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A   RENDEZVÉNY szakmai magazin negyedik évfolyamát 
zárjuk. Ha visszatekintünk az évre, láthatjuk a valóban beinduló 
fejlődést a turizmusban, és reménykedhetünk, hogy a rendezvé-
nyes ágazat és a többi társ szakma is érzékelhető fejlődésnek in-
dul. Pedig egyértelmű a kölcsönhatás, hiszen egy nagy létszámú 
rendezvény, egy jól sikerült fesztivál közvetlenül és indirekten is 
jó hatással van a többi szakmára is. Bár három évet kell még vár-
nunk a régóta áhított nagy befogadókápességű kongresszusi köz-
pont megvalósulására örömmel veszünk minden új fejleményt, s 
jogosnak tartjuk azokat az óvó figyelmeztetéseket, miszerint már 
most el kéne kezdeni a profi marketingmunkát, a lobbizást kül-
földön és itthon is. Hiszen jó pár évvel korábban születnek meg 
a döntések a sokezres kongresszusok, konferenciák helyszínének 
kiválasztásához. Megtudtuk, hogy az aggódók minden bizony-
nyal nyitott kapukat döngetnek, hiszen a minap megrendezett 
nagyszabású MICE konferencián a Magyar Turizmus Zrt. vezetői 
ugyanígy fontosnak mondták ezeket az igényeket, és többek kö-
zött elhangzott az is, hogy a külképviseletek a jövőben az eddigi-
eknél fokozottabb MICE tevékenységet végeznek majd. Így talán 
már nem tűnik megmosolyogtató álmodozásnak, hogy Budapes-
tet és általában Magyarországot is lényegesebben jobb helyeken 
láthassuk a különböző nemzetközi ranglistákon. Az, hogy jelen-
tősen növekszik a hazai konferenciák átlagos létszáma jótékony 
hatással van a szállodák kihasználtságára és a növekvő költések 
általában is a gazdaság fejlődésére. Az említett MICE konferenci-
án jogosan hangzott el, hogy e szakma fejlődését komplexen kell 
elősegíteni, és ebben nagy szerepet játszik a kutatás, a termékfej-
lesztés, a marketingtevékenység és az oktatás is. Reménykedjünk, 
hogy ezek a szavak jövőre még inkább tartalommal töltődnek fel, 
és a közeljövőben már konkrét előrelépésről számolhatunk be.

Ezen optimista reménykedéssel kívánunk békés,  
hangulatos karácsonyt: a cégeknél vidám évzárót,  

a családoknál pedig meghitt közös együttlétet,  
illetve mindenkinek egy békés, sikeres új esztendőt!

Horváth Ágnes
főszerkesztő

szakmai magazin
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Végy 12 hónapot, gondosan tisztítsd meg a keserűségtől, 
kicsinyességtől, félelemtől, lustaságtól, haragtól.
Aztán oszd el a hónapokat 30, vagy 31 napra úgy, hogy legyen 

1 db 28 napos 
4 db 30 napos 
7 db 31 napos

Minden napot készíts el  
1 rész munkából, 
3 rész jóakaratból, és egy gyűszűnyi derűből.

Mindezekhez adj 3 egész evőkanálnyi optimizmust, egy kávéska-
nálnyi türelmet, egy csipetnyi iróniát, egy késhegynyi tapintatot.  
A kapott masszát bőven öntsd le szeretettel.
A kész ételt díszítsd apró  
figyelmességgel, és tálald fel  
naponta mosolyogva!
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Magyarország is részt vett Európa egyik legje-
lentősebb hivatásturisztikai vásárán, a novem-
ber 17. és 19. között Barcelonában tartott EIBTM 
kiállításon.

A jövő évtől a hivatásturisztikai piacon is az új külképviseleti 
koncepciót alkalmazza az MT Zrt.: tevékenységét regioná-

lis jelleggel terjeszti ki az egymáshoz közeli küldő országokban, 
így például Spanyolországból éri el Portugáliát. 150 ország mint-
egy 3.000 kiállítója mutatkozott be több mint 15 500 szakember-
nek három nap alatt a második legnagyobb spanyol városban, 
Katalónia fővárosában az EIBTM kiállításon. A Magyar Turiz-
mus Zrt. Kongresszusi Irodája több mint 100 m2-es standon mu-
tatta be hazánk hivatásturisztikai kínálatát, 24 társkiállító – 10 
szervezőiroda, 9 szálloda, rendezvényhelyszínek és egyéb szol-
gáltatók – együttműködésével. Jelen volt hazai rendezvénypiac 

legnagyobb konferencia-helyszínét biztosító Hungexpo is. A ha-
zai ajánlatok bemutatását célzó tárgyalásokat Glázer Tamás, az 
MT Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese és Langer Katalin 
nemzetközi és kongresszusi igazgató vezette. Mint elmondták, a 
megbeszélések alapján továbbra is érzékelhető a corporate szeg-
mens képviselőinek újra növekvő érdeklődése Magyarország 
iránt. Hangsúlyos emellett a nívós incentive programok iránti 
igény, a nagyobb konferenciák új helyszíneken történő megren-
dezésére való törekvés, és a fogadó városok és országok által – a 
konferencia megnyerése érdekében – biztosított hozzáadott érté-
kek tudatos keresése. A cél konkrét üzletek kötése, rendezvények 
Magyarországra hozatala a 2016–2020-as időszakra. A konfe-
renciák tekintetében a pályázás már a 2018–2022-es időszakra 
vonatkozóan zajlik, és a visszajelzések alapján egyértelmű: Ma-
gyarország továbbra is trendi, „hot” helyszínnek számít.

Objektív Hírügynökség

Számos konferencia jön Magyarországra

Kreatív mobilapplikációk a rendezvényszervezésben

A Magyar Turizmus Zrt. a barcelonai EIBTM kiállításon

Mobilapplikációkról okosodhattak a résztvevők a 
Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgál-
tatók Szövetsége által szervezett Eventhub esemé-
nyen 2015. november 24-én a Mirror Budapestben. 

Több, mint 70 fő regisztrált a régebben Klubesteknek neve-
zett rendezvényre, mely a szakmai előadáson túl networking 

lehetőséget is biztosított a rendezvényszakma résztvevőinek. 
Robbanásszerű forradalom következett be a technikai újdonsá-
gok terén, és az előadók – Tokaji József, Livepoint, valamint Kiss 
Zsolt,RentIt – igyekeztek bemutatni azokat a technológia bizto-
sította előnyöket, amelyekkel az eseményeket akár már a szerve-
zési folyamattól kezdve színesíteni lehet. Az előadásból kiderült, 
hogy az appoknak hívott szolgáltatások sokkal tágabban értel-
mezhetők, mint gondolnánk. A „bring your own device” típu-
sú rendezvények mellett előtérbe került az egységes platformot 

kínáló html rendszerű Ipadeken 
futó rendezvényapplikációs szol-
gáltatás, mely mindegyik részt-
vevőnek ugyanazt az élményt 
nyújtja ugyanabban az időben.
Vaskó Tünde, Visualpower Kft. által moderált kerekasztal-be-
szélgetésen külföldi valamint magyar példákat is bemutattak, 
melyek a konferenciákon túl akár a szállodák saját gasztro kí-
nálatánál, akár céges csapatépítő játékok kiegészítő szolgáltatá-
saiként felvonultathatók. A résztvevők – stílusosan – iPadeken 
tehették fel kérdéseiket, töltötték ki a kérdőívet, valamint inter-
aktív kvízjátékban is részt vehettek. A nagy sikerre való tekin-
tettel a MaReSz évi 3 alkalommal szervezi majd meg ezt a típusú 
rendezvényét, mindig valamilyen érdekes és nem mellesleg ak-
tuális témát, trendet bemutatva.

MaReSz

EventHub a Mirrorban

Hírek a szakmai szövetségek életéből

danubiushotels.hu/ajandekkartya

Telefon: +36 1 888 8200, E-mail: info@danubiushotels.com

Szállodai élmények ajándékba!

A tökéletes karácsonyi meglepetés, mellyel a vá-
lasztás szabadságát is ajándékba adja. Lepje meg 
egy különleges ajándékkal szeretteit, barátait, 
munka társait vagy üzleti partnereit, akik szabadon 
eldönthetik, melyik Danubius élményt választják!

   wellneSS hétvége

  friSSítő maSSzázS

   gyertyafényeS vacSora

   fitneSS bérlet

Az ajándékkártyát megvásárolhatja bármelyik  
Danubius szálloda recepcióján vagy weboldalunkon.
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Tisztújító közgyűlés és szakmai program – november 23.

Magyar Fesztivál Szövetség

A 93 fesztivál szakmai képviseletét ellátó szövet-
ség közgyűlése ismét Márta Istvánt választotta 
meg elnöknek. A két elnökhelyettes: Borsa Kata 
(Öt Templom Fesztivál – Győr) és Elekes Zoltán 
(Hungarikum Fesztivál – Szeged).

Bartók Plusz  
Operafesztivál  

Miskolc
Csabai Kolbászfesztivál 

Békéscsaba

Móri Bornapok Népzenei  
és Néptánc Fesztivál  

Mór

Nyírbátori Zenei Napok 
Nyírbátor

Szegedi Szabadtéri Játékok 
Szeged

Veszprémfest  
Veszprém

Víz, Zene, Virág  
Fesztivál 

Tata

Márta Istvánt  
elnök

Borsa Kata  
elnökhelyettes

Elekes Zoltán
elnökhelyettes

Magyar Fesztivál Szövetség Regisztrációs és Minősítési Program

Szegedi Ifjúsági Napok 
Szeged

Tánc Fesztiválja Országos és Nemzetközi  
Kortárs Összművészeti Találkozó 

Veszprém

A kiváló minősítésű fesztiválok közül az elnökség külön ki-
emelte értékelésében a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál, 
a Veszprémfest és a Szegedi Szabadtéri Játékok magas művészi 
színvonalát és nemzetközi elismertségét. 

A szakmai bírálók örömére szolgált, hogy a Móri Bornapok Nép-
zenei és Néptáncfesztivál stábja, az előző minősítések során ka-
pott ajánlásokat megfogadva, sikeresen tudta tovább emelni az 
esemény színvonalát. 

A tisztújítást követő szakmai fórumon – a Szövetség Regisztrációs és Minősítési Programjának  
keretén belül – kilenc újonnan minősült fesztivál vehette át a Magyar Fesztivál Szövetség elnöksé-
gétől az oklevelét:

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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A példát követésre ajánlva, arra buzdították a fesztiválszervező-
ket, hogy a 2016-os fesztiválszezonban kérjék a Magyar Fesztivál 

n A szakmai fórum meghívottja volt a Nemzeti Kulturális Alap 
kulturális fesztiválok szakkollégiumának képviselője, hogy tá-
jékoztassa a megjelenteket az állami támogatás alakulásáról. A 
szakkollégium – tagjai közül – Inkei Pétert delegálta, aki felidéz-
te a kollégium idei kiírását, amely 424 millió forintot juttatott a 
fesztiváloknak. Ez bő egyharmaddal kevesebb az előző évek át-
lagánál. Ebben közrejátszott az a körülmény, hogy a legnagyobb 
fesztiválok kormányhatározattal jutnak jelentős közpénzhez, ez-
zel tehermentesítve az NKA-t. 
Összességében az NKA mintegy 1,3 milliárd forint támogatást 
nyújt a fesztiváloknak 2015-ben. Ebben a fesztiválkollégium pá-

n A rendezvényen bemutatkoztak a Magyar Fesztivál Szövetség 
szakmai támogatói közül néhányan: elsőként Sárközi György, a 
Benczúr Hotel igazgatója – ahol a közgyűlését és két éve az el-
nökségi üléseit tartja a Szövetség.
A fesztiválszervezők számára hasznos szolgáltatást prezentált 
Szőcs Zoltán, a DND Telecom Center KFT kereskedelmi igazga-
tója, valamint a TIXA Hungary KFT képviseletében Varga Ba-
lázs cégvezető.
A fesztiválok biztonságtechnikai hátteréről, a jogi héttér várha-

n A nap során sor került az EFFE (Europa for Festivals/
Festivals for Europa) minősítési projektjén sikeresen résztve-
vő magyarországi fesztiválok tanúsítványainak átadására is. Az 
EFFE programban 25 hazai fesztivál lett a rangos nemzetközi 
elismerés tulajdonosa, közülük tizenheten a Magyar Fesztivál 

Szövetség szakmai értékelését, és hasznosítsák munkájukban a 
kapott ajánlásokat.

lyázata mellett szerepelnek a miniszteri keretből elnyert támo-
gatások is, melyek 33 fesztivál esetében összesen 208 millió fo-
rintot tettek ki az idei év augusztusáig. Az 1,3 milliárd további 
hányadát az un. “garantált”, vagyis három évre megszavazott tá-
mogatások időarányos része képezi, amely mintegy 20 kiemelt 
fesztivált érint. Az összes támogatás is nagyjából egyharmaddal 
marad a korábbi évek 1,6-1,7 milliárdja mögött. 
A keret csökkenésénél is nagyobb gond a késői kiírás és elbírálás. 
Komoly elhatározás formálódik ennek orvoslására: a kollégium 
a napokban elkészíti a jövő évi kiírást, aminek az elbírálása már 
a 2016. januártól felálló, új összetételű kollégiumra hárul. 

tó változásairól tartott előadást a Szentinel KFT) képviseletében 
Fehér Sándor és a Life Guard KFT. részéről Újvári György.
Egy forradalmian új szolgáltatás révén a Közgyűlés és konferen-
cia élőben látható volt az interneten. Ennek hátterét Q-System 
Hungary Rendszerfejlesztő Kft. biztosította az e-city guide) szol-
gáltatással. A rendszert és a lehetőségeket a helyszínen Mihalik 
János mutatta be a jelenlévők nagy érdeklődése mellett.
A rendezvény sikeres megvalósításában közreműködött a 
PartyBox Kft., a LegSzik Design Kft. és a Xeless Kft..

Szövetség tagjai. (Armel Opera 
Festival, Budavári Borfesztivál, 
Debreceni Virágkarnevál, Eger-
szeg Fesztivál, Györkőc Feszti-
vál, Hétrétország köztivál, Kecs-
keméti Animációs Filmfesztivál, 
MEDIAWAVE, Művészetek Völ-
gye, Ördögkatlan Fesztivál, Öt 
Templom Fesztivál, Pécsi Országos Színházi Találkozó POSZT, 
Savaria Történelmi Karnevál, Summerfest Nemzetközi Folklór-
fesztivál, Szegedi Szabadtéri Játékok, THEALTER Nemzetközi 
Színházi Fesztivál, VeszprémFest)
Az EFFE-program kapcsán az is kiderült, hogy kevés európai 
országban működik a miénkhez hasonló, rendszeres, központi 
fesztiváltámogatás. Az érem másik oldala viszont, hogy a leg-
több helyen a központi program hiányát ellensúlyozza a köz-
benső szintekről, pl. a tartománytól, megyétől, stb. érkező tá-
mogatás. 

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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• Service 4 You rendezvény- és konferenciaközpontok Magyarországon - már 7 városban.
• Professzionális szervezés és lebonyolítás.
• Business környezetben vagy családias hangulatban.
• Évtizedes aktív szakmai tapasztalatokra támaszkodva.
• Akár 1000 m2 konferencia kapacitás vagy különleges boutique hotel.
• Válassza szállodáink közül az elképzelésének leginkább megfelelőt!
• Wellness és gyógyászati szolgáltatások.

Service 4 You Hotel Management Company

Rendezvények felsőfokon
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Sikeres munkaerőpiaci konferencia

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, a 
VIMOSZ, az MGYOSZ és a Turizmus-Vendéglátás 
Ágazati Párbeszéd Bizottság közreműködésével 
2015. október 14-én szakmai napot szervezett 
„Munkatársat keresünk” címmel, melynek témája 
az ágazatunkat különösen sújtó munkaerőhiány 
és elvándorlás volt. 

A kormányzat munkaerő piaci elképzeléseit Varga Mihály 
megbízásából Odrobina László szakképzésért és felnőttkép-

zésért felelős helyettes államtitkár, a SZÉP kár-
tya szerepét, valamint a turizmuspolitikát pedig 
Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes ál-
lamtitkár ismertette. Külső szakértők széles körű 
bevonásával igyekeztünk minél teljesebb képet 
bemutatni a helyzetről. Így előadó volt többek kö-
zött Rolek Ferenc az MGYOSZ alelnöke, munka-
vállalói oldalról Várnai Zsuzsanna a VISZ ügyve-
zető elnöke és Fata László cafeteria szakértő. 
A szakképzés oldalát Kóbor Zoltán, a Gundel 
Károly szakképző iskola igazgatója és Kakusziné 
Körtvélyesi Anikó az MKIK fejlesztési koordi-
nátora képviselte, a felsőoktatás és a végzettek 
elhelyezkedési helyzetéről pedig Jandala Csilla 
(Edutus Főiskola) és Szalók Csilla (BGF) adott ké-
pet. Szeitl Blanka, a TÁRKI kutatójának a kiván-
dorlási szándékot és annak lehetséges okait bon-
colgató előadását követően panelbeszélgetésre 
került sor Gáspár Ferenc, a McDonald’s HR vezetőjének és Var-
ga Csaba, a Hotel Radisson Blu Béke igazgatójának részvételével, 
melyet Zsoldisné Csaposs Noémi vezetett. A probléma okainak 
körbejárását Szeles Péter reputáció menedzsmentről tartott elő-
adása zárta. 
Tanácskozásunk végkövetkeztetéseként – Hül vely István alel-
nök tolmácsolásában – arra jutottunk, hogy szükséges az ágazat 

munkahely teremtő és megtartó képessé-
gének (ahol ráadásul az átlagnál magasabb 
a fiatalok, nők és képzetlenek aránya), valamint export egyenleg-
javító jellegének érdemi elismerése a kormányzat részéről. 
Ezt a konferencián elhangzott egységes vélemények szerint leg-
jobban az ágazat jövedelmezőségének javításán (elsősorban az 
ÁFA és a bérjárulék csökkentése révén), a nemzeti marketing te-
vékenység erősítésén és az oktatásban végrehajtott reformokon 
keresztül lehet elérni. A tanácskozáson elhangzottakon alapuló 
részletes javaslatainkat megküldtük az NGM és a Parlament il-

letékes vezetői részére és további konzultációkat kezdeményez-
tünk. Közétkeztető cégeink önálló kezdeményezésére – válaszul 
a kialakult helyzetre - közétkeztetési szakács képzés beindítását 
vetették fel.
A rendezvényen a vállalatok, szövetségek és egyéb szervezetek 
képviselőin túl erős médiajelenlét is volt, a téma nagy érdeklő-
désre talált.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövet-
sége 2015. november 18-19-én a tapolcai 
Hunguest Hotel Pelion szállodában tar-
totta XLII. Közgyűlését.

Az igényes szakmai programon – amelynek prezen-
tációi megtalálhatók az MSZÉSZ www.hah.hu hon-

lapján – kívül fontos esemény volt a tisztújítás.
A Közgyűlés mintegy 200 résztvevője 2016-17-re dr. Niklai Ákost válasz-
totta elnöknek, Könnyid Lászlót alelnöknek.
A régi-új elnök, aki 2016-ban a harmadik elnöki ciklusát kezdi meg, többek 
között a tagság megtartását és bővítését, az éttermi vonal erősítését, a part-
nerséget és a szövetség szolgáltató szemléletének megőrzését emelte ki cél-
jai között, amellett, hogy a jövőben az MSZÉSZ-nek szeretne még nagyobb 
szerepet kiharcolni a kormányzati döntések előkészítésében.
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
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Mozgalmasan kezdődött az 
őszi időszak a Magyar uta-
zási Irodák Szövetségének 
életében. A stratégiai célki-
tűzéseknek megfelelően foly-
tatódott a szorosabb munka-
kapcsolat és együttműködés 
a szakmai szövetségekkel és 
a szakmai irányító szervezetekkel, és örvendete-
sen erősödtek a szövetség nemzetközi kapcsola-
tai is, személyes kapcsolatok és nemzetközi ren-
dezvényeken való részvétel formájában is.

n Október elején a Thaiföldi Királyság Budapesti Nagykövet-
sége meghívására rövid munkalátogatáson vett részt a szövetség 
elnöke és két munkatársa a két ország MICE kapcsolatainak erő-
sítése céljából rendezett study touron. 
A rövid, de igen hatékony látogatás során megbeszélésekre került 
sor a Thaiföldi Idegenforgalmi Hivatal és a Thai Kongresszusi 
Iroda vezetőivel, és megtekintették az új, méreteiben is lenyűgö-
ző Konferencia és Kiállítási központot Bangkokban. 
A tapasztalatok – bár a nagyságrendek nem összehasonlíthatóak 
– akár az új budapesti konferencia központ koncepciójának ki-
alakítása során is érdekesek lehetnek. Az eredményes kapcsolat-
felvétel folytatatásaként december 8-án a thai esttel folytatódik 
a már sikeres MUISZ vacsorák sora, melyen Thaiföldi Királyság 
Magyarországra akkreditált nagykövete is részt vesz. 

n Erdei Bálint, a MUISZ elnöke is részt vett november 5-7-én 
a világ utazási irodai szövetségeinek 3. csúcstalálkozóján, Bilba-
óban. Az eseményen jelen volt több mint 60 ország képviselője, 
több európai szövetség elnöke és/vagy főtitkára mellett, többek 

között Ausztrália, Kambodzsa, Tunézia és Egyiptom képvise-
lője is. Szintén részt vett a találkozón az ECCTA, azaz az Eu-
rópai Utazási Szövetségek ernyőszervezete, melynek a MUISZ 
is tagja. 
Az eseményen több fontos témáról is szó esett. Hosszasan ele-
mezték a IATA és az utazási irodák kapcsolatának kritikus pont-
jait, s bár eddig nem sikerült eléggé hatékonyan érvényesíteni az 
irodák érdekeit, a résztvevők bíznak abban, hogy lesz folytatása 
a mostani megbeszéléseknek.

n Hazánkban tartotta kongresszusát az ÖRV, amely az osztrák- 
magyar turisztikai kapcsolatok szempontjából különösen fontos 
jelentőséggel bír. A négynapos szakmai konferenciára az oszt-
rák turizmus meghatározó piaci képviselői jöttek el, mint a TUI 
Austria Holding, a 900 turistabusszal rendelkező Dr. Richard 
turisztikai csoport, a Kuoni GmbH, a Thomas Cook, a Prima 
Reisen, illetve a – jelentős magánszálláshely portfólióval rendel-
kező – Interhome csoport.

Az ÖRV-kongresszus keretében került sor a két szövetség, az 
ÖRV és a MUISZ elnökének találkozójára is. Ezt követően Erdei 
Bálint elmondta: a szövetségi együttműködésnek, közös gondol-
kodásnak lesz további folytatása.

n A Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Ven dég lá-
tó ipari Főosztályának meghívására a MUISZ is részt vett a ma-
gyar–grúz turisztikai munkacsoport október 28-án megren-
dezett ülésén. A megbeszélésen a grúz szakemberek a magyar 
beutazók számának 140%-os növekedéséről számoltak be, mely 
egyértelműen a Wizz Air direkt járatának köszönhető. 
A MUISZ bemutatkozását követően a Grúz Külügyminiszté-
rium gazdasági kapcsolatok igazgatója, Mariam Gabunia fel-
ajánlotta segítségét a Grúz Utazási Irodák Szövetségével történő 
kapcsolatfelvételhez, annak érdekében, hogy a Magyarország 
felé irányuló grúz beutazás is legalább ilyen mértékben élénkül-
jön.

n Elégedettségi felmérés: jó úton jár a MUISZ, de sok még a ten-
nivaló. 
Tevékenységének és hatékonyságának javítása érdekében a Ma-
gyar Utazási Irodák Szövetsége felmérést végzett tagsága kö-
rében. Kérdéseivel arra kereste a választ, hogy a tagirodák 
mennyire elégedettek a Szövetség munkájával. A kitöltők sok 
hasznos javaslatot megfogalmaztak, melynek egy része beépítés-
re kerülhet a Szövetség stratégiai célkitűzéseibe, de használha-
tóak a mindennapi munkában, a tagokkal való kapcsolattartás 
élénkítésében is.
Mindenképpen bíztató, hogy a kitöltők túlnyomó többsége elé-
gedett a MUISZ tevékenységével, az általa szervezett képzé-
sekkel, tréningekkel, szakmai előadásokkal is. Mindez igazol-
ja, hogy a Szövetség munkája a megújult stratégia vonalán jó 
irányba tart.

MUISZ Hírek

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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www.hotel-residence.hu

Csoportos értékesítés: +36 84 506 842  | E-mail: info@hotel-residence.hu

Cím: H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49.

LEGYEN MINDIG
A LEGJOBB HELYEN
A LEGJOBB ÁRON!

• Siófok - Budapesttől 100 km
• 57 légkondicionált szoba
• 7 konferencia- és szekció terem
• A la carte és svédasztalos étterem
• 700 m2 wellness részleg
• Balaton-parti csapatépítő programok

www.hotelozon.hu
Csoportos értékesítés: +36 84 506 842  | E-mail: info@hotelozon.hu

Cím: H-3233 Mátraháza

• Mátraháza - Budapesttől 80 km
• Lélegzetelállító panoráma a Kékestetőre
• 79 légkondicionált szoba
• 8 db konferenciaterem 
• A la carte és svédasztalos étterem
• 1000 m2 wellness részleg
• 3,2 hektáros ősfás sport- és szabadidőpark
• Játékterem: bowling, biliárd, csocsó
• Outdoor programok 

ÉLMÉNYEKBEN
CSÚCSON VAGYUNK!



11
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n Ismét sikeres MUISZ vacsorának adott otthont november 
11-én, a Groupama Aréna. A pályára néző impozáns Sky Box-
ban ezúttal több mint 60 rendes és rendkívüli tag gyűlt össze. A 
szakmai szövetségek közötti erősödő együttműködés jegyében 
az eseményen jelen volt Bacsi Krisztina, a MaReSz főtitkára is. 
Erdei Bálint elnök köszöntő szavai után két fontos téma is terí-
tékre került, amely érinti az utaztatók életét. Csurka Gergely, a 
2017-es Vizes Vb szervezőbizottságának tagja a világ 4-5 legfon-
tosabb sporteseményeként számon tartott verseny előkészületei-
ről, részleteiről, hozadékáról számolt be részletesen. Ezt követően 
tájékoztatást kaptak a résztvevők a Budapest kártya megújításá-
ról, valamint a legfrissebb, igen kedvező statisztikai adatokról.  
De a nagyszámú érdeklődőt valószínűleg az is vonzotta, hogy 

az esemény nyitóakkordjaként belülről is megismerhették a 
Groupama Arénát, „pincétől a padlásig”. A stadion különleges-
sége többek között, hogy jól átgondolt rendezvénykoncepcióval 
és impozáns kiállítói és rendezvényterekkel rendelkezik, három 
szinten. 

n A Danubius Hotel Gellértben tartotta legutóbbi ülését októ-
ber végén a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal, amelyen a MUISZ 
Beutaztató Bizottságának vezetője, a MUISZ alelnöke, Drégely 
Ágnes is részt vett.

n Megújult az együttműködés 
a MUISZ és a HUNGEXPO kö-
zött a 2016-os Utazás Kiállításon 
való részvétellel kapcsolatosan, 
melynek révén a Szövetség min-
den eddiginél látványosabb meg-
jelenést tud kínálni tagjainak, 
ráadásul rendkívül kedvező fel-
tételek mellett. A Szövetség bízik 
benne, hogy sokan megragadják az alkalmat, hogy egy közös, 
figyelemfelkeltő standon, de mégis önálló megjelenéssel legye-
nek jelen a kiállításon. A közös megjelenéssel azt is erőteljesen 
hangsúlyozni lehet az utasok felé, miért fontos bejegyzett utazási 
irodával utazni.

MUISZ Közgyűlés
November 25-én tartotta éves közgyűlését a MUISZ 
a Hilton Budapest szállodában 
n A megjelentek nagy száma is jelezte, hogy a közgyűlésen az 
utóbbi évek egyik legfontosabb témája is napirendre került. A 
tagok egyhangúlag fogadták el a differenciált tagdíj rendszerre 
vonatkozó előterjesztést, amely igazodva a nemzetközi gyakor-
lathoz új fejezetet nyithat a MUISZ történetében, minőségi vál-
tozást hozhat a hatékonyabb működésben. 
n A közgyűlés kezdetén szakmai érdemeinek és kivételes sze-
mélyiségének méltatásával egy perces néma felállással emléke-
zett meg a tagság Molnár Gabrielláról, aki 12 évig töltötte be az 
elnöki tisztséget.

n Megtisztelte a közgyűlést 
részvételével a szakmai irányí-
tás néhány prominens képvise-
lője is. 
n Ruszinkó Ádám helyettes ál-
lamtitkár köszöntőjében a ked-
vező statisztikák mellett kiemel-
te, hogy a turisztikai bevételek 
egynegyede szervezett utaztatás-
ból származik, a regisztrált 1298 iroda forgalma a KSH adatai 
szerint 7 százalékkal bővült. 
n Gyenizse Dorottya főosztályvezető az EU csomagtúra irány-
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elv változásairól és azok adaptálásából adódó feladatokra hívta 
fel a figyelmet. A főosztályvezető asszony elismerve az eddigi ha-
tékony együttműködést a továbbiakban is számit a MUISZ tevé-
keny részvételére. 
n Jelen volt a közgyűlésen Glázer Tamás, az MT Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese is, aki elsők között ismertette a résztvevőkkel a 
következő évi marketingterv főbb elemeit. Az EU-s támogatá-
sok keretében a következő időszakban a szakma előtt megnyí-
ló GINOP – Glázer Tamás magyarosításában – TIMEA forrá-
sok eddig nem látott lehetőséget hoznak az MT. Zrt. marketing 
tevékenysége és a vállalkozások számára, komoly fejlesztéseket 
generálva. A támogatás ha-
tékony felhasználásának 
érdekében az MT. ZRt. fo-
lyamatos konzultációkra 
készül a szakmai szerveze-
tekkel, igy a MUISZ-szal is.
n Békési Tamás, az MKEH 
osztályvezetője részletesen 
ismertette az irodák tenni-
valóit a jogszabályi változá-
sok miatt a tevékenységért 
felelős személlyel összefüg-
gő bejelentési kötelezettség 
életbe lépése kapcsán, mely-
nek határideje 2015. decem-
ber 31.
n Erdei Bálint elnök össze-
foglalójában beszámolt az 
elmúlt év tevékenységéről, 
az eddigi eredményekről és 
a jövőbeni tervekről. A leg-
fontosabb cél továbbra is az, 
hogy az utazási irodák szá-
mára vonzó és egyben rang 
is legyen MUISZ tagnak 
lenni. A Szövetség abban bí-
zik, hogy az eddigi eredmé-
nyek láttán, valamint az új 
tagdíjrendszer bevezetésé-
nek köszönhetően dinami-
kusan növekedni fog a tag-
ság létszáma. 
n A tervek között szerepel 
egyfajta szolgáltatói minő-
sítési rendszer bevezetése, 
intenzív médiakampányok 
indítása nemcsak a szakma, 
de a nagyközönség felé is ki-
emelve a MUISZ tagirodák 
megbízhatóságát szemben a 
jogosulatlan utazásszerve-
zés veszélyeivel. Az ehhez 
készült hirdetési felület itt 
került bemutatásra a tagság-
nak – jó ötlettel még a szava-
zólapra is felkerült. 

n Meg kell erősíteni a Titkárság munkáját, a szakmai és admi-
nisztratív munka mellett az ez évi közel 20.000 e-mail fogadá-
sa komoly leterhelést jelent. Távlati tervként felvetődött, hogy a 
jövőben egy-egy közgyűlés előnyös fogadó készség esetén kül-
földön kerülne megrendezésre. A javaslatot a tagság többsége a 
rögtönzött közvélemény kutatás szerint kb. 60  %-os arányban 
kedvezően fogadta.
n A közgyűlés remek hangulatban, a Hilton által kínált remek 
étkek mellett kötetlen beszélgetésekkel zárult, melynek során 
mód nyílt arra is, hogy az érdeklődők megtekintsék a Hilton 
szálloda elegánsan felújított tereit és a mintaszobát.

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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2. Gundel Károly Díjátadó Gálaebéd
Magyar Vendéglátók Ipartestülete

Nagy sikerrel zajlott a Magyar 
Vendéglátók Ipartestületének 
2. Gundel Károly Díjátadó 
Gálaebédje az Öbölház Ren 
dezvényközpontban a Kopaszi 
gáton. 

Az MVI által alapított rangos szak-
mai elismerést, a Gundel Károly-

díjat 2. alkalommal adták át. A díjazottak: Bíró Lajos (a Bock 
Bisztró tulajdonosa), Garaczi János (a lajosmizsei Tanyacsárda 
társtulajdonosa) és Jakabffy László (gasztronómiai szaktanács-
adó, az Alabárdos Étterem korábbi sikeres vezetője) voltak.
A Gálaebéden részt vett dr. Gyenizse Dorottya, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának 
főosztályvezetője, dr. Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. ve-
zérigazgatója, a Gundel család képviselői és a szakma kiválósá-
gai a gasztronómia területéről. 
A rendezvény házigazdája Kovács Lázár séf volt. A szakmailag is 
színvonalasnak tartott 6 fogásból álló menüsort az erre az alka-
lomra felkért 11 chef és 2 cukrász örömmel vállalta. A fő fogás, 
mely szarvas gerinc volt mézes gerslivel, vargánya mignonnal és 
birses burgonya fánkkal – nagy sikert aratott. 
A vendégek ellátásáról és az értékes tombolanyereményekről 45 
szponzor gondoskodott. A közel 160 vendég kifogástalan kiszol-
gálásáért több mint 60 fős személyzet volt felelős, ehhez segítsé-
get nyújtott 4 iskolából több mint 40 diák is. A résztvevő séfek, 
felszolgálók, hostessek és a szervezők önkéntes munkájukkal tá-
mogatták az esemény megvalósulását. 
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Az Artisjus elfogadta a Magyar Vendéglátók Ipar-
testületének (MVI) javaslatát, miszerint ne kelljen 
a vendéglátóhelyeken mind a háttér élő zene, 
mind a gépzene után külön-külön jogdíjat fizetni, 
s a borvacsorák, egyedi rendezvények esetében 
is kedvező átalánydíjat vezet be jövőre.

Az engedmény eredményeként, ha egy vendéglátó üzlet egy 
nap vegyesen használ gépzenei és élőzenei forrásból hát-

térzenét, az pontosan ugyanannyi jog-
díjterhelést fog jelenteni, mintha csak 
gépzenét használna. (Jelenleg a gépze-
nén felül a gépzenei jogdíj másfélsze-
resét kell fizetni élőzenés felhasználás 
esetén. Az MVI érvelése szerint ennek 
eltörlésével ösztönözni lehet az élőze-
ne-szolgáltatás újbóli elterjedését a ven-
déglátóhelyeken.) Mindamellett, hogy 
ez számottevő jogdíjcsökkentést jelent 
az ilyen felhasználást végző üzemel-
tetőknek, jelentős adminisztrációs és 
egyéb költségtehertől is megszabadítja 
a vendéglátó üzlet üzemeltetőjét, mert 
– ha az Artisjus javaslatát a felügyeleti 
szerv és a díjszabást jóváhagyó minisz-
ter is elfogadja – ezentúl nem lesz kö-
teles igazolni, hány zenészt és milyen 
viszonyban foglalkoztat – tájékoztatta 
a Vendéglátás magazin szerkesztőségét 
az MVI.
Az Artisjus megvizsgálta továbbá az 
egyedi gasztronómiai rendezvények 
(pl. borvacsorák) után fizetendő jog-
díj mértékére vonatkozó álláspontot, és 
azzal egyetértve, teljes mértékben elfo-
gadva, 2016. január 1-jétől kedvező áta-
lánydíjat vezet be. (Az eddigi díjszabás 
a belépődíjjal arányos díjazást állapított 
meg, azaz magasabb minőségű, ezért 
drágább vendéglátó-szolgáltatás esetén 
arányosan magasabb szerzői jogdíjfize-
tési kötelezettséget írt elő.) A javasolt új 
díjtétel a borvacsorákra az alkalmi ven-
déglátó-szolgáltatásra már létező sávos 
átalánydíjat állapítja meg, azzal, hogy 
a borvacsorák jellegéből adódóan azok 
az esetek túlnyomó többségében a 100 
fő alatti, legalacsonyabb díjsávba fog-
nak esni.

Az Artisjus a 2017. évi díjszabás előkészítésére az érintettek rész-
vételével szakmai munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai 
jogosulati oldalról az Artisjus, az EJI, a MAHASZ, felhaszná-
lói oldalról pedig az ismert érdekképviseletek (pl. MVI, Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsége, BKIK, VIMOSZ).
Az MVI nagyon örül a pozitív fejleménynek, és egyúttal köszö-
netet mond a tárgyalások során nyújtott szakmai támogatásért 
Zerényi Károlynak, az NGM korábbi vendéglátóipari referen-
sének. Turizmus.com

Engedményeket tett az Artisjus  
a vendéglátóhelyeknek

Magyar Vendéglátók Ipartestülete

MOKAMBO az igazi olasz eszpresszó
A dél-olaszországi (pescarai) MOKAMBO név egya-
ránt jelent hagyományt és minőséget, így aktívan fejlesz-
ti a kávékultúrát Olaszországban és a világ más tájain is.  
A kimagasló minőségű olasz eszpresszó kávék tes-
tes ízének és simogató illatának titka abban rejlik, hogy 
a világon fellelhető legjobb minőségű nyers kávésze-
meket nagy gondossággal és tradicionális technológi-
ával típusonként külön pörkölik, és így kapjuk meg ezt 
a prémium kategóriájú fekete krémes csodát. Ínyencek 
és kávérajongók egyaránt megtalálják kínálatunk-
ban a számukra legmegfelelőbbet. Szortimentünk fo-
lyamatos bővülése lehetővé teszi mindenki számá-
ra a legújabb termékeink elérését és vásárlását egyaránt.  
Szerződött partnereink részére a szemes kávét, valamint a 
kiegészítő termékeket heti, vagy kétheti rendszerességgel 
országszerte kiszállítjuk. 

Partnereink, ügyfeleink jelentős része nem csupán a ki-
váló szemes kávéinkat használja, hanem professzionális 
olasz kávégépeinket is. 

Hitvallásunk az olasz kávékultúra terjesztése és a minő-
ség folyamatos garantálása.

A MOKAMBO Coffee magyarországi gasztro forgalmazója:  
a PRESSZO és MOKA Kft. 

Kérjük, hogy további információért látogasson el  
webes felületeinkre:  www.mokambo.hu,  

www.facebook.com/maranello.mokambo; 
Telefon: +36 20 9648-559; +36 30 688-1180;   

+36 20 532 1129; +36 30 9462-798.

MOKAMBO Coffee  

a FAIR TRADE jegyében

Magyarországon az elsők között került forgalomba a MOKAMBO 

Coffee Fair Trade kávékülönlegessége, ami a nemzetközi 

szabványnak és elvárásoknak mindenben megfelelő prémium 

kategóriás 100% arabica tartalmú szemes kávé.
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Info: www.pannoniahajo.hu   Foglalás: +36 70 411 00 11

PANNONIA HAJO
A DUNA GASZTROHAJOJA

Ahogy azt már a Stílusos Vidéki Éttermiség ren-
dezvényeitől megszokhattuk, rendszerint egy-egy 
új ötlettel, új helyszínnel, különleges megoldással 
várják vendégeiket. Ezúttal azonban nem csupán 
egy újabb alkalomról, hanem egy egész éven át 
élményt nyújtó sorozatról van szó, ugyanis a Pan-
nónián, a Duna gasztróhajóján a legjobb hagyo-
mányokra és az újításokra egyaránt építő stílusos 
vidéki éttermek mutatkoznak be.

D 
ecemberben a számos elismerésben, köztük legutóbb a 

Gault&Millau Magyarország kalauz által A vidék éttermének vá-
lasztott encsi Anyukám Mondta a soros házigazda, sőt Szilvesz-
terkor is az étterem menüje lesz műsoron.
A Gault&Millau Magyarország 2016-os kötete 228 étterem és 510 
bor tesztjét tartalmazza, továbbá értékel 171 borászatot és 234 

szállodát. A kalauz a világ egyik legismertebb és legnagyobb ha-
tású éttermi kiadványa. A hatvanas években Párizsban alapította 
két gasztronómiai újságíró, Henri Gault és Christian Millau, akik 
megújították az étteremkritika műfaját és az értékelés szempont-
rendszerét: a korábbi gyakorlattól eltérően szakszerű, a konyha 
teljesítményére és a minőségre koncentráló értékeléseket közöl-
tek. A hetvenes évektől egyre több országban jelent meg önálló 
szerkesztőségű Gault&Millau kalauz, Magyarországon az idei im-
máron a negyedik.
De ugyanígy kiemelte az encsi étterem egyik legfontosabb von-
zerejét a Népszabadság különszáma, az idei Az 50 legjobb megfi-
zethető étterem: „Ha van klasszikusan annak a vágynak megfelelő 
étterem, hogy végre vidéken is fények gyúljanak, olyanok, amelyek 
utat mutatnak, akkor Encsen mindez tökéletesen megvalósul. Rá-
adásul úgy, hogy a menetközben megérdemelten érkező szimpátia-
hullámot is jól kezelik, csúcsrajáratás közben is pont olyan tud ma-
radni a hely, amilyennek a kezdetekkor megszerette a közönség”.

Az év vidéki étterme  
decemberben a Pannónián
Győztessel zárul a stílusos vidéki éttermek idei budapesti programsorozata a Dunán

Az Anyukám Mondta menüje egész decemberben tehát a Pannónia gasztrohajón is!

Információ és asztalfoglalás:  
www.pannoniahajo.hu

+36-70 411-0011

Gasztronómia
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Az emberszámlálás jó ideje fontos szerepet tölt 
be számos iparágban. Amíg a vendéglátóhelyek 
és a plázák üzemeltetői évek óta több lehetőség 
közül is választhatnak, a szabadtéri és idősza-
kos rendezvények szervezőinek idáig nem állt 
rendelkezésre megfelelő technológia. Számukra 
nyújt megoldást a Dolphio Technologies Kft. em-
berszámláló rendszere, a CounterGuard, amely a 
komoly tömegeket vonzó rendezvényeken, feszti-
válokon is kiválóan alkalmazható.

A látogatottsági adatok fontossága evidens a rendezvényszer-
vezők számára. Az előre eladott jegyek száma azonban nem 

mutatja a bent tartózkodók számát, pedig ez az adat katasztró-
favédelmi szempontból is rendkívül fontos lett. A kontroll hiá-
nya számos katasztrófát okozott már: 2011-ben a West Balkan-
tragédia, s néhány hete a bukaresti vész is az ellenőrizetlenségre 
vezethető vissza. Nemcsak zárt helyeken, a kültéri rendezvénye-
ken is fontos a tömeg kontrol alatt tartása. 
A CounterGuard termékcsalád több éves kutatás és fejlesztés 
eredménye, mely már sikeresen helytállt a vendéglátóipartól 
kezdve kiskereskedelmi alkalmazásokon át a tömegközlekedé-
sig. A Dolphio az ügyfelek visszajelzései nyomán fejlesztette ki 
a rendszer mobilizálható változatát. A 3D-s technológia lényege, 
hogy rejtett szenzorokat rögzítenek az ajtók fölé – ez esetben ma-
gába a kapuszerkezetbe –, melyek háromdimenziós képet készí-
tenek a látott területről. Az alakfelismerő algoritmus felismeri a 
fejeket, a képet pedig valós időben dolgozza fel, így nincs szükség 
a felvételek rögzítésére – ezzel költséget kímél, és a személyiségi 
jogokat tiszteletben tartja. 
A mobilegység terepviszonyoktól függetlenül mindenhol biz-
tonságosan és stabilan rögzíthető. A moduláris kialakítás révén 
pedig több kapu is egybefűzhető, ezért változó szélességű bejára-
tokhoz, mérési pontokhoz is megfelelően használható. A néhány 
óra alatt felállítható kapuszerkezet esetében csupán a 230V-os 
hálózati tápellátás biztosításáról kell gondoskodni, a távvezér-
léshez szükséges wifit a cég biztosítja. Ennek köszönhetően több 
számlálóegység együttes alkalmazásakor is, egyetlen állomásról 
vezérelhető és ellenőrizhető a helyszín összes mérési pontján fel-
állított mobilkapu. Az egységek kiválóan beleolvadnak az adott 
rendezvény környezetébe, mivel a szerkezetet borító molinókkal 
tetszőlegesen alakíthatóak az esemény tematikájához.
Egy felhasználóbarát, elemző felület is tartozik a rendszerhez, 
így néhány kattintással, akár okostelefonon is valós idejű ripor-
tokat, grafikonos kimutatásokat kaphatnak a rendezők. A ren-
dezvénytípusra, napra, órára lebontott jelentések segítségével el-
lenőrizhető a jegyeladások és a tényleges látogatók aránya. Az így 
kapott adatok segítségével a rendezők optimalizálhatják emberi 
erőforrásaikat is, hatékonyabbá tehetik marketing kampányai-
kat, költségeket takaríthatnak meg. 
A karszalagos megoldást kiváltó, érintés nélküli, beavatkozást 
nem igénylő valósidejű befogadóképesség-ellenőrző szolgáltatás 

a rendezvény helyszínének összes ki- és bejáratát automatikusan 
figyeli, ezáltal precízen kontrollálható a szórakozni vágyók szá-
ma. Az alkalmazás jóval olcsóbb, mint a karos beléptető kapu, 
ráadásul az ilyen hagyományos megoldásokkal együtt járó bejá-
ratok előtti torlódások is elkerülhetőek. A CounterGuard emel-
lett a biztonsági szolgálat munkáját is megkönnyíti, mert a felü-
gyelők – a már említett lekérdező felület segítségével – távolról 
is, valós időben kaphatnak információt a pillanatnyi vendéglét-
számról.
A rendszer az adott helyszínen tartózkodó emberek pillanatnyi 
létszámát mutatja. Előnye az egyszerű szerelhetőségen kívül az 
optikai emberszámlálás kiemelkedő pontossága és a megbíz-
hatóság. A látogatószámláláshoz használt egyéb technológiák, 
mint például a megszakításon alapuló lézeres kapuk vagy hőt ér-
zékelő rendszerek hatékonysága lényegesen alacsonyabb az opti-
kai rendszerhez képest.
A CounterGuard egy kiváló eszköz a növekvő igények kielégíté-
sére, a katasztrófavédelmi szabályoknak való megfelelésre, és a 
befogadóképesség ellenőrzésére. Mindez megfizethető áron ér-
hető el, köszönhetően a költséghatékony hardverelemek felhasz-
nálásának. 
A szolgáltató, a Dolphio Technologies Kft. kutatás-fejlesztési fel-
adatok végzésére, új, innovatív termékek piacra-vitelére jött létre. 
Az elmúlt években a Dolphio dinamikusan növekedett, árbevé-
tele többszörösére nőtt, és közel ötven különböző komplex üzleti 
rendszert fejlesztett ki. 2011 és 2015 között négyszer is bekerült a 
Deloitte Technology Fast 50 rangsorba. A CounterGuardot csak 
a tavalyi év elején szervezte meg önálló üzletágnak, de máris pi-
acvezető termékké pozicionálta, és megkezdte a külföldi terjesz-
kedést is.
Az adatok pontossága és részletessége komoly értéket jelent a 
mai világban, ezért egyre nagyobb igény van az innovatív fej-
lesztésekre. A célpiacoknak persze idő kell az átálláshoz, de az 
emberek biztonsága, a katasztrófák elkerülése mindenhol elsőd-
leges, megoldandó feladat lesz. 

A rendezvényszervezés alapja, a tömeg
kezelése

Rendezvénykontroll

Mindenki számít!
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Közeleg a karácsony, s 
szinte minden cég tart 
valamiféle kisebb-na-
gyobb rendezvényt a 
munkahelyi koccintástól 
egészen a nagyszabású 
karácsonyi, évzáró party-
ig. A legtöbb helyen már 
rég megszervezték ezt, 
de biztos sokan vannak, 
akik az utolsó pillanat-
ban foglalják le a kö-
zeli étterem nagy asztalát. Bár a korábbiaknál 
kisebb mértékben, de még mindig sok cégnél 
összeállítják a legfontosabb partnerek s nemrit-
kán a dolgozók listáját, akik céges ajándékot 
kapnak. A karácsonyi rendezvényes és reklám-
ajándékos szokások változásáról beszélgettünk 
e téma kutatásával már közel másfél évtizede 
foglalkozó PROMO DATA Kft. ügyvezetőjével, dr. 
Szentirmay Lászlóval. 

n Mennyire esett vissza a karácsonyi rendezvények száma és 
költségvetése a válság előtti időszakhoz képest?

– Sajnos jelentősen. A nadrágszíjhúzás érthetően elsősorban 
ezen a területen kezdődött. A megnyirbált költségvetések bi-
zony elvették a rendezvényszervezési felelősök kedvét az álmo-
dozástól. Pedig igen fantáziadús megoldásokra emlékezhetünk 
a békebeli időkből. Volt nem egy nagyvállalat, amelyik kibérelt 
egy színházat, pontosabban megvette egy előadás összes jegyét 
és erre meghívta a legfontosabb ügyfeleit és persze a dolgozó-
it is. Egy alkalommal gyors telefonkampánnyal nekünk kellett 
felmérnünk, hogy kik is jönnek el a meghívottak közül az 1700 
székes Vígszínház produkciójára, s még a székek elosztására is 
oda kellett figyelnünk. Egykor a Budapest Bank olyan színhá-
zi produkciót szervezett, amelyen a menedzsment és maga Bok-
ros Lajos vezérigazgató is főszereplő volt egy musicalben, és ezen 
igen jól szórakoztak a vendégek és a dolgozók is. Ilyesmi per-
sze manapság nemigen történik, s nem elsősorban azért mert az 
országmentő csomag atyja ma már egy „kisebb költségvetésű” 
párt és nem egy nagybank vezetője... Természetesen azért rend-
kívül sok partyt, karácsonyi és évzáró állófogadást, vacsorát 
szerveznek, amelyek a költségvetéstől függően lehetnek kis kü-
löntermi étkezések vagy rongyrázó tűzijátékos partyk is.

n Kik bonyolítják le ezeket a karácsonyi rendezvényeket?

– A kisebb évvégi ebédeket, vacsorákat a cég HR vagy PR ve-
zetője szervezi (ha egyáltalán van ilyen pozíció a vállalatnál). A 

nagyszabású események előkészítésével és lebonyolításával már 
nyilvánvalóan profi rendezvényszervező céget bíznak meg. S 
itt a határokat természetesen csak a pénztárca jelöli ki, hiszen a 
legkülönbözőbb helyszíneket és programokat tudják ajánlani, a 
vendéglátásról már nem is beszélve. S hogy ez mennyire fontos 
a nagyvállalatok életében, azt jól bizonyítja, hogy már a többez-
res év eleji omnibusz kutatásainkban is a legnagyobb vállalatok 
gyakran említik az évvégi rendezvényeket. Ugyanígy a külön-
böző hotelek és egyéb helyszínek, valamint rendezvényszervező 
cégek számára készített cégre szabott piackutatásaink során is 
kiemelten említik a cégek a karácsonyi partykat, cégvacsorákat, 
nemritkán a kétnapos, wellness hotelben tartott évzáró kirán-
dulásokat. A közelmúltban két nagy étteremnek is készítettünk 
ilyen tárgyalás-előkészítő kampányt, s 500 interjúból több tucat 
karácsonyi rendezvény és csapatépítés igényét rögzítettük ügyfe-
leink számára, s a létszám a 10 és 100 fő között volt, de nem rit-
kák a 2-300 fős ilyen rendezvények sem.

n S mennyit szánnak a cégek az évvégi rendezvényeikre?

– Nagyon nagy a szórás, hiszen egy szolidabb cégvacsora is meg-
haladhatja fejenként a 2-3 ezer forintot, ahol pedig 2-300 embert 
látnak vendégül, ott elég mélyen kell a pénztárcába nyúlni. Plá-
ne, ha színvonalas produkcióval akarják emlékezetesebbé ten-
ni a rendezvényt. Itt már milliós költségvetésről van szó, hiszen 
maga a fellépő művész, pláne a tévéből ismert népszerű énekes, 
együttes, tánccsoport már sokszázezres gázsit kér. A válság előtti 
években az is előfordult, hogy a nagy büdzsével rendelkező cé-
gek még meg is ajándékozták a nagy rendezvény meghívottait. 
Az említett színházi produkció végén a férfi vendégek egy üveg 
pezsgőt, a nők pedig egy rúd bejglit kaptak a kijáratnál. Szoroz-
zuk ezt be 1700-zal! Ilyesmit azért ma már nem lehet hallani...

n Ha már szóba került az ajándékozás, Önök ugyancsak 
hosszú évek óta foglalkoznak reklámajándékos kutatásokkal 
is. Mennyiben változott ez a „népi szokás”? Mit és mennyiért 
ajándékoznak a cégek partnereiknek, dolgozóiknak?

– Minden év nyarán telemarketinges kampánnyal megkeresünk 
közel háromezer nagyvállalatot, s megkérdezzük, hogy mekkora 
költségvetéssel és mit ajándékoznak. Természetesen ez a terület 
is súlyosan visszaesett a válság után, és még most sem mondhat-
juk, hogy „hét szűk esztendő” elteltével megindult a fellendülés. 
A reklámajándékos és italos cégek továbbra sem nyerték vissza 
a korábbi bevételeiket. Míg 10 évvel ezelőtti felmérésünkben 80 
olyan céget regisztráltunk, ahol több mint egymilliót költöttek 
karácsonyi ajándékozásra, az elmúlt években ennek csak a tize-
dét, 8-10-et. S ahol egyáltalán ajándékoznak, ott is szűkebb költ-
ségvetést láthatunk. Az ajándékos, italos cégek számára az sem 
túl örömteli, hogy az utóbbi években mind több cég küld olyan 

Évvégi rendezvények – karácsonyi ajándékozás
A kocsmai koccintástól a többszáz fős party-ig 
és a baseball sapkától a Doxa óráig

Interjú
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üdvözlő kártyát, amelyre ráírják, hogy a karácsonyi ajándéko-
zásra szánt pénzt fölajánlják jótékonysági célra, így például va-
lamelyik beteg gyerekeket gyógyító intézménynek. Ami pedig az 
ajándékok összetételét illeti, sajnos még mindig a hagyományos 
ajándékok, a meglogózott bögrék, baseball sapkák, golyóstollak 
dominálnak, bár elkezdődött a fantáziadúsabb ajándékok terje-
dése. Sőt, a hagyományos tárgyat is emlékezetesebbé lehet ten-
ni. Mi például pár éve egy sima bögrére rányomattuk kedvenc 
festőm, Miro egyik képét, valamint a megajándékozott kereszt-
nevét, így tettük személyessé. Hiszen nem valószínű, hogy ha 
a logónkat nyomatjuk rá, akkor abból innák a reggeli kávét, de 
a saját nevét látva biztos mi jutunk az eszébe... S ugyanilyen fi- 
nom megoldás, hogy a drága 
céges selyemnyakkendőbe 
nem szabad belehímezni a 
cég nevét, mert épeszű em-
ber ilyenben nem mutat-
kozik, de ha belül, a bújta-
tón szerepel, akkor minden 
nyakkendőkötéskor óhatat-
lanul is beugrik a cégünk 
neve...

n Mi a helyzet az italok-
kal? Ez mindig kritikus kér-
dés volt az ajándékozás-
ban?

– Igen, másfél évtizede min-
den felmérésünkben to-
vábbra is dominálnak az 
italok: a válaszolók 40 szá-
zaléka mondta, hogy bort, 
pálinkát vagy más italt aján-
dékoz, s csak ezután jönnek 
a hagyományos – tegyük 
hozzá: meglehetősen elcsé-
pelt – irodaszerek, írósze-
rek, majd az édességek. Az 
italfronton is nagy válto-
zások történtek: míg más-
fél évtizede a leggyakoribb 
ajándék egy üveg whiskey, 
konyak vagy gin volt, ezek 
szinte teljesen eltűntek a pa-
lettáról – szerencsére ami-
att, hogy egészen kitűnő 
hazai pálinkákat és jobbnál 
jobb borokat lehet kapni, és 
a fogyasztási szokások vál-
tozása is efelé ösztönzi az 
ajándékozókat. Régen ugye 
„bekaptuk” a kerítésszag-
gató pálinkát, ma már az 
egészséges, érett gyümölcs-
ből desztillált pálinkákat 
szinte szopogatni kell és ér-

demes. Tegyük hozzá, ma már egy minőségi málna pálinka ára 
vetekszik egy 12 éves whiskey-ével. Ugyanígy elterjedtek a mi-
nőségi borok is, és csak rossz emlék az egykor ihatatlan savas 
„közértes” Egri Bikavér, hiszen szinte az összes egri és térségbeli 
pincészet finomabbnál finomabb bikavért készít, nem beszélve a 
nagy konkurensről, a Szekszárdi Bikavérről. Szóval a boroknál is 
nagy a választék, fajtában és árban is, hiszen a határ e téren is a 
csillagos ég. S egy egy nagyvállalat vezetője nem ritkán sok tíz-
ezer forintos Tokaji Aszúesszenciát kap karácsonyra, ha nem ép-
pen új Doxa órát, ami sokszor több, mint ajándékozás...

Horváth Ágnes

Interjú
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Párizs, Franciaország

Tematikus divatbemutatók a párizsi divathéten
Míg az itthoni trendek azt mutatják, hogy a céges események kap-
csán egyre kevésbé elvárás a tematikus partik szervezése, addig az 
utóbbi időben a nagy divatházak előszeretettel építik bemutatói-
kat bizonyos témák köré.
A divathét során 15-20 bemutató zajlik naponta, nehéz kitűnni 
a tömegből. A legnagyobb divatmágnások között is nagy a ver-
seny, mindent bevetnek egy-egy jó Instagramra érdemes fotóért, 
Facebook posztért. A szezon legkomolyabb tematikus bemutatója 
címet egyértelműen a két legnagyobb divatmágus Raf Simons a 
Diorral, és Karl Lagerfeld a Chanellel nyerte el.

n Chanel
2016 tavaszi kollekcióját Karl 
Lagerfeld a párizsi Grand 
Palaisbe álmodta meg, amit 
egy estére Chanel reptér-
ré alakítottak. Egy elbűvölő 
légi világot teremtettek, ahol 
az ultramodern Chanel Airlines terminál kapujában köszöntötték 
az érkezőket, akik beljebb haladva a térben egy felépített reptér 

utasaivá váltak.
Az indulási oldalon a 
kijelzőtáblák a különböző Cha-
nel események desztinációit és 
a “járatok” indulási idejét hir-
dették: Shanghai, Dubai, Salz-
burg, New York, illetve Lon-
don és Róma, ugyanúgy, mint 
bármely valódi reptéren. A ki-

futó színpadán LED fények szimbolizálták a repülőgépek padló-
zatának világítását, ahol Chanel bőröndök és sportos szandálok 
haladtak el.
A Chanel Airlines check-in pultja volt az az egy dekorációs elem, 
ami az apró tökéletes részletek között is kiemelkedően valóságos-
ra sikerült. A pultoknál gyönyörű és segítőkész modellek kifogás-
talanul alakították a földi kiszolgáló személyzetet.

n Dior
Raf Simons, a Dior kreatív vezetőjeként a párizsi divathéten ve-
zényelte le utolsó divatbemutatóját. Kezei alatt a Louvre udvara 
egy illatozó, virágzó domboldallá alakult. A tájkertészet művésze, 
Eric Chauvin 18 napig ültette, válogatta a sarkantyúvirágokat és 
ültette el, hogy egy biodinamikus díszletet varázsoljon a párizsi 
divathét fő attrakciójaként. 
A kívül-belül 6.500 négy-
zetméternyi területen több, 
mint 400ezer virágot ültet-
tek el. Az épületen belül ki-
alakított fényes fehér térből 
néhány óriás robot fénykar 
emelkedett ki és világította 
meg a kifutót.

New York – Los Angeles, USA

A termék, mint dekoráció
A dekoráció, mint rendezvényelem sokszor hálátlan szerepbe 
kényszerül, hiszen amikor egy cég megszorítja a rendezvény költ-
ségvetését, általában a díszítő elemek számát, minőségét csök-
kentik. Ezzel szemben, amikor a terméké a főszerep, miért is ne 
használnánk fel magát a bemutatandó árut különleges, figyelem 
felkeltő módon, háttérként, díszletként. Íme pár ötlet az USA-ból.

n Skyy Vodka 
A New York’s Governors Ball Ze-
nei Fesztivál hivatalos megnyitó ün-
nepségét Skyy and Sea elnevezéssel 
a Hornblower Infinity yacht fedél-
zetén rendezték júniusban. A hajós 
téma lépésről-lépésre visszaköszönt 
a dekorációs elemekben is, ötvözve 
azt a termékkel. Fotófalként egy egy-
szerű fehér polcos szekrényt hasz-
náltak, ezt feltöltötték a Skyy Vodka 
jellegzetes kék üvegeivel, és piros-fe-
hér mentőövekkel egészítették ki. Az egyik szórakoztató elem egy 
szerencsekerék volt, amivel olyan kisebb brandingelt ajándékokat 
nyerhettek a szerencsés vendégek, mint napszemüveg, bikini vagy 
baseball sapka. A kerék Skyy üvegekből készült és hatalmas sikert 
aratott.

n Vogue Eyewear
A Vogue Eyewear tava-
szi-nyári bemutató esemé-
nye kapcsán Beverly Hills 
egyik privát villája mint 
rendezvényhelyszín fo-
gadta a meghívottakat. A 
Vogue rendezvényesei is 
remekül becsempészték a termékeket a dekorációba. A virágkom-
pozíciók finoman emelték ki a bemutatandó szemüvegkereteket, 
napszemüvegeket. A falakat a brand új plakátjai, termékeik képei 
díszítették.
A villában valódi nyári party atmoszféráját teremtették meg, a 
hátsókertben a medencében strandlabdák úsztak, Vogue gobóval 
pásztázták a padlózatot, a bárpultot pedig óriás jégtömbökbe fa-
gyasztott és virágdekorációba beépített napszemüvegekkel tették 
még hangulatosabbá. Nem utolsó sorban a vendégek között még 
Eva Mendes-zel is találkozhattak a 
résztvevők. 

n M&Ms 
Ez év elején, New Orleansban egy 
Super Bowl party különleges virág-
kompozíciójában kapott főszerepet 
az M&Ms. A vázákat azonos színű 
csokigolyókkal töltötték fel és a virá-
gokat ezekbe helyezték. 

Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete
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n Bridgestone
A Super Bowlnál tartva 
a Bridgestone is említés-
re méltó, hiszen az ESPN 
Magazine partiján egé-
szen meglepő könyök-
lőasztalokat építettek 
fel. A gumiabroncsokat 
csak egymásra helyezték, 

üveglapot illesztettek a gumitorony tetejére és máris egyszerű, de 
annál látványosabb bútorokat varázsoltak a terembe. 

n Adidas
Az N.B.A.’s All-Star 
Weekend során az Adi-
das nevével fémjelzett 
kísérőeseményen a 
white-on-white Adidas 
Superstar cipők spirál 
csillárként ékesítették 
a termet. Összesen 22 pár sneakerst használtak fel a díszlethez. 

Lisszabon, Portugália

Elképesztően ötletes Emirates promóció
Az idei év egyik legemlékezetesebb marketing eseménye azzal 
kezdődött, hogy az Emirates aláírt egy három évre szóló szpon-
zorációs szerződést a lisszaboni futball klubbal, a Benfica-val. A 
megállapodást követően a légitársaság úgy döntött, hogy elindít 
egy újabb napi járatot Lisszabonba. Az Emirates 2012 júliusa óta 
kezdte portugál útjait, azóta mintegy 500 ezer utast szállítottak. A 
napi második járattal hetente 10 ezer ülőhellyel növelik az ered-
ményüket.
Visszatérve a Benficával kötött szponzorációs megállapodásra, 
abban egyeztek meg a sportklubbal, hogy 2017-18-as szezon végé-
ig a “Fly Emirates” felirat díszíti a játékosok mezeit.
A lisszaboni Estádio da Luz stadionban meglepetés per for-
mansszal köszöntötte az Emirates a 65 ezer összegyűlt szurkolót. 
A vállalat 8 légiutaskísérője percekkel a Benfica – Sporting Lisbon 
meccs előtt kisétált a stadionba és a repülőgépeken előadott biz-
tonsági instrukciók stílusában bemutatták a szurkoló tömegnek, 
hogyan fejezhetik ki rajongásukat kedvelt csapatuk felé. Termé-
szetesen a biztonsági előírásokat is közölték, többek között a me-
nekülési útvonalakra is felhívták a figyelmet.
A stadion látogatói hangosbemondón is megkapták az iránymu-
tatásokat: “Az Emirates üdvözli Önöket az Estádio da Luz fedél-
zetén. Ennek a stadionnak 32 kijárata van és ma 65 ezer szurkolót 
köszöntünk.”
A stewardessek egy szur-
kolói sálat is használtak 
előadásukhoz, így nyo-
matékosítva elkötelezett-
ségüket a Benfica csapa-
ta iránt, és így adták az 
instrukciókat a szurko-
lási magatartásra vonat-

kozóan. Többek között azt is 
megtudhattuk, hogy kell a fe-
jünk felett rázni a sálat és örül-
ni egy-egy gólnak. A tömeg 
örömmel reagált a légikísérők 
felszólítására és a meccs gólja-
it megfelelően elsajátított moz-
dulatokkal ünnepelték.

Rotterdam, Hollandia

Konténerbalett
Ez az esemény kitűnő példája annak, hogy lehet a világ egyik leg-
unalmasabb megnyitó ünnepségéből az év legfigyelemre méltóbb 
rendezvényét kihozni.
A rotterdami kikötő egyik kiemelt helyszíne, a Maasvlakte II je-
lenleg egy olyan 86 hektáros területen fekszik, amit az Északi ten-
gerből nyert vissza Hollandia. Mire a teljes építkezést befejezik 
193 hektáros területet nyernek.
A megnyitó ceremónián több, mint 500 vendég vett részt, akik 
közt jelen volt a Holland trónörökös, Őfelsége Willem-Alexander 
is. A kiemelt fontosságú beruházást együtt köszöntötte az APM 
terminálok vezérigazgatójával, Kim Fejferrel és a Maersk Group 
vezérigazgatójával, Nils S. Andersennel. A három illusztris ven-
dég közösen indította el azt az egyedülálló performanszot, amit 
távirányítású emelődarukkal mozgatott konténer balettként lehet 
legkönnyebben megfogalmazni. 
A köszöntő beszédeket nem követte semmilyen prezentáció, hi-
szen a hangsúly a terminálon volt, és azon a jelentős munkán, 
ahogy az óriás konténereket mozgatják. A megnyitó ünnepség 
központi show-eleme a szállítmányozási központ technikai meg-
oldásainak, a konténereknek és a munka során használt jármű-
veknek az együttes performansza volt. Vetítővászonra nem volt 
szükség, hiszen a darukkal mozgatott színes konténerek oldalára 

rögzített LEDrácsokon mutatták be az átadásra szánt üzeneteket, 
ott vetítették az animációkat, miközben a hatalmas konténerek 
valóban táncot jártak a levegőben. Az előadás végén az uszályon 
felépített színpadra begurultak a hatalmas darukhoz képest mini-
nek tűnő kisteherautók, és kiszálltak belőlük a központ dolgozói.
Az innovatív előadással a Maersk Group remekül hangsúlyozta, 
hogy a beruházásuk nem pusztán a gépekről, a tengerről, és ho-
mokról szól, hanem az egész folyamat végén mindig emberek áll-
nak, akik csapatmunkával, együttműködéssel, lelkesedéssel dol-
goznak.
Biztonsággal állíthatják a szervezők, hogy ilyen “színpadi produk-
ciót” még nem látott a világ!

Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

Konferencia a hivatásturizmusról 
A hivatásturizmus, a MICE szerepéről és jövőjéről tartott kon-
ferenciát a Diplomacy & Trade Conferences. A Hilton Buda-
pestben rendezett tanácskozáson Ruszinkó Ádám turizmusért 
felelős helyettes-államtitkár hangsúlyozta, hogy a nemzeti tu-
rizmusfejlesztési koncepció meghatározza az ágazat főbb irá-
nyait és forrásait a következő 10 évre, és fontos célja, hogy ha-
zánk Európa legnépszerűbb egészségturisztikai desztinációjává 
váljon. Rámutatott, hogy mindebben nagy szerepet játszik a 
kutatás, a termékfejlesztés, a marketingtevékenység és az ok-
tatás is. Glázer Tamás, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-
helyettese a Kongresszusi és Nemzetközi Igazgatóság munkáját 
összefoglalva felhívta a figyelmet arra, hogy a MICE szegmens 
nem nő a hazai turizmussal megegyező dinamizmussal. Üdvö-
zölte viszont, hogy a nemzetközi konferenciákon átlagosan 149 
fő vett részt, ami 16 százalékos növekedést jelent. Fontosnak 
mondta a kongresszusi pályázati alap kiírását, a Konferencia 
Nagyköveti Program és a Sportnagyköveti Program újra gon-
dolását. Glázer Tamás hozzátette, hogy a külképviseletek a jö-
vőben az eddigieknél fokozottabb MICE tevékenységet végez-
nek majd.

(TurizmusPanoráma)

A budapesti konferenciaközpont előkésztése 
Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes-államtitkár hang-
súlyozta, hogy a kongresszusi központ megépítése nagyon fon-
tos, de legalább olyan lényeges, hogy a promócióra kiszámítható 
összeg álljon rendelkezésre. A MeetingPlaceBudapest konferen-
ciáján többen is kiemelték az 1918-ig felépülő hatalmas konfe-
renciaközpont fontosságát. Szalay-Bobrovnickzy Alexandra, 
Bu da pest főpolgármester-helyettese a konferencia fővédnöke 
megerősítette, hogy a főváros a konferenciaközpont felépítésé-
nek támogatása mellett igyekszik támogató környezetet kiala-
kítani a MICE szektor számára. A záró panelbeszélgetésen a 
szakemberek hangsúlyozták: az új kongresszusi központ marke-
tingtevékenységét sürgősen el kell kezdeni ahhoz, hogy a piaci 
szereplők eladhassák a megcélzott szegmensben.
Az új Budapesti Konferenciaközpont koncepciótervét Guczogi 
György, a Finta és Társai Építész Stúdió vezető tervezője ismer-
tette a résztvevőkkel. Hangsúlyozta, hogy a korábbi elképzelések 
az építész és a turisztikai szakma között folyó párbeszédnek kö-
szönhetően több tekintetben megváltoztak, az építészek folya-
matosan dolgoznak azon, hogy az épület minden tekintetben 
megfeleljen a szakma nemzetközi követelményeinek. Az épület 
paramétereivel kapcsolatban megtudtuk: nettó alapterülete 75 
ezer négyzetméter lesz, a 3 szintes mélygarázsban 450 parkolót 
alakítanak ki. Az auditórium tervezett kapacitása 4040 fő, amit 
erős, összesen 8000 fős szekciókapacitás egészít ki. Több terem 
szakaszolható lesz az igényekhez igazítva. A kiállítóterek nagy-
sága 6000 négyzetméter, a catering főzőkonyha 1800 négyzetmé-
teres területen üzemelhet majd.

(Turizmus Panoráma)

Szállodai Oscar-díj a noszvaji Oxigénnek 
A világ legjobb erdei szállodájának választották a World 
Luxury Hotel Awardson az Oxigén Hotel & Zen Spa-t. Ilyen 
elismerést magyar hotel még nem kapott. Farkas Tamás ügy-
vezető elmondta, hogy az elnyert díj globális elismerés, mert 
azt a közönségszavazatok alapján ítélik oda. Hozzátette, hogy 
az elismerés nemcsak a szállodának, hanem Noszvajnak, a fa-
lut körülölelő Bükknek, az itteni környezetnek és élővilágnak 
is szól. 
A noszvaji De la Motte Kastély egykori majorsági központjának 
épületét felújítva három éve nyitották meg a négycsillagos well-
ness szállodát, amely 50 szobában mintegy 130 vendéget tud 
fogadni. 65-70 %-os telítettséggel működnek, s 90 %-ban hazai 
vendégek keresik fel. A De la Motte család az 1800-as évek vé-
gén 220 fenyőfát telepített a jelenlegi 4 hektáros park területére, 
mely ettől buja zöld és vadregényes hangulatot, kellemes leve-
gőt és árnyas menedéket kapott. A 200 fős konferenciaközpont 
jó helyszíne lehet a kisebb vagy nagyobb céges rendezvények-
nek. A tágas Zen Spa wellness részleg a felüdülést, a bejárattal 
szemben lévő híres Thummerer-pince pedig az esti kikapcsoló-
dást szolgálja.

(sokszinuvidek.hu, – oxigenhotel.hu)

4 szigetes fesztivál az európai legjobbak között  
A Sziget, a VOLT, Balaton Sound és B.my.Lake is bekerült a Eu-
ropean Festival Awards verseny idei jelöltjei közé, amelyekre 
november közepéig szavazhatott a közönség.
A Sziget sajtófőnöke, Vető Viktória elmondta, hogy a Sziget 
Fesztivál a nagyfesztiválok kategória mellett „a legjobb zenei 
felhozatal” csoportban is ott van a szakmai előzsűri által ösz-
szeállított jelöltlistán. Az egyes kategóriák győzteseit január 14-
én hirdetik ki a hollandiai Groningenben a Festival Awards gá-
láján. 35 ország több száz fesztiválja nevezett a legjelentősebb 
európai megmérettetésen és 40-en kerültek be a nagyfesztivál 
kategóriájába, ahol a Sziget három év után tavaly ismét elnyerte 
a fődíjat, s ilyen duplázás még nem volt. Az idén 441 ezer látoga-
tójával megdöntötte a korábbi rekordokat.
A zamárdi Balaton Sound 2012-ben a közepes méretű kategóri-
ában nyert, az idén pedig 145 ezer résztvevővel létszámrekordot 
ért el.
A 2013-ban először megrendezett B.My.Lake első alkalommal 
elnyerte az EFA legjobb új fesztivál díját, idén pedig 52 ezren 
vettek részt rajta. Mint Gerendai Károly főszervező-tulajdonos 
elmondta, negyedik fesztiváljuk, a soproni VOLT 120 ezer részt-
vevője is rekordot jelentett. 
A hazai fiatalok főleg a VOLT-ot keresték fel, míg a Sound és a 
Sziget inkább az idelátogató fiatalok happeningje szokott lenni. 
Így a szigetelők többsége is külföldi volt: 95 országból érkezett 
a Fesztivál-köztársaság polgársága, főleg Nyugat-Európából, de 
voltak résztvevők Botswanából, Equadorból és a Kajmán-szige-
tekről is. 

(NOL.hu, MTI és Eventer háttér)
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A szabadidősport világkongresszusa Budapesten 
76 ország 400 képviselőjének részvételével tartották meg ok-
tóber 14-18. között a szabadidőpsort legnagyobb nemzetközi 
szervezete, a TAFISA (The Association For International Sport 
for All) 24. világkongresszusát. A Pesti Vigadóban megtartott 
rendezvényen a német Wolfgang Baumann főtitkár üdvözölte, 
hogy kongresszusukat most először tartották egy világváros-
ban. Sportdiplomáciai sikernek nevezhető, hogy a Magyar Sza-
badidősport Szövetség (MSzSZ) elnökét, Czene Attila olimpiai 
bajnok úszót beválasztották a nemzetközi szövetség elnökségé-
be. Ami a további terveket illeti, az MSZSZ szeretne pályázni a 
2024-es olimpia évében sorra kerülő céges világjátékok (World 
Corporate Games) lebonyolítására. Ezen a mintegy 10 ezer fős 
rendezvényen a munkavállalók egy-egy cég zászlaja alatt, szá-
mos sportágban mérik össze a tudásukat. Három év múlva kerül 
sor Hollandiában az első TAFISA európai játékokra, a későbbi-
ekben elképzelhető, hogy Budapest is jelentkezik házigazdának. 
Jövő ősszel Jakarta, 2020-ban pedig Lisszabon ad otthont a 
TAFISA világjátékoknak, s 2024-re akár mi is pályázhatunk 
majd – mondta Czene Attila. Részt vett a budapesti világkong-
resszuson a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabadidősport bi-
zottságának (Sport and Active Society) képviselője, a dél-afrikai 
Sam Ramsamy, aki kijelentette, hogy a TAFISA a NOB kiemelt 
partnere. Czene Attila a záróeseményen átadta a TAFISA zász-
laját a dél-koreai szövetség elnökének, Dzsu Ho Csang-nak, hi-
szen a következő kongresszust a Koreai Köztársaságban tartják 
2017-ben.

(MTI)

Osztrák turisztikai tanácskozás Debrecenben 
Először tartotta kongresszusát Magyarországon az osztrák tu-
rizmusgazdaság legjelentősebb szakmai szervezete. Az 55 éves 
Österreichischer ReiseVerband október 23-26.között Debrecen-
ben bonyolította le a program szakmai részét, majd a félszáz uta-
zási irodai vezető és más turisztikai szakember tanulmányúton 
ismerkedett meg Hajdúszoboszlóval, Nyíregyházával, Egerrel és 
megnézték a hortobágyi daruvonulást is. Ruszinkó Ádám tu-
rizmusért felelős helyettes államtitkár előadást tartott a kong-
resszus első és második napján is. Az ÖRV itteni kongresszusa 
komoly turizmusdiplomáciai siker, hiszen a szövetség az oszt-
rák irodai szektor szereplőinek 80%-át képviseli, és a befolyásos 
osztrák szakemberek első kézből szerezhettek benyomásokat és 
alakíthattak ki közvetlen partnerkapcsolatokat Debrecen és a ré-
gió meghatározó kínálatáról. A rendezvény olyan élményekkel 
és tapasztalatokkal gazdagította az utazásszervező szakembere-
ket, amelyek hozzájárulhatnak az osztrák vendégek számának 
további növekedéséhez Debrecenben és az egész régióban, vagy-
is komoly gazdasági hozadékkal jár.

(Debrecen.hu és Turizmus Zrt.) 

Budapest a 2. legnépszerűbb desztináció  
az USÁ-ban 
A vezető amerikai utazási magazin, a Conde Nast Travel inter-
netes szavazásán a 25 városból álló listán magyar főváros alig 
maradt el a győztes Firenzétől és megelőzte Bécset. A Turizmus 
Zrt. vezérigazgatója, Faragó Péter hangsúlyozta, hogy Budapest 
az elmúlt időszakban számos elismerést kapott, és látványos fej-

lesztések történtek a fővárosban és országszerte egyaránt. De ez a 
fejlődés nem jöhetett volna létre a turisztikai szakma összefogá-
sa nélkül. A Conde Nast Traveller listáján olyan világvárosokat 
előztünk meg, mint Sydney, Tokió, Szingapúr és Hong Kong, il-
letve Európán belül például Amszterdam, Barcelona, London, 
Párizs, Prága és Róma is hazánk mögött kapott csak helyet. Bu-
dapest méltatása során a magazin kiemeli az art nouveau építé-
szeti emlékeket, illetve az olvasók figyelmébe ajánlja fő vá ro sunk 
gazdag történelmű fürdőkultúrájának felfedezését is. A New 
York kávéház, a Lánchíd éjszakai látványa és a Vásárcsarnokban 
elfogyasztott gulyásleves sem hiányozhat a színes úti tippek kö-
zül. Az USA jelenleg Magyarország 8. legfontosabb turisztikai 
küldő piaca, éves szinten közel 600 ezer vendégéjszakával. 2014-
ben több mint 490 ezer amerikai turista érkezett hozzánk. A tu-
risták csaknem 87%-a szabadidős turista volt, valamivel több 
mint 13%-a üzleti utazó. Magyarországi költésük meghaladta 
a 103 milliárd forintot, ami 28,6%-kal több, mint 2013-ban. A 
Turisztikai Világszervezet (UNWTO) adatai szerint 2014-ben az 
USA volt a második legjelentősebb küldőpiac a világon a nem-
zetközi utazásokra fordított költés alapján.

(Turizmus Zrt.)

5. Mitiszol Fesztivál 
Az autentikus borokat népszerűsítő Terra Hungarica szövetség 
az idén már 5. alkalommal rendezte meg a borkóstolással egybe-
kötött Mitiszol Fesztivált. A budapesti Millenárison november 
14-én megtartott rendezvényen 11 borvidék 28 borászának ter-
mékei voltak láthatók illetve kóstolhatók. A Terra Hungarica cél-
ja, hogy összefogja és támogassa az egyes borrégiók természet- és 
tájhű gazdálkodásra törekvő borászait, és minél szélesebb kör-
ben népszerűsítsék autentikus, adalékanyagoktól mentes borai-
kat. Így többek között vállalják, hogy nem használnak felszívódó 
gyom- és rovarirtó szereket, műtrágyát és gépi szüretelő eszkö-
zöket. A Terra Hungarica szervezője hangsúlyozta, 30 tagjuk 
vállalta, hogy visszatér a hagyományokhoz, az organikus szőlé-
szethez. „A kiskerekedelemben és fogyasztói szinten ez még nem 
annyira látható, de a gasztronómiában, szakértői szinten már ta-
pintható ezeknek a boroknak az előretörése” – mondta Nemes 
Richárd, hozzátéve: „az általuk szervezett borkóstolókat is egy-
re nagyobb érdeklődés övezi, minden évben tíz-húsz százalék-
kal több látogató érkezik”. A sétáló kóstolón kívül sor került egy, 
a Láthatatlan Kiállítással közösen szervezett Láthatatlan kósto-
lóra is, ahol a vendégeknek látássérültek töltötték poharaikba a 
legkülönlegesebb borokat a vak sötétben. Végül a Spontán bor-
báron külföldi organikus és biodinamikus borokat kínáltak. A 
Mitiszol Fesztiválon nemcsak a természethű borok világával, ha-
nem különleges ételekkel is megismerkedhettek az érdeklődők.

(Magyar Nemzet online) 

Milyen konferenciára, tréningre menjünk el? 
A Piac és Profit érdekes cikkben foglalta össze, hogy a cégveze-
tőknek milyen főbb szempontokat kell figyelembe venniük, ha 
munkatársaikat hasznos konferenciára, szemináriumra, üzleti 
reggelire, tréningre akarják elküldeni. A piacképes, rendszeresen 
frissített tudás elengedhetetlen, és érdemes időről-időre megta-
lálni azokat a lehetőségeket, ahol hasznos tudásra tehetünk szert. 
Egy tavalyi felmérés szerint a cégek átlagosan akár 40 és 50 ezer 
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából

forint közötti összeget hajlandóak fizetni egy egész napos, iz-
galmas témával kecsegtető szakmai konferencia részvételéért. A 
konferenciajegy.hu online vizsgálata azt állapította meg, hogy a 
mikro- és kisvállalkozások még ennél is kevesebbet: alig több, 
mint 30 ezer forintot fizetnek szívesen. Érdemes megnézni, hogy 
a meghirdetett program mekkora része érdekel bennünket, és ez 
ár érték arányban mennyire éri meg. Hiszen ha például csupán 
egy előadást szeretnénk meghallgatni, nem biztos, hogy kifize-
tődő a teljes napidíjat letenni az asztalra. A konferenciák minő-
ségét tekintve az elsődleges szempont az előadók személye, hogy 
gyakorlott legyen a prezentálásban, s ennek érdemes előzetesen 
utánajárni, hogy az adott témában szokott-e előadásokat tarta-
ni, és a korábbi szerepléseiről fellelhető-e valamilyen vélemény 
az interneten. Ha az elméleti tudásunk bővítése a cél, akkor jól 
járhatunk a nagynevű egyetemi professzorokkal, ha viszont már 

akár másnap használható, gyakorlati megközelítésű tudást sze-
retnénk, lehet, hogy nem a doktori címek száma, hanem az üz-
leti életben szerzett tapasztalat teszi értékessé az előadót. A ta-
pasztalatok szerint, ha jó a program, a távolság nem számít, ám 
az országot átszelni senki nem szereti egy félnapos programért. 
Döntő szempont az ár, hiszen egy egynapos konferenciára nem 
szívesen áldoznak százezreket a cégek. De nem is kell. Bármilyen 
meglepő, léteznek ingyenes konferenciák is. Vannak olyan tar-
talmas előadásokkal bíró rendezvények, amelyeket régiónként 
térítésmentesen is elérhetünk, és egy-egy kisebb, szűkebb kör-
nek rendezett workshopot is elcsíphetünk valahol. A kifejezet-
ten kkv-kra szabott programok a kisebb cégek pénztárcájához is 
igazodnak, így valószínűleg jobb áron, kifejezetten ránk szabott 
programot kaphatunk.

(Piac és Profit)

Az első online, interaktív 
RendezvényManager Magyarországon! 

Ugyan még csak tesztverzióban az 1.0-ás kiadás, 
de lelkes szervezőket várunk, akik rendezvényüket 
új felületünkön készítik elő és szervezik meg az 
online RendezvényManager használatával . 

A www.rendezvenyhelyszinek.hu portálon 
bármikor lehetősége van közvetlenül felven-
ni a kapcsolatot a rendezvényhelyszínekkel, 
-szolgáltatókkal! Célunk az interaktív rendez-
vényszervezés feltételeinek megalapozása, 
azonnali megoldásokkal!

A látogatók havon-
ta átlagosan 420 
ajánlatkérést küld-
enek a regisztrált 
helyszíneknek és szol-
gáltatóknak!

Hamarosan a RendezvényManagerhez egy 
online naptárat fejlesztünk, ahol minden 
egyes rendezvényével kapcsolatos teendőjét 
beírhatja és értesítést kérhet feladatairól.
Szintén 2016. első felében egy 
prezentáció-készítő applikációt is átadunk 
szervezőinknek, ahol valamennyi aján-
latából gyorsan és egyszerűen pre-
zentációt készíthet majd, amit akár 
ügyfeleinek, akár a döntéshozóknak el 
tud küldeni, be tud mutatni magyar vagy 
angol nyelven.

Legyen Ön is a tesztelőnk, próbálja ki az 
új, online RendezvényManagert következő 
rendezvényének zökkenőmentes, gyors 
megszervezéséhez!

Előre is köszönjük segítségét!

www.rendezvenyhelyszinek.hu
A magyar rendezvény- és konfer-
enciahelyszínek online platformja 
Regisztráció: 
www.rendezvenyhelyszinek.hu/
partneradmin/aszf 
Szabó Zsuzsanna,
 +36-30-709-9379, +36-1-239-0623

A 2015-ös év 
statisztikai adatai 
szerint a portált 
havi több mint 
21.000 egyedi lá-
togató kereste fel!

A látogatók 
havonta átlagosan 
420 ajánlatkérést 
küldenek a regisz-
trált helyszíneknek 
és szolgáltatóknak!

A portál összes funkciójának használata teljesen díjmentes!

• Lépjen be a www.rendezvenyhelyszinek.hu 
portálra!

• Vegye fel rendezvényét , mint projektet!
• Válogasson a helyszínek és szolgáltatók 

között és kérjen csoportosan ajánlatot!
• Töltse fel az ajánlatokat az Árkalkulátorba!
• Hasonlítsa össze az ajánlatokat és válassza 

ki az Ön számára leginkább megfelelőt!

Nagyon hálásak lennénk, ha véleményét 
megosztaná velünk, amelyet kérjük, az 
info@rendezvenyhelyszinek.hu 
email címre szíveskedjen elküldeni. 

Szeretnénk egyúttal nagyon 
kellemes Ünnepeket és sok-sok 
további sikeres rendezvényt kívánni 
Önnek, valamint a rendezvényvilág 
összes szereplőjének!

A HOTEL ÐLORIUS**** ART DECO 
IHLETTE EXKLUZÍV KÖZÖSSÉGI TEREI 
KÜLÖNFÉLE ESEMÉNYEK NEM MINDEN-
NAPI HELYSZÍNÉÜL SZOLGÁLHATNAK: 

- Borkóstoló a tágas, gasztronómiai 
 különlegességeket kínáló elegáns étteremben. 

- Előadás a stílusos konferenciateremben.
- Laza hangulatú party a Panoráma tetőteraszon. 

Az élményeket a ★lorius és a Hagymatikum 
fürdő wellness szolgáltatásai 
emelhetik még magasabb szintre.

STÍLUS 
AZ ALFÖLD 
SZÍVÉBEN

6900 MAKÓ, 
CSANÁD VEZÉR TÉR 2. 
TEL: +36 62 511 060 
FAX: +36 62 511 069 
E-MAIL: INFO@GLORIUS.HU 
WWW.GLORIUS.HU

Étterem

Lobby

Konferencia terem

Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert, annál biztosabban elkerül.  
A sikert nem lehet üldözőbe venni, ahogy a boldogságot sem:  

a sikernek magának mintegy mellékhatásként, önkéntelenül kell jelentkezni,  
mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. 

Viktor Emil Frankl
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zentációt készíthet majd, amit akár 
ügyfeleinek, akár a döntéshozóknak el 
tud küldeni, be tud mutatni magyar vagy 
angol nyelven.

Legyen Ön is a tesztelőnk, próbálja ki az 
új, online RendezvényManagert következő 
rendezvényének zökkenőmentes, gyors 
megszervezéséhez!

Előre is köszönjük segítségét!

www.rendezvenyhelyszinek.hu
A magyar rendezvény- és konfer-
enciahelyszínek online platformja 
Regisztráció: 
www.rendezvenyhelyszinek.hu/
partneradmin/aszf 
Szabó Zsuzsanna,
 +36-30-709-9379, +36-1-239-0623

A 2015-ös év 
statisztikai adatai 
szerint a portált 
havi több mint 
21.000 egyedi lá-
togató kereste fel!

A látogatók 
havonta átlagosan 
420 ajánlatkérést 
küldenek a regisz-
trált helyszíneknek 
és szolgáltatóknak!

A portál összes funkciójának használata teljesen díjmentes!

• Lépjen be a www.rendezvenyhelyszinek.hu 
portálra!

• Vegye fel rendezvényét , mint projektet!
• Válogasson a helyszínek és szolgáltatók 

között és kérjen csoportosan ajánlatot!
• Töltse fel az ajánlatokat az Árkalkulátorba!
• Hasonlítsa össze az ajánlatokat és válassza 

ki az Ön számára leginkább megfelelőt!

Nagyon hálásak lennénk, ha véleményét 
megosztaná velünk, amelyet kérjük, az 
info@rendezvenyhelyszinek.hu 
email címre szíveskedjen elküldeni. 

Szeretnénk egyúttal nagyon 
kellemes Ünnepeket és sok-sok 
további sikeres rendezvényt kívánni 
Önnek, valamint a rendezvényvilág 
összes szereplőjének!
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Börtönszállodák
Érdekességek

G iovanni Paisiello a ki-
váló olasz operakom-

ponista, 1740. május 9-én 
Taranto városában született 
és itt kezdte tanulmányait is 
a városi jezsuitáknál. 1754-
ben mecénásainak köszön-
hetően felvették a nápolyi Sant’Onofrio konzervatóriumba, ahol 
a vízszintes 1. sorban található úr tanítványa lett. A konzerva-
tórium színháza számára írt néhány rövid intermezzót. Ekkor 
komponálta első operáit is: La pupilla, Il mondo al rovescio (Bo-
logna színházainak), Il marchese di Tidipano (egy római szín-
ház számára). Operáival Paisiello sikeres vetélytársa lett az itáliai 
operaszínpadokat akkoriban uraló Cimarosának és Piccininek. 
Közben a Sant’Onofrio segédtanárja lett. 
1772-ben egyházzenei darabokat írt Gennara di Borbone szá-
mára, majd 1776-ban, mint Itália egyik vezető komponistája, 
meghívást kapott II. Katalin cárnőtől Szentpétervárra. Paisiello 
elfogadta a meghívást, és a cári főzenekar vezetője, valamint a 
cári család zenetanára lett. Nyolc évet töltött Oroszországban, 
közben az Olasz opera igazgatója is lett. Több jelentős darabot 
is komponált ekkor: Il barbiere di Siviglia, La serva padrona, Il 
mondo della luna. Közben zenére tanította a nagyhercegnőt – 
akinek nevét a függőleges 15. sorban olvashatjuk – a későbbi I. 
Sándor cár anyját. A hercegnő nem volt túl tehetséges tanítvány, 
ezért Paisiello megírta számára a zenetörténet egyik legköny-
nyebb zongoraversenyét. Az Il barbiere di Siviglia zenéje ihlet-
te meg 1786-ban Mozartot, amikor is megzenésítette a történet 
folytatását (Figaro házassága), a két zeneszerző igen jó kapcso-
latba került. 
Paisiello végül 1784-ben utazott el Szentpétervárról. Mielőtt 
azonban hazatért volna Itáliába, hosszabb időt töltött Bécsben, 
ahol II. József megrendelésére egy operát és tizenkét szimfóniát 
komponált. Miután visszatért Itáliába, a nápolyi alkirály szolgá-
latába lépett, mint udvari karmester. Életének ezen időszakában 
két remekművet is írt: Nina, o sia La pazza per amore és a La 
molinara című operákat. Közben zenekari műveket is írt, Parma 
infánsnőnek hat zongoraversenyt komponált. 
Az 1799-es zavargások idején nem követte Szicíliába az elmene-
külő arisztokráciát, hanem a felkelők oldalára állt, és még forra-
dalmi indulót is komponált számukra. A restauráció idején ezért 
kegyvesztett lett. 1802-ben meghívást kapott az Első Konzultól 
– kinek nevét a függőleges 18. sor tartalmazza – Párizsba, ahol az 
udvari zenekar megszervezésével bízták meg. A következő évben 

Világszerte alakultak 
hostellé, de akár lu-

xusszállodává is korábbi 
„kényszerszállások”. A 
bostoni Libertyben 400 
dollárt kell fizetni azért, 
hogy egykori zárkában 
lakhasson az ember, s az 
ebédlő sem nagyobb egy 
méretesebb cellánál.A 
19. században a hollandi-
ai Roermondban műkö-
dő városi börtönt, a Het 
Arresthuist elegáns ho-
tellé alakították át. 150 
cella helyén 2007-ben 36 luxus szobát és 7 lakosztályt ala-
kítottak ki. A legnépszerűbbek: „Az igazgató”, „A börtön-
őr”, „Az ügyvéd” és „A bíró” lakosztály. Az „egyenruhás” 
vacsorákat is prezentáló étterem étlapján kiemelik, hogy itt 
nem csak kenyérre és vízre kell számítani. Koppenhágában 
a Den Gamle Arrest in Ribe Hotel fél évezredes épülete már 
sok célt szolgált, száz évig börtön is volt, amikor is 1990-ben 
tulajdonosa hotelt alakított ki az épületben. Szlovénia legjobb 
hostelje lett a 29 szobás ljubljanai Celica, amelyet 2003-ban 
hoztak létre az egykor közel száz évig működött börtön épü-
letében. Művészek dekorálták ki a közeli Metelkova romkocs-
ma negyed hangulatában, és a cellákban a kényelmes matra-
con kívül minden egyéb „fapados”, mintha tényleg börtönben 
lennénk. Angliában pedig komolyan foglalkoznak azzal, 
hogy Dartmoor, Wormwood Scrubs and Pentonville börtö-
néből is boutique hotelt alakítsanak ki, ahogy ez közel 20 éve 
megtörtént az oxfordi börtönnel.

(Eventer gyűjtés)

Az olasz opera  
Operaszerzők nagyjai

Giovanni  
Paisiello
1740–1816

Rejtvény
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Vízszintes 
1. Megfejtés 12. Összetett szavak előtagjaként jelentése: -ra, -re; visz-
sza, újra, ellen 13. Nem sav! 14. Ott a másik helyen 16. Apró darabok-
ra vág 19. Öreg Németországban! 20. Az egyik ismert hírügynökség 
22. Pusztít 23. Portugál légitársaság 25. ÓA 26. Tanács Németországban 
28. Földet lazít 30. Mely személy 32. Tempó 33. Konténerek 34. Dzsem 
eredeti írásmódban 36. Teendő 37. Tantál vegyjele 38. Fájdalmat kifejező 
szócska 39. Táncot lejt 41. A vadász kedvenc tartózkodási helye 42. Hajó 
hátsó része 43. Fejfedő 45. Támaszték 46. Német helyeslés 48. Újsze-
rű 50. Hasadék 51. Országos Logisztikai Központ 53. Nehézkes 56. Ha-
rangszó is van ilyen 58. Egyhangú munka jelzője 60. Jó minőségű étolaj 
62. Város Szerbiában 63. Életet kiolt 64. Másodlagos eljárással, tejsavó-
ból készített sajtféleség 66. Hím kecske 67. Nem használ! 68. Patás állat 

Függőleges
2. Helyrag 3. Athéni Hírügynökség 4. 24 órás 5. Legfelső társadal-
mi osztály 6. A kemence és a fal közötti keskeny kis hely 7. Üres cég! 
8. Helyeslés Moszkvában! 9. … Thurman, híres amerikai filmszínésznő 
10. Egyfajta sötétítőeszköz az ablakon 11. Idegen támadás! 15. Megfej-
tés 17. Azonos betűk 18. Megfejtés 21. Spenót 23. Lepusztít 24. Ma-
gyar alapítású szerzetesrend 27. Kettőzve dobféle 28. Fürdőszoba rész 
29.  Függ 31. Papír is van ilyen 35. Nyomod! 37. Kakas dísze 39. In-
formatikai egység 40. Kettőzve Edith Piaf világhírű slágerének címe 
42. Kopasz 44. Vasút melletti fel- és leszállásra kialakított járda 47. Ájul 
49. RAN 52. Gyulladáscsökkentő tabletta, elsősorban nők használják 54. 
Becézett Otília 55. Segélyhívás 57. RIVA betűi keverve 59. Tüzet szün-
tet 61. Juttat 63. A svéd korona váltópénze 65. Rangjelző 67. Keresztül 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63

64 65 66 67

68

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

már vissza is tért Nápoly-
ba, ahol a király megbo-
csátott neki, és újra elfog-
lalhatta régi állását. Aztán 
élete utolsó éveiben, a visz-
szatérő Bourbonok idején 
ismét kegyvesztett lett, ud-
vari állásától is megfosz-
tották. Ebben feltehető-
leg nagyobb szerepe volt a 
Napóleonnak tett szolgá-
latnak, mint a nápolyi fel-
kelés idején tanúsított ma-
gatartásának. Karmesteri 
fizetését azonban megtart-
hatta. Az idős mester egy 
évvel később, 76 éves ko-
rában hunyt el június 5-én 
Nápolyban.
Paisiello életművének leg-
jelentősebb darabjai két-
ségkívül operái. 94 darabot 
komponált ebben a műfaj-
ban. Az utókor elsősorban 
opera buffáit értékeli sok-
ra, de az opera seria műfa-
jában is több jelentős dara-
bot alkotott. Vígoperái tele 
vannak commedia dell’arte 
elemekkel, a komikum 
sokszor a helyi nyelvjárás-
ra épül, ez azonban megakadályozta, hogy egyes darabjai Itália-
szerte elterjedjenek. A zene is az által fejti ki hatását, hogy a helyi 
komédiások szokásait utánozza. A populáris művészetben való 
elmélyülésnek köszönhető, hogy a zeneszerző el tudott rugasz-
kodni az opera seria műfajától, amely kevésbé illett tehetségéhez.

Rejtvény
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2015 októberétől már a könyváruházak polcain 
található a legújabb protokoll könyv, ami kimon-
dottan a rendezvények szervezőinek és résztvevő-
inek készült gyakorlati kézikönyv.
 

A szerzőpáros, Kepes Ágnes és Sille István könyve elsősor-
ban azoknak hasznos, akiknek fő feladatuk a rendezvények 

szervezése, a hoszteszeknek, akik a különféle események sikerét 
közreműködőként biztosítják. Emellett praktikus információ-
kat tartalmaz a könyv PR-ügynökségek, kommunikációs cégek 
munkatársai számára, de azoknak is, akik különféle szolgáltatá-
sokat ajánlanak különböző események, rendezvények szervezé-
séhez. Sőt, a könyv segítséget nyújt azoknak is, akik a rendezvé-
nyeknek „csak” meghívottjai, résztvevői.
A könyvet egy, a könyvből vett idézettel szeretném a kedves ol-
vasó figyelmébe ajánlani. Így szól: „nincs semmi fontosabb, mint 
a mosoly”. Az olvasó, legyen az rendezvényszervező, szolgálta-
tó vagy részt vevő munkatárs, hosztesz, házigazda avagy részt-
vevő, tekintse ezt a könyvet mosolyként, s használja akár tan-
könyvként, akár lexikonként vagy kézikönyvként, tanuljon meg 
e könyvből, annak szerzőivel együtt, mosolyogni.
A protokoll az apró részletek szociológiája. A protokoll megkü-
lönböztet. Keveredik benne a hagyomány és a tisztelet a társadal-
mi hierarchiával. Mindenkinek a rangja szerint – a rang látha-
tóvá válik. Kasztok, alkasztok és al-alkasztok manifesztálódnak. 
Egy apró tévedés a hierarchia megsértését jelentheti – súlyosabb 

esetben országok megsértését. Ki a ma-
gasabb rangú, ki a vendég és ki a ven-
déglátó: Antonius vagy Kleopátra?
Ha a rendezvények szervezését nézzük, 
akkor a protokoll a vendéglátó, a szerve-
ző arculata. És, mint tudjuk, az arculat 
a kialakuló image meghatározó eleme.
A vendéglátásban részt vevők – a sza-
kácstól kezdve a pincéreken át egészen 
a hoszteszekig – a vendéglátó meghosz-
szabbított kezeként működnek.
A szerzők évtizedeken át a gyakorlatban művelték a formális tár-
sadalmi események mesterségét. Sille István különféle nagy álla-
mi szervezetek társadalmi kapcsolatokért és eseményekért felelős 
vezetőjeként, Kepes Ágnes pedig a „tűzvonalban”, a vendéglátók 
és rendezvényszervezők meghosszabbított kezeként. Mindketten 
elmélyültek az apró részletekben, és mindketten átlátták a szer-
vezés nagy egészét. Többek között közös bennük az is, hogy pro-
tokollhoz nem igazán értő embereket kellett irányítaniuk, fel-
ügyelniük. Megtapasztalhatták a rendezvények sötét oldalát is.
Közös könyvükben mintegy GPS-t adnak a rendezvények szerve-
zőinek kezébe. Megmutatják a helyes utakat és a leselkedő veszé-
lyeket. A példák főként a lehetséges veszélyekről szólnak -tanul-
ságosan, a még nem gyakorlott szervezők számára.
Minden rendezvény gazdájának ajánlható: használják bátran ezt 
a GPS-t - saját arculatukat csiszolhatják vele!

B 
udapesttől 50 km-re, a Cserhát  

alján található a barokk stílus-
ban épült egykori Szentmiklóssy-
Kubinyi-kastély impozáns épületé-
ben korhű bútorokkal berendezett 
szobák, reprezentatív kialakítású 
közösségi terek várják az igényes 
környezetben csendes, nyugodt pi-
henést, kikapcsolódást, családias 
vendéglátást kedvelő vendégeket. 
Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is al-
kalmas étterem és rendezvény-terem ideális helyszínt kínál es-
küvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalá-
sok, kisebb céges meetingek megtartására. 
A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett 
sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, kivilágítható sport-
pálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő 
változatos eltöltését, az aktív kikapcsolódást.
Tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló hangulatos terasz és 
a kastély parkja kiváló lehetőséget biztosít szabadtéri programok 
megrendezésére, esti grillezésre, borkóstolásra is.

MTA Üdülési Központ – Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő

MTA Üdülési Központ – Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő
H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1.

Tel.: (36) 32 478 050; Fax: (36) 32 478 051
E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu • www.udulo.mta.hu

Gyakorlati protokoll · Kepes Ágnes–Sille István 

Ajánló



Egyedi formatervezésű bútorokkal
berendezett Prémium szobák és
lakosztályok
Gourmet vacsora
Személyre szabott masszázsok
Három beltéri medence (radonos vizű
gyógymedence, radonos vizű élmény-
-medence és egy sós vizű ülőmedence)

továbbá jakuzzi és kültéri meleg vizű
ülőmedence
Speciális szauna szeánszok
Exkluzív szauna világ: bioszauna,
finn szaunák, alpesi szauna, gőzkabin,
Kneipp taposó medenc, tepidárium
Közvetlen átjárás az egri termálfürdő
területére
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Sikerrel indult a Duna első gasztrohajója
PANNÓNIA BOAT

GASTROBOAT OF THE DANUBE

Azon már korábban is töprengtek, hogy 
jelenhetnének meg a SVÉT-hez tartozó 
éttermek állandó jelleggel Budapesten, és 
erre keresve sem lehet jobb megoldást 
találni, mint a Dunát - amely szimboliku-
san összeköt különböző tájegységeket.

             www.travellina.hu

Végre van egy hely, ahol nem kell 
beérnünk a turisták elé odalökött vizes 
csikepaprikás-nokedli kombóval meg a tava-
lyi ecetes uborkával, ha egy dunai étterem-
hajón szeretnénk vacsorázni: 
egész évben stílusos vidéki éttermek bizto-
sítják nekünk a lehetőséget, Budapesten.

                 ketcicakonyhaja.blog.hu

Info: www.pannoniahajo.hu • Foglalás: +36 70 411 00 11


