos ajándék-
nak bizonyult” liz lange, fashion designer

„Egy alkalommal miután Marc Jacobs-ra több, mint két órát vár-
tam még 2007-ben, a PR csapata kiengesztelésül egy gyémáttal kirakott, 
krokodilbőrszíjas órát küldött. Tudom, hogy körülbelül hányan vettek részt 
aznap este, úgyhogy elég drága bocsánatkérésnek bizonyult ez számukra. 
De bocsánatkérés elfogadva!” sasha Charnin Morrison, divatrovat főszer-
kesztő, Us Weekly

„Évekkel ezelőtt egy Martha Stewart könyvbemutatón vettem részt. Tá-
vozáskor egy óriási táskát kaptunk, ami persze a sajtóközlemény mellett tar-
talmazott jó pár csecse-becsét, és emellett egy réz serpenyőt is. Kaptam egy 
pár különös tekintetet a metrón, és jót mosolyogtam, hogy New York utcáin 
egy serpenyővel sétálok.” abby bassett, senior producer, CnnMoney

„Egyszer a Degree Dezodor-tól egy öltöző szekrényt katpam – olyan igazi 
életnagyságú, amit az edzőtermi öltözőkben látsz – tele a termékeikkel.” nic 
screws, senior fashion market editor, esquire

InsPIráló dekorácIók  
a new york fasHIon week-ről 
A csípős időjárás és a hó kicsit sem fagyasztotta meg a feb-
ruári show hangulatát, ahol nem kisebb tervezők, mint Marc 
Jacobs, Diane von Furstenberg és Tom Browne készítették a 
látványos installációkat – élénk grafikákkal, felhőkkel, vagy ép-
pen csokoládéval. 
A new york-i Fashion Week leírására talán az lenne a legtalá-
lóbb szó, hogy skizofrén. 
Az idei show nem kis kihívás elé állította a rendezőket és a 
kereskedőket egyaránt. Kezdve az időjárási viszontagságok-
kal és a legutóbbi show alacsony résztvevőszámáról nem is 
beszélve. Sok tervezőt inspirált – nem meglepően – az extrém 
időjárás, de senki nem hagyta, hogy az anyatermészet eltán-
torítsa az egyedi ötletektől. 

Jason Wu Ősz 2014  
– Márvány kifutó
Jason Wu őszi show dekoráció-
ja (február 7., 82 Mercer, SoHo, 
Bureau Betak) fekete textilbe 
csomagolta az egyébként fénnyel 
elárasztott padlásteret, a széke-
ket feltűnően szorosan a márványhatású kifutó és a boltívek 
mellé helyezte. „ Bensőséges, klasszikus, egy csipet szürre-
alizmussal keveredve.“ mondta Alex de Betak a dekorációról.

Moncler Grenoble  
Ősz/Tél 2014-2015  
– Lengő operaénekesek
Moncler kihasználta Manhatten 
egyik legnagyszabásúbb hely-
színét a február 8-i Moncler Gre-
noble bemutatóra. A divatos 

olasz síruházati márka elfoglalta a Hammerstein Báltermet erre 
a napra, hogy egy Villa Eugenie „vígoperát” állítson színpadra. 
Az esemény 10 operaénekessel büszkélkedhetett a Pendulum 
Kórusból, akiket egy-egy mozgó ingára állítottak, miközben 
énekeltek. Mindezt egy megvilágott 60 boxos színpadháttér 
előtt, ahol a kollekció egy-egy darabját viselték a modellek. 
A közel 30 perces előadás rendhagyóan pontosan kezdődött, 
hogy a tervezők átérjenek az Alexander Wang bemtatóra.

Alexander Wang Fall/Winter 
2014 – Hőre változó bőrruhák
Alexander Wang február 8-án a 
Duggal Greenhouse-ban rendez-
te show-ját, amely a rendezők tü-
relmét és határait egyaránt tesz-
telte. A helyszín, amely azt hirdeti 
magáról, hogy „napenergiát, organikus levegőtisztítást és kör-
nyezetbarát megoldásokat alkalmaz az épületben” – egy olyan 
installációt biztosított a Prodject által megálmodott show-nak, 
amely az extrém körülményekre és a túlélésre összpontosított. 
A high-tech és „eszes” fináléban, a több tucat modell teljes 

Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

n e w s . b o e v e n t . h u
NEWS by
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nemzetközi hírek
sötétségben foglalta el a helyét a kifutó szélein. Ahogy a kifutó 
belső, mozgó köre elindult, megállt és a modellek a fém ven-
tillátorok elé kerültek, a hőre reagáló bőr ruhák színt váltottak 
– feketéről kékre, vagy sárgáról lilára változtak – majd lassan 
elhalványultak, ahogy a ventillátor tovább fordult. 

Diane von Furstenberg Ősz 
2014 – Bátor színek
Diane von Furstenberg kihagyott 
egy szezont a Lincoln Center-nél, 
hogy a Spring Studios február 9-i 
show-ján részt vegyen, amelyet 
törénetesen az mára ikonikussá 

vált „wrap dress” (átkötős ruha) 40. évfordulóját ünnepelte. A 
Betak Bureau által tervezett helyszínt egy szóval lehet a leg-
jobban jellemezni: bátor. Bátor és feltűnő printek és grafikák 
egészítették ki a lebegő ablakokon átszűrődő manhattani ég-
boltot.

Megnyitó Show Ősz/Tél 2014  
– Csokoládéfal
A hóvihar egy másik estéjén, 
februrár 9-én tartották a meg-
nyitó ceremóniát, ahol a Spring 
Studio-t Villa Eugenie Charlie és 
a Csokigyár mására alakította át. 
A meghívók arany jegyek voltak, és minden párra egy doboz 
csokoládé jutott, amelyet Callebaut készített. A fő látványossá-
ga a csokival töltött éjszakának – és persze tisztelgés Belgium 
előtt az ország kiemelt csokoládé beszállítója előtt – a kifu-
tó fehér háttere, amelyen 900 kg olvasztott csokoládé folyt le. 
Méltó befejezésként a vendégek egy bögre forró csokit kaptak, 
amellyel útra kellhettek a zord időjárásban. 

Marc by Marc Jacobs Ősz 
2014 – BMX pálya
Marc Jacobs egy új tervező csa-
pattal vágott neki a Fashion 
Week-nek. A szokásos helyszín-
től eltérően idén a Pier 36 adta a 
helyszínt a február 10-i bemuta-

tóhoz. A designer csapat fogta a 25000 négyzetméteres hely-
színt és BMX pályává változtatta visszafordítókkal, furnérle-
mezből készült kifutóval, és 650 főre elegendő székkel. 

Peter Pilotto és Target  
Indító Party
A Peter Pilotto és Target kö-
zös együttműködésének indí-
tásaként került megrendezés-
re a febuár 6-i partija a Gotham 
Hall-ban. A késő esti fesztivál és 
shopping night 700 vendéget fogadott, akik elmerülhettek a 
printek és színek világában, amely Pilotto esztétikai világát 
reprezentálta. Gyújtópontként egy mozgó installáció szere-
pelt, amely ötvözte a zenét, a fényeket, videomappinget és a 
LED kivetítőket. Egy csapat modell meghatározott időközön-
ként feltűnt a tükrökkel ellátott kifutón és ösztönözte a részt-
vevőket, hogy az Instaprint-re fotózzanak és megosszák a ké-
peket. 

oroszország
szocsI TélI olImPIa 
A Szocsi Téli Olimpia záró eseményét a Fisht Olimpiai Stadion- 
ben tartották, amellyel méltón koronázták meg az eseményt. 
A következő téli olimpiát Pyenoghcang-ban, Dél-Koreában 
2018-ban követhetjük nyomon. 
Az olimpiai játékok, ahogy mindig, most is vasárnapi napon 
értek véget, ahol eloltották az Olimpiai lángot. Ez alkalommal 
egy óriás medve fújta el a lángot, a csillogó és érzelmes cere-
mónia végén. 
Az esmény elején, amely 
majdnem 2 óránál is to-
vább tartott, a szervezők 
bizonyították humorérzé-
küket és hogy rendelkez-
nek nem kis öniróniával. 
Amikor körülbelül 700 tán-
cos épp az Olimpiai köröket formázta a Fisht Stadion talaján, 
az ötödik karika késve alakult meg, utalva ezzel a nyitó cere-
mónia bakijára.
Nagy volt a derültség, amikor a nézők felismerték mi is törté-
nik, majd egy teltházas ujjongásnak lehettek tanúi, amikor vé-
gül megalakult a teljes kör. 

Persze Szocsi megnyitója sem 
maradhatott le a londoni „test-
vérétől”. A megnyitó több ele-
mében is visszidézte a londoni 
nyitó esemény momentumait. 
Danny Boyle Olimpiai karikái 
szikrázó fényben úsztak, amit 
az ipari forradalom tüze gyúj-

tott, Konstantin Ernst csillogó hópelyhekből álmodta meg az 
öt karikát, bár az egyik nem nyílt ki véletlenül. 
Boyle villodózó „pixelekkel” dekorálta a stadiont, amely egy 
hatalmas vetítési felületet eredményezett. Ernst mindenkinek 
adott egy óriás színes LED-el ellátott medalliont, amivel a Fisht 
Stadium egy óriás diszkóvá változott. 
De nagyot alakított a Belügyminisztérium kórusa is, akik 
a Daft Punk Get Lucky című dalát és a Queen We are the 
Champions-t adták elő, majd a hostessek arra ösztönözték a 
nézőket, hogy megöleljék egymást, és ez még mind azelőtt 
volt, hogy a T.A.T.U. színre lépett volna.

egYesÜlt királYság
HTc sTand a mobIl vIlág kongersszuson 

Az SSG ügynökségét kérte fel 
a HTC, hogy az idei Mobil Vi-
lág Kongesszuson (2014. febr. 
24–27.) Barcelona-ban egy 
emlékezetes standot alkosson 
a márkának.
Már ötödik éve dolgozik az 
ügynökség ezen a projekten, 
idén 800 négyzetmétert kellett interaktív zónává alakítaniuk. 
Az UEFA szponzorációra fókuszálva a standon freestyle futball 
bemtutatókat és a Champions League díj kiállítást is szerveztek. 

eventmagazine.uk.co
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PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

kongresszusI kÖzPonT és nÖvekvő 
TurIszTIkaI bevéTelek az uTazáson 
A konferenciaturizmusból származó 2012-es 2 milliárd forintos 
bevétel megduplázható lenne egy nagy kapacitású konferen-
ciaközponttal. Ezt hangoztatta Horváth Viktória helyettes NGM 
államtitkár a február 27-én kezdődött négynapos Utazás kiállí-
tás szakmai konferenciáján. Hozzátette, hogy az építésről szó-
ló kormányhatározat már megszületett, és elindult a szakmai 
konzultáció Fürjes Balázs kormánybiztossal, így a fejlesztést ki-
emelt kormányzati beruházásként kezelik, hazai források bevo-
násával. Horváth Viktória hangsúlyozta: Budapest súlya minden 
szempontból érzékelhető, hiszen a fővárosi vendégéjszakák az 
összes magyarországi vendégéjszaka 34%-át teszik ki és itt 
csapódik le az összes külföldi vendégéjszaka 58%-a, miközben 
itt képződik a külföldiektől származó szállásdíj bevétel 70%-a 
(68,4 milliárd Ft). Somogyi Zoltán, a UNWTO főtitkár-helyettese 
kifejtette: megváltozott a turisztikai vásárok funkciója – míg ko-
rábban az üzletkötés vonzotta a látogatókat, most sokkal inkább 
a brandépítés a cél, miközben a szervezők vonzó programokkal 
csábítanak. Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója 
és Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke azt 
prezentálták, milyen példátlan szakmai összefogással szeretné 
az ország elnyerni a 2016. évi szakácsolimpia európai döntőjé-
nek megrendezését. Az előzetes számítások szerint a verseny-
hez kapcsolódóan a résztvevők 2,5 millió eurót költhetnek el, 
3.900 szobaéjszakát realizálhatnak, ami 480 ezer euró bevételt 
jelenthet. A kiállítás hazai díszvendége, Pécs képviseletében 
Márta István, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. ügyvezetője hang-
súlyozta: városukban tovább folytatódnak a kulturális turizmust 
elősegítő fejlesztések, s a több egységből álló Zsolnay Kulturá-
lis Negyed a tavalyi évben összesen 420 ezer látogatót fogadott. 

(MTI)

vélHeTően a müPa mellé éPül az új 
konferencIakÖzPonT 
A turisztikai szakma által hosszú évek óta sürgetett beruházás 
várhatóan a Duna-parton, a Milleniumi városközpontban épül 
majd fel uniós források bevonásával, 10 milliárd forint nagy-
ságrendű beruházás keretében. Erről beszéltek az Utazó Ma-
gazin Boscolo Hotelben február 18-án megrendezett Turizmus 
és profit tanácskozásán. Megerősítették, hogy a kormányzat 
már a tervezés fázisában van és a kivitelezés és az üzemeltetés 
során is számít olyan nagy tanácsadó cégre, amelynek komoly 
tapasztalata van a nagy nemzetközi konferenciák szervezésé-
ben és lebonyolításában. Fürjes Balázs, a fővárosi nagyberu-
házásokért felelős kormánybiztos, aki előterjesztést készített a 
kormány részére a megfelelő ingatlan és a beruházás részle-
tes jogi és pénzügyi konstrukciójának bemutatásáról, közölte: 
nagyjából ötezer férőhelyes lesz az új budapesti konferencia-
központ. Ennek köszönhetően a magyar főváros egyike lehet az 
öt - konferencia-turizmus szempontjából - legkedveltebb úti cél-
nak a világon, illetve Európában a 3. Berlin és Barcelona után. 
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége már novemberben 

sürgette, hogy a kormányzat a központ koncepciójának kidol-
gozásába vonja be a mértékadó szakmai szervezeteket. A ko-
rábbi években a Hungexpo és a Syma is készített terveket egy 
kongresszusi központ megvalósítására, de egyik sem jutott el 
kormányhatározat szintjéig. Talán a Tüskecsarnokkal kapcsola-
tos tervnek volt a legnagyobb esélye erre, miszerint az erede-
tileg az 1996-ra tervezett Bécs-Budapest világkiállításra épült 
csarnokot alakították volna át, ám az erre kiírt befektetői pályá-
zat eredménytelenül zárult.

(azutazo.hu. + Eventer gyűjtés)

uTazás kIállíTás:  
oPTImIsTa nyIlaTkozaT és krITIka 
A vendégéjszakák 5%-os növekedése mellett tavaly 10 %-kal 
nőttek a szálláshelyek bevételei - hangsúlyozta megnyitójában 
Komoróczki István az NGM államtitkára. Hozzátette, az ágazat-
ban működő vállalkozások jövedelmezőségének javulását mu-
tatja, hogy 2013-ban az átlagárak 3 százalékkal, az egy kiadható 
szobára jutó bruttó árbevétel (REVPAR) pedig mintegy 10 szá-
zalékkal növekedett. A KSH adatait ismertetve rámutatott, hogy 
a jövedelmezőség javulása mellett fontos tendencia a belföldi 
turizmus folyamatos erősödése. Elmondta, hogy 2007-2013 kö-
zött 1.132 turisztikai projekt nyert EU-s forrásból támogatást, 
összesen 290 milliárd forint értékben. A sok szürke, érdekte-
len tudósítás közül kitűnt a kecskeméti Makroler Médiaügynök-
ség által kezelt bacsmegye.hu portál igen kritikus beszámolója. 
Eszerint az Utazás a korábbiaknál kisebb területen és csökkenő 
számú alig 500 kiállítóval, az előző évieknél szerényebb és nem 
túl fantáziadús standokkal zajlott le. Az ország első tíz legna-
gyobb turisztikai forgalmát lebonyolító település közül is csak 
ímmel-ámmal vettek részt a az ország legnagyobb turisztikai 
vásárán. A portál úgy vélte, hogy a technikai megoldásokban 
a külföldi, például horvát kiállítók sokkal jobbak voltak, s ehhez 
képest a hazai regionális standok a fakocka színvonalával ve-
télkedtek. A látványos programokban a marokkói hastáncosnő 
vagy a tunéziai néptáncosok tömegeket vonzottak, míg a ha-
zai standoknál talán csak a Csabai Kolbászfesztivál kiállítóinak 
kolbásztöltése és „kolbászkerítés” építése mozgatta meg az ér-
deklődőket. 

(MTI, bacsmegye.hu) 

családI gazdaságok vIlágfóruma 
budaPesTen
100 ország szakembereinek a részvételével rendezték meg a 
Budapest Kongresszusi Központban március 4-6 között a Csa-
ládi gazdaságok világfórumát és találkozóját, s ezen részt vett 
az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO fő-
igazgatója, Jose Graziano da Silva és több mint 20 miniszteri 
szintű küldöttség is. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
megnyitójában emlékeztetett rá, hogy a rendezvény az ENSZ 
Családi Gazdálkodások Nemzetközi Évének egyik fontos mező-
gazdasági találkozója. A plenáris ülések mellett a fórumon kü-
lönböző panelbeszélgetéseken és szekcióüléseken is megvitat-
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hazai hírek
ták a családi gazdaságok és a fenntarthatóság összefüggéseit, 
továbbá a fejlesztés lehetőségeit és irányait, valamint a nők és a 
fiatalok részvételét a családi gazdaságok munkájában.

(MTI) 
 

az év szállodáI kITünTeTés áTadása 
Fővárosi, hévízi és győri szálloda lett a legjobb a Szállodaszö-
vetség most először kihirdetett versenyében. 160 szakember 
jelenlétében adták át a díjat január 17-én a fővárosi Corinthia 
Hotelben az 5*-os kategóriában a Boscolo New York Palace-
nak, a 4*-osoknál a budapesti Hotel Palazzo Zichynek és a héví-
zi Carbonának, a 3*-osoknál pedig a győri Ibisnek. Az MSZÉSZ, 
az MT Zrt.-vel együttműködve most hirdette meg először pályá-
zatát, újragondolva és átalakítva a szövetség korábbi Év Szál-
lodása díját. Az új koncepció szerint nem egy-egy szállodás 
szakembert, hanem egy-egy házat díjaznak összetett kritérium-
rendszer alapján. A pályázat célja a kiemelkedő bevételi telje-
sítmények és szolgáltatások közötti összefüggés bemutatása, 
a minőségi szolgáltatások előtérbe állítása, a „best practice” 
módszerek terjesztése, illetve a hazai szállodaipar hírnevének 
erősítése – összegezte a díjátadón Kopócsy Andrea tisztelet-
beli elnök. A pályázatra mindössze 16 szálloda nevezett: 3-an 
az 5*-os, 8 a 4*-os és 5 a 3*-os kategóriában. Niklai Ákos elnök 
kijelentette: az állam és az önkormányzatok részéről is több for-
rásra volna szükség a turisztikai marketing fejlesztésére, és re-
mélhetőleg a vállalkozások is több pénzt tudnak majd fektetni a 
marketingtevékenységekbe. Emellett javítani kell a jövedelme-
zőségen, és még több vendégre van szükség, hogy javuljon az 
átlagos, ötven százalék körüli kihasználtság.

(Turizmus online, Figyelő online)

a vIlág legjobb szállodáI
A svájci Pontresinában található Grand Hotel Kronenhof lett a vi-
lág legjobb szállodája a Tripadvisor szerint. A listában a legjobb 
magyar eredményt a Four Seasons Gresham Palace Budapest 
érte el, az európai rangsor 9. helyezésével. A havi 260 milliós 
látogatottságú legjelentősebb utazási honlap több kategóriá-
ban közölte a legjobb 25 szálloda listáját. A TOP 25-ben a 2. a 
Hong Kong-i The Upper House, a harmadik a maldív-szigeteki 
Gili Lankanfushi lett. Bár magyar szálloda a Tripadvisor felhasz-
nálók véleménye és értékelése alapján, több kategóriában fel-
állított, Travelers’ Choice globális 25-ös listájába nem került be, 
de a Four Seasons Gresham Palace Budapest lett Európa 9. 
legjobb szállodája. A hazaiak közül őt a Hotel Palazzo Zichy és 
az Opera Garden Hotel követi. A magyar listán a következő szál-
lodák szerepelnek még: Hotel Parlament, Corinthia, Iberostar, 
Fraser, Bohem Art, Nemzeti, Kempinski, BO 18, K+K Opera, Le 
Meridien, Boscolo, Hilton Buda stb...

(tripadvisor.com)

újabb kÖnnyűzeneI feszTIválsIker:  
b.my.lake
A Sziget és a Balaton Sound után ismét egy hazai fesztivál győ-
zedelmeskedett a Festival Awards Europe versenyén. A legna-
gyobb nemzetközi fesztivál-megmérettetés „Legjobb új feszti-
válok” kategóriájában - a fesztiválrajongók szavazatai alapján 
- a 2013-ban debütált B.my.Lake hozta el a pálmát. Szerdán 
késő este a hollandiai Groningenben adták át a legnagyobb 
presztízsű nemzetközi fesztivál-megmérettetés, a Festival 

Awards Europe díjait. A hazai fesztiválokat a fináléban négy ren-
dezvény, összesen öt kategória legjobbjai között képviselte. Kö-
zülük a VOLT produkció legfrissebb fesztiválja, a B.my.Lake - a 
„Legjobb Új Fesztivál” kategóriában - Európa legjobbjának bi-
zonyult. „A hazai fesztiválszakma nagy sikere, hogy a többezer 
európai fesztiválból az összes nevezett fesztiválunk, azaz Szi-
get, a VOLT, a SOUND és a B.my.Lake is a fináléban a legjobb tíz 
között szerepelt” - mondta Gerendai Károly, a Sziget Szervező-
iroda alapítója, „sőt, túl azon, hogy a Sziget, a fesztiválrajongók 
tábora szerint a „Legjobb Nagyfesztiválok” élmezőnyében van 
ismét, a nemzetközi zenész szakma a „Művészek Kedvenc Eu-
rópai Fesztiválja” mezőnyben is a legjobbak közé szavazta. Az 
pedig minket is meglepett, hogy a fesztiválszakma és a szakúj-
ságírók döntése alapján, az ún. „Best Line-up” kategóriában is 
az élmezőnyben végzett.” A Nagyon Balaton rendezvénysorozat 
keretében tavaly debütált és rögtön nagy közönségkedvenccé 
vált fesztiválnak járó fődíjat az eseményt szervező VOLT pro-
dukció két vezetője, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán vette 
át. Mint ismeretes, a 2011-es nemzetközi fesztiválok mezőnyé-
ben a Sziget a nagyfesztiválok kategóriájában hozta el a pálmát, 
egy évvel később pedig a Balaton Sound győzedelmeskedett a 
közepes méretű fesztiválok mezőnyében. 

(Mymusic.hu)

vInce budaPesT – borászaTI kIállíTás  
és worksHoP
160 kiállító és többszáz érdeklődő részvételével tartották meg a 
Corinthia Hotelben az egyik legrangosabb hazai borászati ren-
dezvényt, amelyet a VinCE Magazin szervezett. Hazai és kül-
földi borászatok legrangosabb borai mellett a legjobb pálinka-
főzdék termékeivel is megismerkedhettek az érdeklődők. Egyéb 
gourmet-termékek – sajtok, olívaolajak, különleges kolbászok 
és sok más – ugyancsak helyet kaptak a rendezvényen. A ki-
állítás mellett ültetett borkóstolókon – mesterkurzusokon – és 
interaktív workshopokon kóstolhattak, tanulhattak a borkedve-
lők, naprakész információt és hatékony segítséget kaphatnak a 
borászatok. A sommelier-k találkozhattak a borászokkal, az ét-
termek tulajdonosai a legjobb italok közül válogathattak, s teljes 
borlapjukat könnyedén összeállíthatták egy helyen, a kereske-
dők együtt találhatták a legjobb minőségű hazai borokat, külö-
nös tekintettel az újdonságokra. 

(boraszportal.hu, vincebudapest.hu) 

mIskolcI kocsonyaHáború 
Az önkormányzat nem adott helyfoglalási engedélyt, így végül 
később, március 7-9-én Miskolctapolcán, magánterületen ren-
dezték meg a több mint egy évtizedes Miskolci Kocsonyafesz-
tivált, amely a régió legnagyobb ilyen rendezvénye. A fideszes 
városvezetés ugyanakkor a város központjában saját Kocsonya-
farsangot szervezett február 20-23-ra, s igyekezett elvenni egy 
sikeres rendezvényt az ötletadóktól, mint tette ezt legutóbb a he-
lyi sörfesztivállal és a régiségvásárral is. A többhetes huzavona 
során az egyik önkormányzati társaság felszámolást kezdemé-
nyezett a rendezvényt szervező cégekkel szemben. A szervezők 
többmilliós elnyert állami támogatásokat nem kaptak meg vagy 
csak részben jutottak hozzá, s nem mentek bele az önkormány-
zat által javasolt közös gazdasági társaságba, mert úgy vélték, 
hogy ez a kocsonyafesztivál államosítását és egyéb üzleti körök-
nek való átjátszását jelentette volna. Itt nem kis üzletről van szó, 
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hiszen a Miskolci Kocsonyafesztivál tavaly egymilliárdos forgal-
mat bonyolított, a rendezvényen 200-nál több vállalkozó árusított 
és száznál több előadó lépett fel. A rendezvény komoly árbevé-
telt jelentett a turizmus- és vendéglátásban részt vevő cégeknek, 
ahogy a városi parkolótársaságnak és közlekedési vállalatnak is. 
Pászkán Zsolt, a Miskolci Kocsonyafesztivál licencia-gondnoka 
úgy vélekedett, hogy a területfoglalási engedélyek visszatartá-
sa „elképesztő maffiamódszerre következtet”. A kocsonya már a 
XVIII. században a miskolci piacon és vásáron a házi készítésű 
étkek közé tartozott. A legenda szerint később, a XIX. század-
ban egy borospincébe megdermedni lerakott kocsonyába bele-
ugrott, majd benne is maradt egy béka. A figyelmetlen pincér így 
tálalta fel az étket - mint borkorcsolyát - a vendégnek, aki döb-
benten, de mégis kellő humorral vette tudomásul, hogy a sertés-
köröm mellől egy pislogó béka néz vele farkasszemet. A történet 
híre így terjedt el képeslapok és ajándéktárgyak formájában. 

(HVG.hu)

debrecen rendezHeTI a 2016-os junIor 
műkorcsolya-vb-T 
Kósa Lajos polgármester bejelentette, Szocsiban megállapodott 
a nemzetközi szövetség vezetőjével, hogy 2016. március 14-20. 
között rendezik meg a nemzetközi versenyt. A civis város már 
négy jeges világversenynek adott otthont jégkorongban és rö-
vidpályás gyorskorcsolyában, de a „legművészibb” jeges sport-
ágban még nem volt házigazda. A junior korosztály egyéniben a 
13-19 éves versenyzőket, míg párosban a 21 év alattiakat jelenti. 
A polgármester egyúttal a Magyar Országos Korcsolyázó Szö-
vetség (MOKSZ) elnöke, és szívéhez igencsak közel áll e sport-
ág: két lánya is sportszerűen korcsolyázik, az idősebbet Angli-
ában oktatják. 2011-ben nagy visszhangot keltett, amikor külön 
kategóriát állítottak fel azért, hogy a verseny fővédnökségét el-
látó debreceni polgármester lánya is nyerhessen egy aranyér-
met;  az Országos Műkorcsolya Utánpótlás  Vidékbajnokságon. 
Az egyik korosztályban 12-en indultak, s egyben hagyták, a má-
sik 9 főset, amelyben Kósa Eszter is indult, kettébontották, s itt 
a polgármester lánya a három induló közül aranyérmes lehetett. 

(Debrecen.hu, Magyar Narancs)
 

Tdm konferencIa  
– oszTrák Példák, HazaI vITák
Január 9-10-én Balatonfüreden rendezték meg az Európai 
Desztináció Marketing Konferenciát, melyen a 110 résztve-
vő egyebek mellett két kiemelkedő európai példát, a karintiai 
és a dél-tiroli működési rendszert is megismerhette. A két éve 
alalkult, 49 taggal rendelkező Magyar Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Szövetség tanácskozását Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes nyitotta meg, és jelen volt Horváth Viktória és 
Horváth Gergely is. A legnagyobb érdeklődéssel várt nyitó elő-
adásban Achill Rumpold, Karintia tartomány alosztályvezetője 
mutatta be az Ausztriában egy éve bevezetett turizmus törvényt, 
amelynek elemeit a hazai szakemberek itthon is üdvözítőnek tar-
tanák. Hoffmann Henrik, a balatoni régió elnöke és Bóka István 
polgármester levezető elnökök között vita bontakozott ki, előbbi 
ugyanis - más felszólalókhoz hasonlóan - azt képviselte, hogy 
karintiaihoz hasonlóan nálunk is egy bátor turizmus törvénnyel 
kellene nagyot előre lépni, és lendületbe hozni a lehetőségek és 
eszközök híján mára hervadásnak indult TDM-rendszert. Cseré-
be – Semsei Sándor, a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület elnö-

ke szavaival élve – azonnal meg lehet nyerni 80 TDM-szervezet, 
és az ezekben dolgozó 5.000 vállalkozás támogatását. Bóka Ist-
ván ezzel szemben az önkormányzatok egyéb érdekeit és nehéz 
helyzetét szem előtt tartva azt javasolta, haladjunk lassabban, 
kisebb lépésekkel, azokat a lehetőségeket kihasználva, amelyek 
a jelen körülmények között sokkal inkább elérhetők. A finanszí-
rozás megoldatlansága hazánkban az egyik legnagyobb kerék-
kötője a rendszer továbbfejlődésének, s ahogy Semsei Sándor, a 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke előadásában rámu-
tatott, ma ugyanazokat az igényeket fogalmazzuk meg balatoni 
régiós szinten, mint az első balatoni idegenforgalmi szövetség az 
1904-es indulásakor. A szakember előadásában nagyon találóan 
mutatott rá azokra az elemekre és összetevőkre, amelyek egy jól 
működő TDM-rendszerhez nélkülözhetetlenek. Horváth Viktória 
helyettes államtitkár megértését fejezte ki a TDM szakemberek 
felvetésével kapcsolatban, és javasolta, hogy e szervezetek még 
jobban vonják be tevékenységükbe a vállalkozói réteget.

(Turizmus Panoráma)
 

budaPesTen lesz az aTlas éves kÖzgyűlése
Október 22-24. között Budapest ad otthont az Association for 
Leisure Education and Research (ATLAS) éves közgyűlésének, 
amelyet a The Tourism Observatory for Health, Wellness and 
Spa (www.thetourismobservatory.org) és a Budapesti Kommu-
nikációs és Üzleti Főiskola közös pályázata nyert el. A konferen-
cia címe: Turizmus és szabadidő - A jóllét, a boldogság és az 
életminőség forrásai? E témakörök az elmúlt 5 évben egyre fon-
tosabbakká váltak nemcsak az akadémiai szinten, hanem a tu-
rizmus és a szabadidő iparágának piaci szereplői számára is. 
Kutatások és vizsgálatok sora választotta e témákat elemzéseik 
központi témájának. Ennek az is oka, hogy széles körben feltéte-
lezett vélekedés, hogy az utazás és a szabadidős tevékenységek 
aktív szerepet vállalnak a jóllét és a boldog megteremtésében, 
illetve az életminőség javításában. Ez a konferencia találkozási 
lehetőséget biztosít a szakma és az akadémia képviselői számá-
ra, hogy megvitassák: ezek a pozitív feltétezések milyen formá-
ban és mértékben jellemzik valójában az utazási és a szabad-
idős ipart.

(Turizmus Panoráma)
 

1 md gyorssegély kell a HungarorIngnek
Bár a Hungaroring Sport Zrt. a tavalyi évet közel 100 millió forintos 
nyereséggel zárta, körülbelül egymilliárd forintos gyorssegélyre 
lenne szüksége ahhoz, hogy megfeleljen az idei sportszakmai 
elvárásoknak - mondta Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató. TV-in-
terjújában emlékeztetett rá, hogy a közel három évtizede épült 
Hungaroringen már nem lehet tovább halogatni a modernizációt. 
Elavult a pálya egész elektromos hálózata, a vízelvezető rend-
szere és az aszfalt minősége, s a digitális átállás is sok energiát 
vesz el tőle, és erre hivatkozva Gyulay Zsolt lemondott a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöki posztjáról. A szö-
vetségben kiéleződtek a sportszakmai viták. Tavaly július végén 
egyébként rekord számú, 247 ezer látogató volta 28. mogyoródi 
Forma 1 versenyen. A Magyar Nagydíj rajtja előtt nem sokkal az 
„utazó cirkusz” tulajdonosa, Bernie Ecclestone a 2016-ig szóló 
licenszet 2021-ig meghosszabbította a magyar kormány képvi-
selőivel. 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-

hazai hírek
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foglaltság mindig jelentősen nő, és a nézők költése is lényeges 
tényezőt jelent.

(MTI + Eventer háttér) 
 

javulT a szórakozóHelyek bIzTonsága
A 3 évvel ezelőtti West Balkán tragédia óta a fokozott ellenőr-
zések és szankciók következtében jelentős mértékben javult a 
zenés-táncos rendezvények, szórakozóhelyek biztonsága, az 
üzemeltetők, rendezvényszervezők mindinkább törekednek a 
biztonságos lebonyolításra és a szabályok betartására - közölte 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Eszerint 2013-
ban országszerte csaknem hatszáz szórakozóhelyen megtartott 
tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen 65 esetben adtak ki hatósá-
gi felhívást, 27 esetben éltek hatósági kötelezéssel, 41 eset-
ben tűzvédelmi bírságot szabtak ki, 19 szórakozóhelyet pedig 
bezárattak. A közlemény szerint a tavalyi és tavalyelőtti szankci-
ók számát összevetve javulás tapasztalható, a szórakozóhelyek 
üzemeltetői egyre jobban ismerik a rájuk vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat, és igyekeznek is betartani őket. A Nyugati téri - az-
óta bezárt - West Balkán szórakozóhelyen 2011. január 15-én 
éjjel a lehetséges 350 helyett 2.900 fiatalt engedtek be, és egy 
lépcsőházi tumultusban három lány megfulladt, tucatnyian pe-
dig megsérültek. A szükséges biztonsági őr egynegyedét alkal-
mazták, s e tíz személy többsége is szakképzetlen volt. A Fő-
városi Törvényszék tavaly áprilisban másodfokon súlyosbítva a 
West Balkán Kft. ügyvezetőjére, és az egyik fő szervezőre is 20 
hónap letöltendő és ugyanennyi felfüggesztett fogházbüntetést, 
a másodrendű rendezvényszervezőnél és a biztonsági főnöknél 
jóváhagyva 16-16 hónap letöltendő és ugyanennyi felfüggesz-
tett börtönbüntetést szabott ki. (MTI + Eventer háttér)

az onyx leTT az év éTTerme
Az idei Torkos csütörtök előtt három nappal adták át a legjobb 
magyar éttermeknek járó díjakat. Két év után ismét a máso-
dik Michelin csillagos Onyx kapta a 2013-as Év étterme kitün-
tetést. 2009-ben és tavaly még a másik csillagos étterem, a 
Costes volt a legjobb. Az első tízbe került még az Arany Kaviár, 
a Borkonyha, a Costes, a Csalogány 26, a Fausto’s, a Nobu, a 
Salon, a Zona és egyedüli vidékiként a székesfehérvári „67” is. 
A Dining Guide étteremkalauz által szervezett ünnepélyes gálát 
a Sofitel Hotelben tartották március 4-én. A végeredmény ki-
alakításában, az értékelésben közel 20 fő vett részt, akik rend-
szeresen járták az éttermeket és összegezték benyomásaikat, 
tapasztalataikat. A Gerbeaud-házban működő Onyx képvise-
letében a rangos elismerést Szulló Szabina és Széll Tamás sé-
fek vették át - ez utóbbi egy éve 30 évesen Lyonban a világ 
legrangosabb szakácsversenyén, a Bocuse d’Or-on a legjobb 
24 séf közül a 10. helyen végzett. Két különdíjat is kiosztottak: 
Az év legprogresszívebb konyhája elismerést a Salon étterem 
csapata nyerte el azzal, hogy az utóbbi két évben „Magyaror-
szág egyik legizgalmasabb kulináris műhelyét hozták létre”. Az 
év ifjú séftehetsége címmel pedig a Mák bisztró szakácsát, a 
mindössze 22 éves Mizsei Jánost jutalmazták. Mint elmond-
ták, sokat számít a helyszín, a design, a szerviz, de mégis csak 
a gasztronómiai teljesítmény a legfontosabb. Figyelembe vet-
ték még a nyersanyagok szezononkénti változását, minőségét, 
a lokális sajátosságokat, az innovációt és hagyományismere-
tet, s ezek egyéni ízzel való vegyítését, a technológiai tökéle-
tességet és a nemzetközi trendek ismeretét, hazai alkalmaz-
hatóságát.

(MTI, bellacafe.hu)

hazai hírek

Tovább szűkül a rendezvényes PIac
HUMORISTáK, ZUMBA éS élő EMBERES CSOCSó...

Hatodik éve tart a válság a rendezvényes szakmában 
is, és semmi jele a fellendülésnek. A PROMO DATA Kft. 
12. éve készítette el hagyományos 3000 interjús év ele-
ji felmérését, és eszerint a nagyvállalatok e területen is 
csökkentik költségvetésüket, egyre több fapados rendez-
vényre kerül sor. Kevesebb fogadást, partyt, vacsorát ter-
veznek, ritkábbak a régen hagyományos családi napok, 
egyedül a tréningek, csapatépítő megmozdulások ará-
nyának a növekedése folytatódik. A visszafogott piacon 
ugyanakkor szívesen fogadják a rendezvényhelyszínek, 
hotelek ajánlatát, újszerű megoldásait. A felmérés rész-
leteiről és a nem túl rózsás helyzetben történő ügyfél-ak-
vizíciós lehetőségekről beszélgettünk Szentirmay László 
ügyvezetővel.

n Úgy tűnik, a válság nem enyhült, és továbbra is súlyo-
sabban érinti a rendezvényes szakmát, mint más ágazato-
kat. A vállalatok rendezvényfelelősei ennyire pesszimista 
képet festettek?

– Sajnos továbbra is várnunk kell a régóta áhított kilábalásra, 
de ez csak akkor indulhat meg, ha érezhető fejlődést tapasz-

talunk a gazdaság egészében, és a hivatalos kincstári opti-
mizmust nem sok tény támasztja alá. A turizmussal kapcso-
latos sikerpropaganda nem nagyon érezhető a rendezvényes 
szakmában, pedig a jobb hoteleknél régebben a bevételek 
harmada-negyede a céges rendezvényekből származott. Sok 
a hiteleit fizetni már nem tudó vállalkozás, és a rendezvény-
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szervező cégek közül is többen vegetálnak. Folyik az élet-halál 
harc a megmaradt büdzsékért, amelyek persze még tovább 
szűkültek. Így azoknak van nagyobb esélyük a túlélésre, akik 
nagyobb fantáziával, újszerű megoldásokkal igyekeznek meg-
győzni a cégek rendezvényfelelőseit. Néhány presztízsőrző 
multi vagy hazai nagyvállalaton kívül egyre többen fordulnak 
az olcsóbb, fapadosabb megoldások felé, és szűkösebb költ-
ségvetéssel kérnek színesebb megoldásokat. Megnőtt azok-
nak a háromcsillagos hoteleknek az esélye, amelyek a cé-
ges rendezvények résztvevőinek színes programokat, például 
sommelier-vel irányított borkóstolást, hangulatos disznóölést, 
látványos wellness programokat, így masszázst, illetve só- és 
mézbedörzsöléses szauna- vagy hammam gőz-bemutatókat 
szerveznek. Egyre fontosabbak a sport- és egyéb aktív közre-
működést ösztönző vetélkedők is.

n Milyen programok a legnépszerűbbek, kiket hívnak meg 
a rendezvényekre?

– Természetesen a hagyományos műsorokat rendelik a leg-
többen: a népszerű TV-sztárok persze nagyon drágák, így 
sokszor kevésbé ismert arcokat tudnak csak megfizetni. Az 
énekesek és együttesek mellett a produkciós irodák szívesen 
ajánlják a neves humoristákat, a fiatal dumaszínházasokat, s 
persze fantáziadús programok is fel tudják dobni a rendezvé-
nyek hangulatát. Népszerűek az afrikai és brazil táncosok, a 
hastánc, zumba és egyéb bemutatók, pláne ha a műsor végén 
bevonják a közönséget a produkcióba. Feldobja a hangulatot 
a fényfestés, a kaszinó játék és újabban az élő emberes cso-
csó is.
 
n Mit tehetnek a helyszínek és a rendezvényes cégek üz-
letkötői, marketingesei, hogy minél több céges ügyfelet 
szerezzenek?
 
– Semmiképpen nem a hotelt lejárató 50-60 %-os engedmé-
nyeket, a kuponozást javasolnám, hiszen ez jelenthet ugyan 
rövidtávú bevételt, végszükség esetén a csőd elkerülését, de 
hosszabb távon nagyon megbosszulhatja magát, s kérdés, 
hogyan tudják majd visszatornázni a rendkívül lecsökkentett 
árszínvonalat a valóban nyereséges szintre. A helyükben én 
sokkal nagyobb figyelmet fordítanék a kisebb-nagyobb céges 
rendezvényekre, hiszen akár egy 20-30 fős, két-háromnapos, 
full-panziós továbbképzés is igen szép bevételt jelenthet. És 
a szűkülő piac ellenére nagyon sok ilyen lehetőség van, csak 
meg kell találni. Vannak, akik ezt sziszifuszi munkával, s néha 
nagyon amatőr megoldásokkal teszik. Hallottam olyanról is, 
hogy az igazgató közölte az üzletkötőkkel: fogjátok a telefon-
könyvet, a szaknévsort, és szép sorban hívogassátok a cége-
ket, hogy van-e rendezvényük. A kisebb hoteleknél sokszor a 
recepciósok látják el az üzletkötői feladatokat, s ez bizony nem 
lehet túl hatékony a meglévő feladatok mellett.
 
n Mit javasol nekik, hogyan találhatják meg a potenciális 
ügyfeleket?
 
– Egyértelmű, hogy nem a telefonkönyv böngészése, vagy az 
interneten való amatőr szörfölés lehet a megoldás. A hatékony 
üzletkötői munka két fő pillére a megfelelő adatbázis és a profi 
kommunikáció. Sokféle általános cégadatbázis van, de ezek-

ből nem igazán derül ki, hogy a vállalat valójában szokott-e 
rendezvényeket tartani. A  szakmában a PROMO DATA ötez-
res adatbázisa az egyetlen ilyen átfogó kiindulási pont, ame-
lyet 12 éve építünk, frissítünk, részben az év eleji nagy háro-
mezres omnibusz kutatásunkkal, és persze az évközi kisebb 
felmérésekkel. Ez már egy olyan szűrés, amely kizárja azokat a 
cégeket, amelyek az elmúlt években nem tartottak céges ren-
dezvényt, az idén sem tartanak és nem is érdekli őket helyszín 
vagy rendezvényes cég ajánlata. Az adatbázisban szereplő ér-
demi cégekről tudjuk, hogy valamilyen kapcsolatban vannak a 
szakmával, hogy milyen rendezvényeket szoktak tartani, mi-
lyen költségvetéssel és hogy szívesen fogadnak-e ajánlatot 
e-mail címükre.
 
n Vagyis itt lép be az e-mail marketing, a direct mailing...
 
– Igen, de nem mindegy, hogy milyen levelet küldünk, hiszen 
ma már olyan sok spamet kapnak a cégvezetők, és a rendez-
vényfelelősök is, hogy nem könnyű feladat becserkészni őket. 
A legfontosabb, hogy perszonalizálva legyen a levél, mert a 
megszemélyesítés nélküli, esetleg „Tisztelt Hölgyem / Uram!” 
kezdetű levelek döntő többségét olvasatlanul törlik. Nem sza-
bad nagyméretű, nagy felbontású fotókkal ellátott e-mailt kül-
deni, mert a levelező-szerverek spamek ellen érzékenyre be-
állított szűrői azonnal visszadobják. Volt olyan ügyfelünk, aki 
kétségbeesve hívott telefonon, hogy kampányuk e-mailjeinek 
egyharmada visszapattant. Amikor kértem, hogy küldje el a le-
velet, kiderült, két 1,5-1,5 megabyte méretű mellékletet tettek 
a levélbe. Ezért javasoljuk partnereinknek, hogy szívesen elké-
szítjük levelüket, és feladójukkal, e-mail címükről ki is küldjük 
az engedélyezett címekre.     
 
n Akkor ez a leghatékonyabb megoldás az ügyfél-akvizí-
cióban?
 
– Nem, ez tulajdonképpen csak ugyanaz, mint egy évtizede 
a postai levélreklám volt, csak hát persze jóval olcsóbb, mert 
nagyon megdrágultak a nyomdai és postai költségek. S az 
eDM kampányok ugyanazt tudják, csak töredék áron. Tegyük 
hozzá, bár szerencsés esetben hozhat ez is új ügyfeleket, de 
ugyanolyan kicsi a hatékonysága, mint a postai levélakciónak. 
A legprofibb megoldás a telefonos megkeresés, hiszen az in-
teraktív, és jó lehetőséget nyújt az igények felmérésére, ösz-
szegzésére. Persze 2-3 üzletkötőnek, marketingesnek hosszú 
hónapokba telhet, ha meglévő feladatai mellett több száz, akár 
pár ezer ügyfelet kell felhívnia, míg ezt a munkát egy profi call 
center, így a PROMO DATA képzett operátorai pár nap alatt 
elvégzik. Az elmúlt hónapokban, években már több tucat ho-
telnek, más helyszínnek, rendezvényszervező cégnek készítet-
tünk ilyen piackutatást és 500 interjúból általában 30-40-50 
személyes vagy telefonos érdeklődőt generáltunk, és továb-
bi 60-70 % kért e-mailben részletesebb információt. Így a cé-
gek üzletkötői már valóban hatékonyan tudnak dolgozni, s már 
nem hideg címekre telefonálgatnak, hanem a rendezvényt ter-
vező cégek illetékes vezetőit kereshetik meg cégük ajánlatá-
val. Egy ilyen 500 interjús kampány pár nap alatt elkészül és 
170-180 ezer forintba kerül, amely összeg akár egy-két kisebb 
megrendelésből bejöhet.
 

Horváth Ágnes



23



24

helyszínajánló
elegancIa, nyugalom, kIkaPcsolódás

A  
z üdülők között található éves nyitva tartású hegyvidéki 
üdülő (Mátraháza és Mátrafüred, szezonálisan üzemelő 

vízparti üdülő (Balatonalmádi, Siófok, Balatonvilágos), valamint 
speciális adottságokkal bíró kastélyépület (Erdőtarcsa). 
A csodálatos 
természeti kör-
nyezetben ta-
lálható üdülők 
igényes külső-, 
belső kialakítá-
suk, széleskörű 
szolgáltatási kí-
nálatuk, jó tech-
nikai felszerelt-
ségük, kiváló 
konyhájuk révén 
az üdültetésen kívül ideális helyszínt kínálnak különböző cé-
ges és családi rendezvények megtartására is.
A Mátra szívében, csodálatos természeti környezetben, több 
hektáros parkban várja ven-
dégeket a hegyi pihenőházak 
stílusában kialakított, egész 
évben nyitva tartó Mátraházai 
Akadémiai Üdülő.
32 db igényesen berendezett, 
televízióval és hűtőszekrénnyel 
felszerelt fürdőszobás szoba, 
elegáns étterem, a lobbiban 
széles italválasztékú drinkbár-
kávézó, kandallós társalgó, 
hangulatos télikert és teraszok 
szolgálják a természetet kedve-
lő, csendes, nyugodt pihenésre 
vágyó vendégek kényelmét, pi-
henését.
A szabadidő változatos eltöl-
tését könyvtárszoba, Wi-Fi in-
ternet, finn- és infraszauna, a 
többhektáros ősparkban pa-
dokkal szegélyezett sétautak, 
gyermek játszótér szolgálja. A 
több száz kilométer turistaút a 
kirándulások szinte korlátlan le-
hetőségét biztosítja az ide láto-
gatók számára.
Konferenciák, szimpóziumok, 
továbbképzések megrendezé-
sére igényes kialakítású, a leg-
modernebb hang- és vizuál-
technikával felszerelt, 100 fő 

Az MTA Üdülési Központ üdülői földrajzilag két régióban, a Mátra és Cserehát-hegységben, illetve a Balaton parton vár-
ják pihenésre, kikapcsolódásra a különleges helyszíneket kedvelő vendéget.

befogadására alkalmas konferenciaterem, valamint 18 fős 
könyvtárszoba áll rendelkezésre.
A kedvező klimatikus adottságok, a csendes, erdei környezet 
egyedülálló lehetőséget biztosít általános kikapcsolódásra és 

regenerálódás-
ra, az allergiások 
számára külö-
nösen kedvező, 
hogy a levegő 
por és pollen 
szegény, a házi 
poratka ezen 
a magasságon 
már nem él meg.
Hegyek által 
közrefogott cso-

dálatos erdei környezetben, égig érő fenyők, csobogó patak, 
árnyas zugok határolják a Mátrafüredi Akadémiai Üdülőt és 
Malom Fogadót, amely egész évben kényelmes szobákkal, há-

zias konyhával, sokszínű szol-
gáltatásokkal várja vendégeit. 
Az üdülő főépületében családi 
és céges rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas elegáns 
étterem, presszó, közösségi 
helyiség, társalgó, játszószo-
ba, medencével, pezsgőfürdő-
vel, finn- és infraszaunával fel-
szerelt saját wellness-részleg 
kínál lehetőséget a tartalmas 
időtöltésre, kikapcsolódásra.
Sportpálya, minigolf, sétautak, 
kialakított turista utak kínálnak 
frissítő testmozgásra lehetősé-
get az aktív pihenésre vágyók-
nak.
Az üdülő elhelyezkedése révén 
kiváló lehetőséget biztosít a 
Mátrában megbúvó nevezetes-
ségek, a mátraaljai borvidék, 
Gyöngyös város és környéké-
nek, illetve a parádi térség ne-
vezetességeinek csillagtúra-
szerű felfedezésére.
A természetet kedvelő, csen-
des, nyugodt pihenésre vágyó 
vendégeinknek, illetve szimpó-
ziumok, továbbképzések meg-
rendezésére ajánljuk mátrai 
üdülőnket.

MTA Üdülési Központ
H-1051 Budapest, Nádor u. 7.

Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270 E-mail: marketing@udulo.mta.hu www.udulo.mta.hu

  gazi főúri kikapcsolódást kínál budapesttől 50 km-re, a 
Cserhát-alján, az Mta Üdülési központ erdőtarcsai Üdülője. a ba-
rokk stílusban épült egykori szentmiklóssy-kubinyi-kastély impo-
záns épületében korhű bútorokkal berendezett elegáns szobák, 
reprezentatív kialakítású közösségi terek, várják az igényes kör-
nyezetben csendes, nyugodt pihenést, kikapcsolódást, családias 
vendéglátást kedvelő vendégeket.
az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is 
alkalmas étterem és rendezvényterem, hangulatos terasz kivá-
ló lehetőséget kínál esküvők, keresztelők, ballagási étkezések 
bankettek, évfordulók megrendezésére, munkaebédek, kisebb-
nagyobb „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások meg-
tartására. 
tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló közvetlen kertkap-
csolatos hangulatos terasz várja a vendégeket.
a kastély parkja és a terasz ideális szabadtéri programok, vagy 
akár esti grillezésre, borkóstolásra is.
a szépen gondozott 3 hektáros kastélyparkban szalonnasütő-, és 
grillező hely, kerti tó, minigolf pálya, szabadtéri medence, kivilá-
gítható teniszpálya szolgálja a pihenést, kikapcsolódást.
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Rejtvény

A múlt század pesti szórakoztató központja 1865 február-
jában nyílt meg a közönség előtt, egy ünnepi bál kereté-
ben. A Feszl Frigyes által megálmodott épület Budapest 
legfontosabb kulturális és művelődési intézménye lett. A 
Pesti Vigadó Feszl Frigyes építész főműve, ami 1859-től 
1865-ig épült. Romantikus stílusú építmény, amely tartal-
maz szecessziós, nemzeti és keleties elemeket is. Nevé-
hez fűződik még többek között a Dohány utcai zsinagóga 
és a Dreher sörgyár is. 

a vigadó története. 
Az 1800-as évek elején született egy olyan elhatározás, hogy 
építeni kell egy színházat és egy vigadót Pesten. Ám ekkor 
még csak a Német Színházra volt elegendő keret, és ezért 
csak ez utóbbi épült fel 1812-re. Eleinte egy udvari építészt, 
a vízszintes 1. sorban található urat bíztak meg a munkával, 
aki később kilépett, és végül Pollack Mihály irányította az épít-
kezést. A Pesti Vigadó elődje, a függőleges 42. sorban ta-
lálható nevű épület szintén azon a helyen állt, ahol a mostani 
vigadó épülete. Pollack Mihály tervei alapján épült, és 1832-
ben adták át az akkor még klasszicista épületet. Fellépett itt 
id. Johann Strauss, Richard Wagner, Johannes Brahms, Ri-
chard Strauss, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és a függőleges 
15. sorban található művész. A politikai élet sem állt távol az 
épülettől, mivel 1848 júliusában itt tartották a népképviseleti 
országgyűlést, és Kossuth ekkor tartotta felkelésre buzdító be-
szédét. Valószínűleg ezért lövette rommá az épületet 1849-ben 
Hentzi osztrák generális a Budai várból. Az újjáépítés megter-
vezésével először 1854-ben Hild Józsefet bízták meg, ám eze-
ket a terveket később elvetették, és Hild tanítványának, Feszl 
Frigyesnek terveit fogadták el. Így kezdődhetett meg az építke-
zés 1859-től 1865-ig. Az épület jellemzően romantikus stílusú 
lett, és a nemzeti tudat is előtérbe helyeződött az építésekor. 
Több neves hazai művészünk is dolgozott az épületen, mint 
például Alexy Károly, és Marschalkó Károly, vagy Lotz Károly 
és Than Mór, akik a beltérben lévő freskókat készítették. An-
nak idején sok kritika érte, például a nagy terem magassága 
miatt, vagy a homlokzati főpárkány hiánya miatt. Manapság 
viszont a romantikus építészet egyik hazai csodájának számít. 
1944-ben, a második világháborúban megsérült az új épület 
is. Méghozzá annyira kiégett, hogy sokáig az is kérdéses volt 
felújítsák-e egyáltalán. Szerencsére 1967-ben megbízták Tiry 

a PesTI vIgadó
Fejleszt a bodor major
A Szentendrei-szigeten 2008-ban megnyitott outdoor ren-
dezvénykomplexum, a Bodor Major Lovas- és Szabadidő-
park, alkalmazkodva az évek során felmerült igényekhez 
folyamatos beruházásokkal bővíti szolgáltatásai körét. A 
400 fős Kemencés Csárdát egy 1000 négyzetméteres fe-
dett lovarda, majd egy nemzetközi dunai kikötő, nem utol-
sósorban egy 100 fős, teraszos Pajta Kocsma követte.

T avaly a céges megrendelők igényei kerültek előtérbe: meg-
épült a várva várt új rendezvény épület. A Lipicai Terem I-II-

III. névre keresztelt, egyenként 44-44-52 négyzetméteres ter-
mek télen-nyáron várják azokat a cégeket, akik a fővároshoz 
közel, zöld környezetben keresnek helyszínt. A konferenciater-
mek egyenként és egyben is bérelhetők, hiszen a hangszige-
telt mobilfalakkal szeparált termek összenyithatók, így össze-

sen 140 négyzetméternyi hasznos terület áll a rendelkezésre. 
A termekben konferencia technika és bekészítés igényelhető 
és azoknak sem kell aggódni, akiknek hosszúra nyúlik az este, 
hiszen a Lipicai panzióban 37 két-, ill. háromágyas szoba nyújt 
egyszerűen kényelmes pihenést.

Az idei szezont is újdonságokkal nyitja az 50 hektáros, csalá-
di tulajdonú rendezvényhelyszín: a csárda terasza és az előtér 
új burkolatot kapott, valamint bővül a Lipicai Panzió ill. a Pajta 
Kocsma kapacitása, ahol bográcsos főzőversenyekre van le-
hetőség.
Az outdoor csapatépítő helyszínként ismert Bodor Major szol-
gáltatásai fejlesztésével változatos és komplex szolgáltatáso-
kat kínál, mindezt egyetlen helyszínen.

Bővebb információ: 
info@bodormajor.hu, +36-30-544-2233,  

www.bodormajor.hu
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Vízszintes
1. Megfejtés 12. Halász munkaeszköze 13. régi biztosítónk 14. Meg-
próbál észrevétlennek maradni 17. gonosztevő „bibliai” szóval 20. ilyen 
baba bugyi is van 21. rangjelző 23. Fürdőszobai berendezés 24. raga-
dozó madár 26. jellegzetes vízparti növény 27. angol helyeslés 29. ázsi-
ai rizses hús 30. Üres tíz! 31. gyakori ló név 32. kutyafélék családjába 
tartozó dögevő 34. electric light orchestra 36. bírósági eljárás 37. edith 
…, világhírű, francia sanzonénekes volt 39. Ul 40. kopasz 42. ebből a 
növényből olaj is készül 43. szép szál legény 44. a szobába 45. győr-
sopron megyei község 46. Feltételezve 48. … Paolo, dél-amerikai vá-
ros 49. tengerparti strandfürdő 50. a pincébe 51. becézett női név 53. a 
bánk bán című darab ismert parasztfigurája 54. Életerős 55. rádium 
vegyjele 56. Francia utca visszafelé! 57. római kétszázas 58. etÉ 59. az 
oszmán birodalom fő katonai-közigazgatási vezetőit illető méltóság ma-
gyarosan 61. régi római pénz 62. ízületeknél található kötőszöveti kép-
ződmény 64. részvénytársaság 66. szellemi játék 68. nem ezt!

Függőleges
2. költői felkiáltás 3. alszik régiesen 4. Forma 5. dalokat kedvelő 6. erőd 
7. olimpiai bizottság 8. rangjelző 9. ezt teszi a sav 10. komponista egyik 
műve 11. Csokoládéfajta 15. Megfejtés 16. Megfejtés 18. od 19. bí-
rói viselet 22. a motor nem működik tovább 24. elismerés, hírnév 25. 
nyakmelegítő 28. kft. szlovákiában 29. egyházi ember 33. …-ropp 35. 
Fejfedő 37. Polietilén rövidítése 38. a vas legfontosabb ötvözője 40. a 
hét vezér egyike 41. Folyó spanyolul 42. Megfejtés 44. a zárvatermők 
virágában a termőtáj legfelül elhelyezkedő része 47. Vél, gondol régie-
sen 49. római ötvenegy 52. Michelangelo világhírű szobra a szent Péter 
bazilikában visszafelé! 53. tas 55. Fidel Castro testvérének keresztne-
ve 57. Pintyféle madár 60. Menyasszony 61. … gardner, amerikai szí-
nésznő, kora egyik legnagyobb hollywoodi sztárja 63. Mutató szócska 
65. orosz repülőgép típus rövidítése 67. zt  
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Összeállította: Balázs László  
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt. 

a PesTI vIgadó
Györgyöt a tervezéssel, és Kulcsár 
Sándort a helyreállítási munkák ve-
zetésével. A külseje megmaradt még 
olyannak, amilyennek Feszl Frigyes 
tervezte, de a belsőtér változott, ki-
építése korszerűbb és tágasabb lett. 
Végül 1980-ban újra megnyílhatott a 
Pesti Vigadó. 
A Pesti Vigadó működésének kezde-
te óta rendelkezik azzal az előnnyel, 
hogy koncertterme többféle célra is 
használható. A múlt században kü-
lönösen sok bált, ünnepi fogadást, 
köszöntőket rendeztek, s emellett 
természetesen a komoly zenei élet 
központja is volt. A fővárosban járó 
jelentős személyiségek sorra fellép-
tek a Pesti Vigadó Hangversenyter-
mében. Kiemeljük közülük Liszt Fe-
rencet, akinek több műve itt került 
bemutatásra, s aki mint karmester 
és zongoraművész is egyaránt több-
ször fellépett. Ezek közül – csak jel-
zésként említjük –, hogy 1875 már-
ciusában Liszt Richard Wagnerrel 
adott közös hangversenyt a függő-
leges 16. sorban található épület ja-
vára.
Zenetörténeti érdekesség, hogy a 
legrégebbi magyar zenekar, a Filharmóniai Társaság együt-
tese a Pesti Vigadó elkészülte után ezt az épületet tekintette 
otthonának, s kezdetben többször vezényelte itt a zenekart a 
nagy magyar zeneszerző, Erkel Ferenc. Ragaszkodott ehhez 
az épülethez Kodály Zoltán, Bartók Béla és Dohnányi Ernő is. 
Bartók fellépéseinek emlékét idézi az épületen elhelyezett em-
léktábla.

A 700 üléses reprezentatív kiképzésű hangversenyterem a fő-
város zenei életének meghatározó helyszíne. A 220 személyes 
kamaraterem színházi előadásoknak, kamarakoncerteknek, 
kulturális rendezvényeknek ad helyszínt. A Vigadó Galéria a 
magyar kortárs képzőművészet egyik legfontosabb bemutató-
helye. Az épület helyet ad különböző konferenciáknak, banket-
teknek, fogadásoknak is.

(Forrás: inaplo.hu – nembulvar.hu – kulturinfo.hu)
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A Vigadó tér 1. alatt, a Marriott Hotel előtt 11 éve áll az idén 
április 23-án 450 éve született s 398 esztendeje elhunyt drá-
maíró William Shakespeare. A szobor s az emlékfal közada-
kozásból (Anglia, Ausztrália, Magyarország) készült. A 2 
méteres bronzszobor a Melbourne-közeli 80 ezres Ballarat-i 
eredetinek méretazonos másolata.

A 
z eredeti Mészáros Andor (Bp.1900 – Melbourne, 1972) pá-
lyázatnyertes műve, 1960-ban avatták. Ott láttam, meg-

tetszett, felkerestem a szobrász özvegyét – Erzsébet asszonyt 
– járuljon hozzá egy másolat budapesti felállításához. Örömmel 
beleegyezett. Michaellel, a szintén szobrász fiúval, s közös ba-
rátunkkal Zágon Lajos ausztrál építésszel négyesben tervezget-

tünk. Az akkor 88 éves mozgékony, vidám Erzsébet kijelentette: 
„Tudom, férjem a mennyből boldogan látja majd 1938-tól gyakori 
álmát, imádott szülővárosában egy köztéri szobrát.” Ezért áldoz-
ni is kész volt. 10%-os költségviselésre gondolt.
Hazatérve megalapítottam 1999-ben Ausztrália Magyar Bará-
ti Körét, s mint elnök néhány újságban s rádióban felvetettem: 
Legyen Shakespeare-nek szobra Budapesten! A sok szemé-
lyes győzködés 2001. április 23-án oda vezetett: a Bazilika kö-
zeli Shakespeare-kávéházban (rég megszűnt!) életre hívtuk a 
Budapesti Shakespeare-szobor Bizottságot. (Néhány tag a bi-
zottságból: Mészöly Dezső (12 Shakespeare mű fordítója, író, 
költő, a Lyukasóra c. tévéműsor s újság szerkesztője, mint el-
nök), Bacsó Péter filmrendező, Koncz Gábor színművész, rende-
ző, Lojkó Lakatos József a Shakespeare Színiakadémia igazga-
tója, Mészáros Mihály szobrászművész, Udvaros Béla színházi 
rendező,s jómagam (titkár). Dr. Koncz Gábor a Magyar Kultúra 
Alapítvány igazgatója helyet és szervezési segítséget adott a Pa-
taki Öregdiákok Körével együtt, kívülük az egykori mezőkövesdi 

gimnazisták fővárosi társasága is aktív volt: Aradi Tibor (a kaba-
réművész apja) vezetésével. A pénzgyűjtés prózai és zenei ren-
dezvényeken folyt. St. Martin nemcsak szaxofonjával, de szép 
verseivel és gyönyörű tájfotóival nyitotta meg a gyűjtést. Mé-
szöly-előadások, korunk nagy karikatúristájának Kaján Tibornak 
Shakespeare-rajzai, Eötvös Károly író és védőügyvéd szülőfa-
lujának Mezöszentgyörgynek a színjátszói is áldozatkészek vol-
tak. Az idén 33 éves Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti 
Baráti Köre vezetőjeként a Miskolci Nemzeti Színházat megnyer-
tem, színészmúzeuma s művészei révén nagy segítséget adott, 
miként az abaúji, borsodi, gömöri, zempléni falvak lakosai Abaúj-
kértől Zsújtáig, s a kedves szikszói földijeim is. Erzsébet asszony 
hetente kért tájékoztatást s mivel elégedetlen volt az „összejött” 
pénzzel, gyűjtésbe fogott a zömmel nem magyar baráti körében. 

(A magyar Shakespeare-szoborra a sajtócézár Murdoch anyja is 
ausztrál dollárokat áldozott.) Ám ez is kevés volt a 8-10 millióra 
becsült költségekhez képest. Ezért Michael Ballaratba költözött, 
s 2002-ben ott elkészítette az eredeti szobor szilikon másolatát 
majd azt két óriás fahánccsal töltött ládában, 26 darabra vág-
va, a British Airways ingyen Budapestre szállíttotta. Mihály Gá-
bor nemzetközi hírű sportszobrász a Százados úti művésztele-
pen öntötte bronzba a másolatot. 2003. április 23-án felavattuk 
a szobrot, melynél e napon minden évben műsoros koszorúzási 
ünnepséget rendezünk.
Idén fél 11-kor Kónya István lantművész, a Szikszói Gyermek-
kórus és Németh Sándor előadóművész ad műsort. Az emlék-
beszédet a Madách Színház főigazgatója Szirtes Tamás tartja, 
aki színházi elődjét Ádám Ottót is méltatni fogja nevének falba 
vésése alkalmából. E sorok olvasóit szeretettel hívom s várom!

Dr. Nagy Károly 
ny. ügyész

sHakesPeare-szobor a vIgadó Téren
A VIláG 22. KöZTéRI SHAKESPEARE SZOBRA
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Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen: 
• 1400 férőhely szállodai szobákban és hangulatos bungalókban.
• Vendéglátás akár 2000 főre is, több étteremben.
• Rendezvénytermek 2300 főre (legnagyobb terem: 1500 fő).
• 500 m strand és szabadtér kültéri programokhoz.
• Wellness, rekreációs, sport és vizisport szolgáltatások.
• Programok: borkóstoló, vitorlázás, hajózás, kerékpártúrák. 
• 450 férőhelyes ingyenes parkoló a területen belül.

Szállodánk kitűnő választás, ha Ön
üzleti rendezvény, konferencia, kiállítás, családi ünnepségek megrendezéséhez keres helyszínt!

Várjuk szíves érdeklődését!
Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/538 564, Fax: 87/538 516

Email: sales@clubtihany.hu, reserv@clubtihany.hu, www.clubtihany.hu
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