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A  rendezvény szakmai maga-
zin előző számaiban üdvözöltük 
azokat a változásokat, amelyeket 
a tavalyi év második felében ta-
pasztalhattunk a turizmus és a 
társszakmák háza táján. Örömmel 
olvastuk a vezető szakemberek 
nyilatkozatait, így magazinunknak is elmondták, hogy minden-
képpen erőteljesebben kívánják figyelembe venni az ágazathoz 
tartózó különböző szakemberek véleményét, tehát végre megin-
dul a régóta sürgetett párbeszéd. Most már úgy tűnik, hogy a na-
ivan optimista reménykedők az év elején hideg zuhanyt kaptak 
a nyakukba.
Egyre több hírfoszlány szivárgott (vagy szivárogtattak?) ki, mi-
szerint más gazdasági ágazatokhoz hasonlóan a turizmus háza 
táján és szomszédságában is tovább erősödnek a centralizációs, 
államosítási törekvések, ami a szabad verseny, a hatékony, profi 
gazdálkodás halálát jelentheti.

A különböző rokonszakmák vezetői hosszú évek óta mantráz-
zák, hogy az alapvető áfacsökkentés mellett decentralizálásra, 
nagyobb önállóságra, a személyes kapcsolatok, a mutyik helyett 
a teljesen áttekinthető irányításra, valódi üvegzseb-politikára 
lenne szükség. Az idei hírek épp ennek ellenkezőjéről szólnak, és 
az a legrosszabb, hogy semmi bizonyosat nem lehet tudni.

Az Utazás kiállítás keretében a KKV Ház konferenciáján mint-
ha elbeszéltek volna egymás mellett a kormányzati és a szakmai 
vezetők. A szakminiszter sikerszámainak ellentmondva a turisz-
tikai és a társszakmák vezetői többször emlékeztettek a Világ-
gazdasági Fórum turisztikai versenyképességi indexére, amely 
szerint Magyarország hosszú évek óta nem tud a világ élmező-
nyébe kerülni. A résztvevők teljesen egyetértettek abban, hogy 
versenyképes gazdasági szabályozás nélkül a vállalkozások nye-
reségtermelő képessége nem lesz elégséges sem a szinten tartás-
hoz, sem a szakképzett munkaerő megtartásához.

Tehát, akármilyen innovatív és áldozatkész a privát szektor, nem 
lesz képes növekedést produkálni az állam partnersége nélkül. 
Ennek alapfeltétele lenne a gazdálkodóbarát szabályozás megal-
kotása, a túladóztatás megszüntetése, a nemzetközi marketing 
tevékenység erősítése. Sajnos épp ennek ellenkezőjét láthatjuk, s 
első jelként már azt is, hogy vezető irányítási szakemberek men-
nek vissza korábbi szakmájukba, például hoteligazgatói székbe...

Most már jóval kisebb optimizmussal, de sürgetően várjuk  
a konkrét lépéseket!

Horváth Ágnes
főszerkesztő

szakmai magazin
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A turizmust is befolyásoló migránskérdés és a 
terrorfenyegetettség kihívásai felértékelik a régi-
ós összefogásokat. Ezek különösen sikeres példá-
ja a Visegrádi Együttműködés országainak 2004 
óta tartó turisztikai együttműködése – hangsú-
lyozta Lepsényi István államtitkár Prágában, 
a V4 tagországok magas szintű turisztikai kor-
mányzati vezetőinek és marketingszervezeteinek 
éves csúcstalálkozóján. A visegrádi országok kö-
zös turisztikai akciótervében idén különös hang-
súllyal szerepel régiónk mint biztonságos úti cél 
népszerűsítése.

A Visegrádi Együttműködés soros elnökségét Csehország 
adja június 30-ig, így a tagországok 2004 óta immár ha-

gyományos turisztikai csúcstalálkozójának Prága adott otthont. 
Február 16-án a V4 országok marketingvezetői vitatták meg ez 
évi terveiket, majd a rá következő napon a turisztikai állami ve-
zetők erősítették meg szándékukat a tanácskozás jegyzőkönyvé-
nek ünnepélyes aláírásával, a 2016-ra szóló közös marketingterv 
teljesítésére. 
Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfej-
lesztésért- és szabályozásért felelős államtitkára az eseményen 
emlékeztetett rá: az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, 
hogy különösen a távoli pia-
cokon nem a versenyé, hanem 
az együttműködésé kell, hogy 
legyen a főszerep. Napjaink-
ban, amikor a régiók szerepe 
egyre inkább felértékelődik, 
összehangolt munkával még 
jobb eredmények elérésére le-
hetünk képesek közösen. Az 
orosz vendégforgalom vala-
mennyi tagországot érintő 
visszaesésének megállítása 
mellett a távol-keleti piacok 
közös megszólítása is hatéko-
nyabb a V4-ek együttes fellé-
pésével. 

A magyar turizmus újabb rekordévének számaiban, kiváló ered-
ményeiben vitathatatlan szerepe van a V4-es együttműködésnek. 
Mindezt jól mutatja, hogy a kiemelt V4 célpiacokról, Kínából és 
Indiából érkező turistaforgalom bővült a legdinamikusabban 
Magyarországon a tavalyi évben. 
A vendégekért folyó globális versenyben a legfőbb küldőpiaccá 
előlépett Kína turistáinak megnyerése áll a célkeresztben. A 
több mint 10 éves múltra visszatekintő V4-es kooperáció pél-
daértékű lehet a csupán 2014 óta működő Kína – Közép- és 
Kelet-európai országok együttműködése számára is. Ez for-
dítva is igaz: a Kína-KKE együttműködés a visegrádi országok 
számára is jó lehetőséget kínál arra, hogy a világ legnagyobb 
küldőpiacán egységes alrégióként, négy országot lefedő prog-
ramcsomagok révén még erőteljesebben vétessék észre magukat 
– méltatta a regionális együttműködések jelentőségét a magyar 
kormányzati delegációt vezető Lepsényi István államtitkár. Az 
NGM államtitkára a turisztikai csúcstalálkozón megragadta 
az alkalmat arra is, hogy a márciusi Utazás Kiállításra invitál-
ja a V4 országok turisztikai kormányzati és marketingvezetőit, 
melyen a nemzetgazdasági tárca kezdeményezésére Kína volt a 
külföldi szakmai díszvendég. 
A V4 országok 2016. évi közös turisztikai marketingtervét szin-
tén február 16-án, a csúcstalálkozó keretében írták alá. A do-
kumentumot magyar részről dr. Faragó Péter, a Magyar Turiz-

mus Zrt. vezérigazgatója látta 
el kézjegyével. A közös szak-
mai tevékenység az amerikai 
és az ázsiai kontinensre ter-
jed ki, ezeken belül az Ame-
rikai Egyesült Államokban, 
Latin-Amerikában, Oroszor-
szágban, a FÁK-országokban, 
Kínában, Indiában, Dél-Ko-
reában, egyes délkelet-ázsiai 
országokban és a Perzsa-öböl 
menti országokban valósíta-
nak meg közös marketingak-
ciókat a négy ország turiszti-
kai marketingszervezetei.
Ezek között elsősorban szak-

V4 turisztikai csúcstalálkozó Prágában
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A turizmus új rekordot állított fel 2015-ben is. 
A vendégek száma 7,4%-kal, a szállásdíj-bevéte-
lek 12,6%-kal, míg a szálláshelyek összes bevé-
tele 10,4%-kal bővült. Mindehhez hozzájárult az 
is, hogy a forgalom élénkülését a marketingesz-
közök és fejlesztési források mellett aktív turiz-
musdiplomáciával is támogatja a kormányzat – 
hangzott el az idei Utazás Kiállítás megnyitóján. 

A turizmus legnagyobb hazai seregszemléjének idén az ága-
zatot felügyelő miniszter jelenléte mellett több, a turisztikai 

kormányzat és a Magyar Turimzus Zrt. aktív közreműködésével 
megvalósult szakmai kísérőrendezvény is rangot adott. 
A hagyományos küldőországokban megszerzett pozíciók erősí-
tése mellett a turizmus kormányzati vezetése új piacok feltárá-
sára is törekszik. Ezek közül a legtöbb eredményt Kína estében 
sikerült elérnünk. Fontos sikerként könyvelhetjük el, hogy tavaly 
május óta ismét közvetlen légijárat köti össze a magyar és a kínai 
fővárost, melynek nyomán 2015-ben közel negyven százalékkal 
bővült a kínai vendégéjszakák száma. 
Az ázsiai óriás ugyanis küldőpiacként és a turistaköltések szem-
pontjából is vezető szerepet játszik a világ turizmusában. Ezért is 
különösen értékes számunkra, hogy Kína, elfogadva felkérésün-
ket, szakmai díszvendégként vett részt az Utazás 2016 Kiállítá-
son.  Az immár közel két éve a Magyar Turizmus Zrt. szerveze-
ti keretein belül működő Kína–Közép- és Kelet-Európai (KKE) 
Turisztikai Együttműködés valamennyi tagországa az impo-
záns, 300 négyzetméteres kínai standot körülölelve, önálló nem-
zeti standdal jelent meg, ezzel is megmutatva elkötelezettségét a 
Kínával való partnerség iránt.  

A Kínai Nemzeti Turisztikai Hivatal (CNTA) a kiállításra 26 
kínai utazásszervezőt is ideutaztatott. A kínai és a 16 KKE-
országbeli szakemberek és piaci szereplők az Utazás Kiállítás 
nemzetközi szakmai napján, március 3-án megrendezett China 
Info Day konferencián nyerhettek új információkat a kínai kiuta-
zó piacról és bepillantást a KKE-országok közös termékfejleszté-
seinek első eredményeibe. A következő napon pedig kétoldalú 
szakmai találkozókon kaptak további lehetőséget ismereteik és 
közvetlen üzleti kapcsolatok bővítésére.
A kínai partnerrel való együttműködésben új dimenziót jelent, 
hogy a Kínai Turisztikai Hivatal (CNTA) március 4-én, az Uta-
zás Kiállításhoz igazodva, ünnepi keretek között avatta fel új eu-
rópai regionális irodáját, Budapesten. A képviselet célja, hogy 
Kína és a közép-kelet-európai régió országai között szorosabbra 
fűzze a turisztikai kapcsolatokat és fokozza a régiónkból Kíná-
ba irányuló kiutazó forgalmat, kétirányúvá szélesítve a virtuális 
„Selyem utat”. 
Mindez az újabb magyar turizmusdiplomáciai siker tényén túl 
azért is különösen fontos, mert a kormányzat külpiaci erőfeszí-
tései legfőképpen azt célozzák, hogy a vállalkozások üzleti sike-
reinek nyissanak utat. 

Regionális irodát nyitott Budapesten  
a Kínai Nemzeti Turisztikai Hivatal

Nemzetgazdasági Minisztérium
Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály/

Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárság

mai prezentációk és workshop-ok, road show-k, lakossági pro-
móciós kampányok és tanulmányutak szerepelnek. A magyar 
kezdeményezésre 2014-ben elindított termékfejlesztésnek, a vi-
segrádi országok fővárosainak felkeresését egyéni utazók szá-
mára megkönnyítő városnéző mobiltelefonos alkalmazásnak 
már több nyelvi verziója (orosz, kínai) is elkészült. Az újabbak 
fejlesztéséért továbbra is Magyarország a felelős. A 2016-os V4-
es marketingtervben a mobil applikáció fejlesztése mellett Ma-

gyarország egy több várost érintő kanadai, egy moszkvai és egy 
szentpétervári road show, valamint két sajtótanulmányút meg-
szervezését vállalta magára. A távoli országok piacain végzett 
marketingaktivitások mellett fontos cél a visegrádi országok 
egymás közötti forgalmának a növelése is.

A turisztikai együttműködés honlapja:  
www.european-quartett.com 
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Turisztikai Évadnyitó és Turisztikai Díjátadó Gála 
a Turizmus Kft. szervezésében

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Hagyomány, hogy feb-
ruár 1-jére a Turizmus 
Kft. Turizmus Évadnyitót 
és Turisztikai Díjátadó 
Gálát szervez. 

A Budapest Kongresszusi 
Központ ez alkalommal is 

zsúfolásig megtelt. Az ezerkét-
száz meghívott ez alkalommal 
az Accor és a szponzorok gaz-
dag kínálatát élvezhette.
A résztvevőket Lepsényi István 
gazdaságszabályozásért fele-
lős államtitkár köszöntötte, aki 
rögtön reflektált is néhány konkrét felvetésre, amelyeket a szak-
ma kívánságait összegző lobbifilmben láthatott, hallhatott a kö-
zönség.
Bár úgy fogalmazott, áfaügyben nem lát esélyt ágazati könnyí-
tésre, más eszközökkel azonban igyekeznek javítani a vállalko-
zások működési körülményeit, például képzést, oktatást érintő 
fejlesztésekkel, illetve foglalkoztatási könnyítésekkel. Mint ki-

emelte, ma is léteznek olyan 
pályázatok, amely a munkaerő 
megtartását, külföldről haza-
csábítását célozzák.
Beszámolt eredményekről is, 
mint például, hogy gyakorlati-
lag célegyenesben tart a nagy 
befogadóképességű kongresz-
szusi központ ügye, melynek 
tervezésében a szakmával szo-
rosan együttműködnek. A 
2018-as céldátumot tartható-
nak tartják.
Az is örvendetes, hogy a Ma-
gyar Turizmus Zrt. az elkövet-

kező három évben, a költségvetési TC forráson felül, 8,35 milli-
árd forintos, uniós marketingkerettel is gazdálkodhat. Az MT 
Zrt-nek ezen felül, a migránshelyzet negatív hatásainak ellensú-
lyozására 300 millió forintot biztosít a kormány.
Dolgoznak azon is, hogy a SZÉP-kártyákon „bennragadt”, száz-
milliós nagyságrendű összeget a munkáltatók beleegyezésével 
valamilyen módon a turizmusba forgathassák vissza.

n Az év munkaadója: 
Szabó József, a Hunguest Hotels Zrt. értékesítési igazgatója

n Az év vendéglőse: 
Semsei Rudolf a Budapest Party Service Kft.  

és VakVarjú Éttermek tulajdonosa
n Az év gasztronómusa: 

Vantal Gábor, az MNGSZ Schnitta szakbizottság vezető tagja; 
Kis Anna Halászkert Miskolc tulajdonosa

n Az év beutaztatója: 
Jábor Mária, a Motivation Global Utazási Kft.  

ügyvezető igazgatója
n Az év utazási irodása: 

Prónay Gyula, a Proko Travel tulajdonosa
n Az év repülőjegy-értékesítője: 

Balázs Éva, a Tensi Tours irodavezetője
n Az év idegenvezetője: 

Horváth Gábor idegenvezető, egyéni vállalkozó
n Az év turisztikai újságírója: 

Gerencsér Dóra, Világjáró Utazási Magazin
n Az év turisztikai szerkesztő-riportere: 

Pilisy Csenge, Kossuth Rádió
n Az év autóbuszos személyszállítója: 

Agg Klára, a Cityliner Kft. ügyvezető igazgatója
n Az év TDM szervezete: 

a Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület  
(a díjat átvette az egyesület elnöke, Horváth Orsolya)

n Az év TDM menedzsere: 
Máyerné Bocska Ágnes, Kaposvár  
és a Zselic vidéke TDM Egyesület

n Az év Tourinform iroda fenntartója: 
a Szabadhajdú Nonprofit Kft. 

(a díjat átvette Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető  
igazgató – 2015-ben)

n Az év idegenforgalmi oktatója: 
Dr. Michalkó Gábor egyetemi tanár, MTA doktora,  

Budapesti Corvinus Egyetem
n Az év rendezvényszervezője: 

Körömi Anna, az Event and More Kft. ügyvezető igazgatója
n Az év rendezvény-szolgáltatója: 

a Visualpower Kft.  
(a díjat átvette a cég marketing- és kommunikációs  

igazgatója, Vaskó Tünde)
n Az év fesztiválszervezője: 

Stenczer Béla, a Pécsi Országos Színházi Találkozó  
ügyvezető igazgatója

n Az év autókölcsönzője: 
Brozik Péter, a Recent Car Kft. tulajdonosa

n Az év kempingese: 
Badacsonyi Andrea, a Zalakarosi Castrum Termál Kft.  

ügyvezető-kempingvezetője
n Az év egészségturizmus menedzsere: 

Szőnyiné Tóth Zsuzsanna, a Mátraderecskei Széndioxid 
Gyógygázfürdő (Mofetta) ügyvezető igazgatója

Az Év turisztikai díjazottjai
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maknak, s amely teljessé és emlékezetessé teszi minden évben 
február 1-jét.
Ebben az évben 20 turisztikai szakember, illetve szervezet vette 
át a szakmai szervezetek díját február 1-jén, a hagyományos tu-
risztikai díjátadó gálán és évadnyitó fogadáson. A Turizmus Kft. 
rendezvényére 24. alkalommal került sor.

Turizmus Kft.
fotók Haralambidou Anthoula

Szintén jó hír, hogy ebben az uniós ciklusban eddig 80 milliárd 
forint értékben jelentek meg pályázati kiírások, melyeket hama-
rosan újabbak követnek. 2020-ig 300 milliárd forint áramlik majd 
a turizmusba. A középpontban a kínálat fejlesztése, bővítse áll, a 
dedikált forrásokat kedvezményes hitelekkel is kiegészítenék.
Az évadnyitón köszöntötte a jelenlévőket Gilles Clavie, a házi-
gazda Accor cégcsoportot Kelet-Közép-Európában üzemeltető 
és képviselő ORBIS Hotel Group vezérigazgatója is, aki azon túl, 
hogy nagyon pozitív eredményekről számolt be, bejelentette az 
új márka, az ibis Styles bevezetését is. Mint fogalmazott, a szál-
lodaiparban nagy kihívást jelent a digitalizáció és a szolgáltatói 
szemlélet fejlesztése, ők ezeken a területeken léptek most előre 
az új márkával.
Az évadnyitón immár hagyományosan átadták a szakmai szer-
vezetek díjait is, idén 20 szakember állhatott ki a színpadra feb-
ruár 1-jén.
Az este ezt követően már a finom falatokról és az izgalmas ita-
lokról szólt, na meg a kapcsolatépítéstől és a kapcsolatok ápo-
lásáról, mely a legfőbb ereje és vonzereje ezeknek az alkal-

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Búcsú Tornyai Pétertől
Megrendítő volt a hír, de egyben 
hihetetlen is, hogy a szeretve 
tisztelt jó barát, kolléga, üzlettárs 
Tornyai Péter örökre eltávozott 
közülünk. Február 12-én délben 
a pestszentlőrinci Szent Margit 
templom zsúfolásig megtelt, hogy 
védő búcsút vegyenek a gyászo-
ló család és a rokonok mellett 
a rendezvényszakma képviselői, 
barátok, tisztelők Tornyai Péteről.

1988-ban Tornyai Péter és Teraz Béla meg-
alapította közös vállalkozását a TorTer-t. 
Mozgalmas, feladatokban és események-
ben egyaránt bővelkedő, az eredményeket 
illetően pedig termékeny esztendők követ-
keztek. 
Péter az akadályokat vagy átugrotta, vagy 
lerombolta, de ki nem kerülte soha. A vál-
lalkozásainkat közösen alapítottuk, de ő 
teljesítette ki azokat és néhány éve így adta 
át vezetésre, friss stratégia gondolkodás 
kialakítására fiának, ifjabb Péternek. 
Az a vállalkozás, amelynek ő volt a vezető-
je – úgy a szakmai munka minősége, mint 
a pénzügyi stabilitás tekintetében – siker-
re volt ítélve. A rendszerváltás utáni 25 év 
igazolta mindezt. 
Munkatársaival szemben mindig igényes 
volt és magas teljesítményt követelt, de 
ebben is Ő mutatta a példát. Sokat dolgo-

zott és a nehéz ügyeket, a 
veszni látszó helyzeteket a 
problémák megoldását ma-
gára vállalta – legtöbbször 
sikerrel. Probléma megoldó 
képességét azon partnerei 
is elismerték, akikkel üzle-
ti vagy szakmai vitái voltak. 
A keze alatt felnőtté váló fi-
atal munkatársait is képes volt folyamato-
san alakítani, szocializálni, nekik emberi 
magatartásban példát mutatni. Nem tűr-
te a hamisságot. A túlzott magabiztosság-
ból pillanatok alatt szerénységet formált, 
a gyengébbet bizonyítási feladatokkal fel-
emelte és a bajba jutottakon segített. Aki-
ben bízott, és aki bízott benne, annak él-
mény volt Vele dolgozni. Hiszen biztos 
lehetett benne, hogy bármi is történik, Ő 
mindig ott áll a kihívásokkal szemben, a 
„vezető” helyén. 
Az általa irányított vállalkozások neve is-
mert lett és megbecsülésnek örvendett, 
mind a szakmában, mind az ügyfelek kö-
reiben. A Tornyai Péter név erkölcsi tőke, 
mellyel – nyugodj meg barátom – fiad él 
és szellemi örökségedet megújítva fényesí-
ti tovább.
Kolléganője úgy emlékezett meg Tornyai 
Péterről, hogy a TorTer volt Péter máso-
dik családja. Sok energiát fordított rájuk, 
rengeteg odafigyelést kaptak tőle. Mert 

nemcsak elvárásai vol-
tak, hanem nagyvonalú 
gesztusai is. „ Bármiről is 
volt szó, ő ott volt nekünk, 
számíthattunk rá, mindig 
megbízható, biztos pont 
volt az életünkben.” 
Ő mindig mindenkiről 
gondoskodott, még az 

olyan nagyobb kivitelezési munkáknál 
is, ahogy sokszor 40-50 fővel vonult fel 
a Torter. Akárhányan is voltak ilyenkor, 
mindenkihez többször odament a nap fo-
lyamán, hogy jól van-e, bírja-e, kell-e eset-
leg segítség. Ha azt látta a csapaton, hogy 
fáradunk, akkor kiszaladt, és előhúzott 
egy több karton csokoládét és energiaitalt 
tartalmazó dobozt a Rover csomagtartójá-
ból, hogy a szavak mellett ezekkel is új len-
dületet adjon a csapatnak. 
Felkészültségét, tapasztalását és javító 
tenni akarását a Magyarországi Rendez-
vényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége, 
a MaReSz is elismerte. Az itt végzett sok 
éves tagozatvezetői munkájának, megva-
lósított szakmai elképzeléseinek elisme-
réseként vehette át a 2015-ben a MaReSz-
díjat. 

Nyugodj békében Tornyai Péter,  
emlékünkben tovább élsz, hiszen csak  
az hal meg, akit elfelejtenek…
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MUISZ Díjazottak
A legmagasabb szakmai elismerésben, Pro Turismo díjban része-
sült Molnár Judit, a MUISZ alelnöke. Az oklevelet Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisztertől vehette át 12 szakmai kitüntetettel 
együtt a Parlamentben megtartott ünnepségen.

A hagyományos február 1-jei Turisztikai díjátadó Gálán és Évad-
nyitó Fogadáson vehette át „Az Év utazási irodása” elismerést 
Prónay Gyula, a MUISZ elnökségi tagja, a Proko Travel tulajdo-
nosa; „Az Év repülőjegy-értékesítője” pedig Balázs Éva, a Tensi 
Tours irodavezetője lett.
Húsz szakmai szervezet képviselőiből és a Turizmus Kft. munka-
társaiból álló zsűri idén is kiválasztotta az elmúlt év 50 legbefo-
lyásosabb személyét a magyar turizmusban. A Top 50-t bemutató 
kiadványban szerepel Erdei Bálint, a MUISZ elnöke, a Cityrama 
Utazási Iroda ügyvezetője, Molnár Judit, a MUISZ alelnöke, az 
OTP Travel ügyvezetője, Békefi Veronika, elnökségi tag, a NUR 
Neckerman utazási iroda ügyvezetője, Göktas Merdol, a Green 
Travel ügyvezetője is.

ECTAA közgyűlés Pozsonyban
November 26-27-én Pozsonyban tartotta téli közgyűlését az 
ECTAA, az európai utazási irodák szövetségeinek ernyőszerveze-
te, melyen a MUISZ is képviseltette magát. A nemrég elfogadott 
európai csomagtúra irányelv mellett napirendre kerültek a IATA 
tervezett változtatásai, a Lufthansa csoport által bevezetett DCC-
díj hatása a forgalomra, és az EU-s ÁFA revízió előkészületei is.
A közgyűlés nem kerülhette el a terrorizmus témáját sem. A tagok 

egyetértettek abban, hogy hűteni kell a 
sajtó által felkorbácsolt véleményeket, 
és mindent meg kell tenni azért, hogy 
mielőbb normalizálódjon az élet és a 
turizmus Európában csakúgy, mint 
pl. Tunéziában vagy Egyiptomban. Az utazóknak és a túraszer-
vezőknek pedig türelmesen együtt kell működniük a biztonsági 
szolgálatokkal.

Megállapodás az Edutus Főiskolával
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Dr. Jandala Csil-
la, az Edutus Főiskola rektora és dr. Erdei Bálint, a Magyar Utazá-
si Irodák Szövetsége elnöke.
A megállapodás értelmében a MUISZ tagjai szakmai gyakorla-
tos helyeket biztosítanak az Edutus Főiskola hallgatói számára, 

az Edutus Főiskola pedig speciális képzési, továbbképzési prog-
ramokkal segíti a gyakorlati szakembereket. A partnerek keresik 
a közös kutatómunka, közös pályázatok, illetve közös rendezvé-
nyek lehetőségét is.

Nagyközönségi 
kampányt indít  
a MUISZ
A Magyar Utazási Iro-
dák Szövetsége legutóbbi 
elnökségi ülésén – me-
lyet a Bo33 Family & 
Suites hotelben tartottak 
– határozott arról, hogy 
a közeljövőben széleskö-
rű médiakampányt indít 
a nagyközönség számá-
ra, hogy saját érdekük-
ben csak megbízható, az 
MKEH-nál bejegyzett, 
tevékenységi engedéllyel 
rendelkező utazási irodával utazzanak. 

Részvétel a TDM Közgyűlésen
Rekord részvétellel zajlott Gyulán a Magyar TDM Szövetség XIV. 
Országos TDM Konferenciája, az eseményen a MUISZ részéről 
Takács Péter elnökségi tag tartott prezentációt. Előadásában gon-
dolatébresztő ötleteket adott a jelenlévőknek a csomagajánlatok 
kidolgozása kapcsán, s egyben felajánlotta, hogy közös kezdemé-
nyezés keretében hozzák össze és serkentsék aktívabb együttmű-
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utazási irodás jelezte 
részvételi szándékát. A 
közgyűlés lebonyolítá-
sát célzó együttműkö-
dési megállapodást Tu-
néziai Idegenforgalmi 
Hivatal igazgatója és 
a Magyar Utazási Iro-
dák Szövetsége elnö-
ke ünnepélyes keretek 
között írta alá február 29-én a Marriott Budapest szállodában.  
A közgyűlés helyszínének megválasztása jelképes üzenet a szak-
mának és az utazóközönségnek, hogy a turizmus nem hátrál meg 
a terrorfenyegetettség előtt. 

MUISZ az Utazás 
kiállításon
Ez évben dekoratív, nagy 
közös standdal jelent meg 
a MUISZ az Utazás kiál-
lításon, amely stand mind 
a társkiállítók, mind a 

szakma részéről nagyon pozitív visszajelzést kapott. Kedvezmé-
nyes konstrukció keretében 14 iroda kapott lehetőséget kiállító-
ként megjelenni a közös MUISZ standon, amely idén végre mél-
tó megjelenéssel és praktikus, tárgyalásra is alkalmas belső térrel 
várta az érdeklődőket. Sikeresnek bizonyult a nagyközségnek 
szánt kampány első nyilvános megjelenése, melynek célja, hogy 
a lehető legszélesebb körben felhívják az utazók figyelmét arra, 
hogy csak megbízható, az MKEH-nál bejegyzett, tevékenységi en-
gedéllyel rendelkező utazási irodával utazzanak.
Nagy érdeklődés kísérte a beutaztatók részéről a MUISZ által a 
Kiállítás szakmai napján szervezett vízumrendészeti eszmecserét. 
Dr Bencsik Zita, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli 
és Állampolgársági Főosztályának vezetője azzal kezdte előadá-
sát, hogy „a turizmus és a vízumrendészet problémái ugyanazok”, 
amit úgy is értelmezhetünk, hogy közösek az érdekek. És valóban, 
az erőfeszítések, új technikák, a vízumkiadás kiszervezése folytán 
már érezhetők pozitív előjelek, bár néhány ígéretes desztináció te-
kintetében pl. Irán, éppen a biztonsági szabályok prioritása miatt 
még vannak megoldásra váró feladatok. 

Study túra Grúziába
A magyar Utazási Irodák Szövetsége egy grúz utazási irodával 
közösen study túrát szervez április közepén. Az utazás a ma-
gyar–grúz turisztikai munkacsoport ülésén megkezdett kapcso-
latfelvételt követően jön létre, melynek célja a turisztika forgalom 
élénkítése a kiutazás és a beutazás területén. 

ködésre a TDM-szervezeteket a számukra potenciális partnert je-
lentő utazási irodákkal.

Tájékoztató ad 2016-os adóváltozásokról
Ahogy minden évben, idén is nagy érdeklődéssel kísért előadást 
tartott az utazási szakmát érintő 2016-os adóváltozásokról Dr. 
Antalóczy Györgyné, a MUISZ adószakértője. Az előadáson való 
részvétel MUISZ tagoknak ez évben is ingyenes volt.

MUISZ vacsora
A MAZEL TOV étterem adott otthont az újabb MUISZ vacsorá-
nak február 9-én. A jó hangulatú vacsorán Ilan Moor Izrael ma-
gyarországi nagykövete részletes prezentációban mutatta be Izra-
elt mint turisztikai desztinációt, az odajutás lehetőségeiről pedig 
Váradi János, az El Al légitársaság képviselet vezetője beszélt. 

Sokan várták Dr. Csé-
pai Balázs, a MUISZ 
jogi tanácsadója tájé-
koztatóját a felelősség-
biztosítás témában a 
közelmúltban nagy vi-
hart kavart Best Reisen 
kártérítési ügy kap-
csán.  

Az utazási irodák számára is kötelező békéltető testületi eljárá-
sokról dr. Kispál Edit, a FEOSZ szóvivője számolt be az érdeklő-
dőknek.

Tunéziában tartja tavaszi közgyűlését a MUISZ
A nemzetközi példákat követve új kezdeményezésként idén elő-
ször külföldön, Tunéziában tartja tavaszi közgyűlését a Magyar 
Utazási Irodák Szövetsége. A januárban meghirdetett lehető-
ség iránt a vártnál is nagyobb az érdeklődés, eddig több, mint 70 

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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DIGICHART, az időigényes feladatok már a múlté…

MULTIPAD, a jó benyomás az Ön kezében van…

ONE TOUCH APP – mobil applikációnk segítsé-
gével a Radisson Blu Világa egy érintéssel elérhetővé válik

A Radisson Blu által megálmodott 
Experience Meetings színes konferencia 
koncepciója most innovatív, high-tech 
elemekkel bővül.
A vendég első lépésétől távozásáig 
a legmodernebb eszközök segítségével 
intézheti mindennapi ügyeit, üzleti meg-
beszéléseit, szervezheti konferenciáit.

BRAIN FOOD KONCEPCIÓ ÚJ ELEMEI
MOOD FOOD – harapjon a boldogságba:
boldogsághormont fokozó ízek és formák

WILD FOOD – helyi ízek, autentikus környezet:
grill húsok és wok zöldségek frissen készítve a látványkonyhában 

BRAIN FOOD
FOR MEETINGS

BRAIN BOX
BREAK-OUT ROOM

További információ és foglalás:
+361 889 3979  I  meetings.budapest@radissonblu.com
www.radissonblu.com/hotel-budapest/konferenciak  I  facebook.com/RadissonBeke
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 SZÖ VETSÉGE
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a 
Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködve 2015-
ben harmadik alkalommal hirdette meg a hazai 
szállodák részére az „Év szállodája” pályázatot 
az 5*, 4* és 3* kategóriában

A felhívásra 21 szálloda nevezett, melyet öttagú zsűri bírált el:
Dr. Niklai Ákos – MSZÉSZ elnöke
Dr. Szauter István – MSZÉSZ elnöki tanácsadója
Fodor Olivér – Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és 
Vendéglátóipari Főosztályának osztályvezetője
Kopócsy Andrea – MSZÉSZ tiszteletbeli elnöke
Maráczi Gábor – MT Zrt. stratégiai és marketing igazgatója

A pályázatra nevezett szállodák   
n 5*–5* superior

•  Andrássy Rezidencia Wine & Spa, Tarcal
•  Kempinski Hotel Corvinus Budapest
•  Spirit Hotel Thermal Spa, Sárvár
n 4*–4*Superior

•  Airport Hotel Budapest****superior

•  Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel****
•  Buda Castle Fashion Hotel
•  Budapest Airport Hotel Stáció Wellness és Konferencia
•   Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel  

és Konferenciaközpont
•  Greenfield Hotel Golf & Spa, Bükfürdő
•  Hotel Aventinus****, Nyíregyháza
•  Hotel Nemzeti Budapest
•  Radisson Blu Béke Hotel****superior, Budapest
•   Residence Ózon****superior Conference & Wellness Hotel,  

Mátraháza
•  Thermal Hotel Visegrád****superior

•   Tisza Balneum**** Konferencia és Wellness Központ,  
Tiszafüred

•  Wellness Hotel Katalin****superior, Gyenesdiás
n 3*–3*Superior

•  Casati Budapest Hotel
•  Cosmo City Hotel, Budapest
•  Erzsébet Királyné Szálloda***, Gödöllő
•  Ibis Budapest City
•  The Three Corners Hotel Art***superior, Budapest
Az értékelés az alábbi szempontok szerint történt:
n A szálloda piaci teljesítménye n Innováció n Szolgálta-
tások minősége n Humánpolitika n Vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR)

A díjakat a Hilton Budapest szállodában rendezett gálaest kere-
tében adták át a díjazottaknak.
A díjátadó gálán részt vett az NGM államtitkára, Lepsényi Ist-
ván, az Európai Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Hotrec el-
nöke, Susanne Kraus-Winkler valamint Glázer Tamás, a Magyar 
Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese, akik a Magyar Szállo-
dák és Éttermek Szövetségének elnökét, dr. Niklai Ákost segítet-
ték a díjak átadásában.

Az „év szállodája 2015” pályázat díjazottjai

5 Csillagos kategória 

Kempinski Hotel Corvinus Budapest

 4 Csillagos kategória 

Budapest Airport Hotel Stáció Wellness és Konferencia 
és a  

Residence Ózon****superior Conference  
& Wellness Hotel, Mátraháza

3 Csillagos kategória 

Casati Budapest Hotel
A kiemelkedő színvonalú pályázatok különdíjban  

részesültek az alábbi kategóriákban:

Innováció az üzemeltetésben 
Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel  

és Konferenciaközpont

Legdinamikusabb szállodai teljesítmény növekedés 

Hotel Aventinus****, Nyíregyháza

Legjobb CSR program 
Ibis Budapest City

Innováció a marketing és értékesítés területén 
Wellness Hotel Katalin****superior, Gyenesdiás

Legjobb személyzeti politika 
Radisson Blu Béke Hotel****superior, Budapest

Főnix díj 

Greenfield Hotel Golf & Spa, Bükfürdő

Az év tematikus szállodája 

Spirit Hotel Thermal Spa, Sárvár

Az „Év szállodája 2015” pályázat győztesei

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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Tornyai Péter vehette át  
a MaReSz életmű díját  
a MaReSz Közgyűlésen
Megható, és egyben felemelő pil-
lanat volt, amikor a közgyűlés vé-
gén a MaReSz vezetősége és tagjai 
egyöntetű véleménye alapján, Tornyai Péter, a TorTer E-design 
Kft. ügyvezetője átvette a díjat. Tornyai Péter mind szakmailag, 
mind emberileg a szakma csúcsát képviselte egész pályafutása 
alatt, ezért nem volt kétséges, hogy a 2015-ös díj őt illeti. Ha-
talmas szerepe volt a MaReSz szakmai munkájában, tanácsai-
val, ötleteivel önzetlenül segítette a MaReSz mindenkori Elnök-
ségének munkáját. Péter betegsége ellenére is aktívan dolgozott 
a végsőkig, míg 2016. január végén végleg elvesztette a harcot a 
betegséggel szemben. Emlékét a Szövetség, az Elnökség, a ren-
dezvényszakma örökre megőrzi.

MaReSz díjak a Turizmus Évadnyitó Fogadáson
Mint minden évben február 1-jén, idén is átvehették tagjaink a 
MaReSz decemberi közgyűlésén megszavazott Év Rendezvény-
szervezője és Év Rendezvényszolgáltatója Díjat. A 2015-ös év 
rendezvényszervezője Körömi Anna (Event & More Kft.), ren-
dezvényszolgáltatója pedig a Visualpower Kft. lett.

Képünkön balról jobbra: Benyhe Ildikó alelnök, kongresszusi ta-
gozatvezető – MaReSz; Vaskó Tünde, a Visualpower Kft. mar-
keting és kommunikációs igazgatója; Körömi Anna, az Event & 
More Kft. ügyvezetője; Bacsi Krisztina főtitkár – MaReSz.

Új tagozatvezető a MaReSz Kongresszus  
és Konferenciaszervező tagozata élén
Mátrai Nándor, az Asszisztencia Kft. ügyvezetője váltja Benyhe 
Ildikót, a MaReSz alelnökét a kongresszusszervező tagozat élén. 
2015. február 12-én a Budapest Marriott Hotelben tartotta év-
indító ülését a MaReSz Kongresszus és Konferenciaszervező ta-
gozata. Az új tagozatvezető megválasztása mellett bemutatásra 
került a Magyar Kongresszusi Iroda megújult PCO pályázata, 
valamint a Konferencia Nagyköveti program. Langer Katalin, 
nemzetközi és kongresszusi igazgató ismertette az MKI 2016-os 
értékesítési terveit is. Az új kongresszusi központtal kapcsola-
tos beszámoló után a tagozat több nemzetközi adózási kérdést 
is megvitatott. 

MaReSz Közgyűlés a Hungexpón
2015. december 10-én megtartotta éves közgyűlését a Magyar-
országi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége. Az 
Elnökség beszámolt az elmúlt év eredményeiről, kiemelten az 
Új Kongresszusi Központtal kapcsolatos egyeztetésekről. A 
MaReSz vezetésével, a Mabeusz, MUISZ, MSZÉSZ közremű-
ködésével szakértői fórum alakult, mely azon fáradozik, hogy 
már a tervezési fázisban megfelelően képviselve legyen a MICE 
piac igénye. Ismertetésre kerültek az Európai Unió Tanácsa ál-
tal 2015. szeptember 18-án elfogadott utazásszervezői package 
irányelvek, valamint a gyógyszertörvény napi vendéglátási limit 
kérdésköre. 
Az MVI és a MaReSz gasztronómiai tagozata sikerrel lobbyzott 
az Artisjusnál, így a jövőben a vendéglátó egységekben az élőze-
nei szolgáltatások után nem kell kétszeres jogdíjat fizetni. Emlí-
tésre kerültek a szakképzéssel kapcsolatos eredmények, valamint 
bemutatták a MaReSz idei és jövő évre tervezett eseményeit. Az 
Event Touch rendezvényszakmai konferencián kívül 3 alkalom-
mal kerül majd megrendezésre az EventHUB networking ese-
mény, továbbá képzések indulnak online marketing, értékesítés 
és prezentációs technikák témában. Debütált az új online jelölő-
rendszer, és megválasztásra kerültek a Felügyelő Bizottság tagjai. 
Az FB elnöki tisztséget Éder Zoltán, Brill Kft. viszi tovább, tagok: 
Varga Attila, Diamond Congress, valamint dr. Hajós Róbert, Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
Új elnökségi tagként Varga-Szabó Andreát választotta meg a 
tagság az Apple Party Service képviseletében. Elfogadásra kerül-
tek a pénzügyi tervek. Az új PTK. rendelkezéseinek megfelelő-
en bemutatásra került az új Alapszabály tervezet, melyet a tagok 
szintén elfogadtak. A szakmai nap végén pedig az Év Rendez-
vényszervezője, illetve Év Rendezvényszolgáltatója Díj felterjesz-
tettjeiről szavazott a tagság. A február 1-jei Díjátadón az Év Ren-
dezvényszervezője Díjat Körömi Anna az Event & More-tól, az 
Év Rendezvényszolgáltatója Díjat pedig a Visualpower Kft. veheti 
át. Átadásra került a MaReSz Díj, melyet olyan személynek ado-
mányoz a Szövetség, aki kiemelkedő szakmai és emberi munká-
jával a rendezvényszakma elismertségén fáradozik már évek óta. 
A 2015-ös MaReSz Díjat Tornyai Péter, a TorTer e-Design Kft. 
vezetője vehette át. A Közgyűlés Kovács Györgyi, BFTK prezen-
tációjával zárult a Budapest kártya MICE lehetőségeiről.

MaReSz hírek
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Az EuroSkills szakács és pincér válogató versenye
Március 11-én pénteken lezajlott a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara által szervezett EuroSkills 
nemzetközi ifjú szakemberek versenyének sza-
kács és pincér válogató versenye, melynek a 
BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája adott 
otthont. 

A versenyre jelentkezőkből 3-3 fő jutott tovább a követke-
ző megmérettetésre: Ramocsai Barbara, Pereszlényi Ale-

xandra és Jándi Lőrinc (szakács), valamint Török Bettina, 
Szántay Péter és Császár Attila (pincér).

A verseny mintegy 6 órán keresztül folyt, miközben nemcsak 
szakmai tudásukról, technológiai- és alapanyag-ismeretükről, 
kreativitásukról adtak számot a versenyzők, hanem angol nyelv-
ismeretükről is. A kommunikáció – feladatismertetés, menüírás, 
kitálalt ételek és elkészített koktélok, valamint a munkafolyama-
tok bemutatása –, angol nyelven folyt. A szakácsok 4 modult tel-

Bemutatkozott az új Kongresszusi Központ  
a MaReSz EventHUB eseményén  
2016. február 25-én a Budapest Music Centerben került megren-
dezésre a MaReSz idei első EventHub networking eseménye. A 

szakmai téma az épülő új Kongresszu-
si Központ bemutatása volt a Finta Stú-
dió vezetője, dr. Finta József és munka-
társai által. A nagy érdeklődéssel várt 
eseményen a résztvevők megcsodálhat-
ták a Kongresszusi Központ látványter-
veit, valamint tájékoztatást kaptak az épület funkcionalitásáról. 
A rendezvényszervezők örömmel fogadták, hogy a 4000 fős ple-
náris terem mellett lehetőség volt multifunkcionális terek ki-
alakítására is. Ennek köszönhetően párhuzamosan kettő,  több 
szekciótermet igénylő nagyrendezvény egyidejű bonyolítása sem 
okoz majd gondot. Az épület tetején egy olyan kilátóterasz is he-
lyet kapott, amely nemcsak a Kongresszusi Központ, de egész 
Budapest emblematikus rendezvényhelyszíne is lehet a jövőben. 

Megmérettetés a szigorú zsűri előtt, komoly értékelő rendszer alapján

A válogtón legjobban szereplők a Szakma Sztár Fesztivál keretében  
vetélkednek tovább a göteborgi Euroskills nemzetközi versenyre jutásért
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MVI hírek Emléktábla
A Magyar Vendéglátók Ipartestülete együttműködve a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal és a Gundel csa-
láddal, emléktáblát szeretne elhelyezni Gundel János halálának 
100. évfordulója alkalmából a Budapest, V. kerület Akadémia u. 
1. szám alatt. 
Ebben az épületben, a XIX. sz. második felében működött az Ist-
ván Főherceg Szálloda, melyet 1889-1904 között bérelt Gundel 
János, s a főváros egyik legnevesebb éttermét üzemeltette ott. Az 
épület jelenleg a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ságának a székhelye, a főváros tulajdonában áll, s műemlék épü-
let. Az engedélyeztetési eljárás jelenleg folyamatban van. Sajnos 
az ügyintézési folyamat – bár tavaly november közepén elkezdő-
dött –, meglehetősen hosszú és lassan halad, emiatt az emléktáb-
la avatása a tervezett 2016. januári időpont helyett valószínűleg 
április körül fog csak megvalósulni.
Az emléktábla készítésének, az eljárásnak és a kihelyezésnek a 
költségeit a közel 20 szervezet és magánszemély nagylelkű ado-
mányaiból és támogatói felajánlásokból gyűlt összegből biztosít-
juk. Az emléktábla megvalósításának részleteiről az avatást meg-
előző sajtótájékoztatón számolunk be.

MVI szakmai konferencia 2016. május 9-én
A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szakmai konferen-
ciát szervez 2016. május 9-11. között megrendezésre ke-
rülő SIRHA Nemzetközi Élelmiszeripari és HORECA 
Szakkiállításon, május 9-én délután a Hungexpo „A” pa-
vilonjában.
A konferencia tervezett témái a következők:
n I. téma: Válság: oktatás és munkaerő
n II. téma: Mai Gasztronómiai Trendek
n  III. téma: Rövidebb vagy hosszabb a nyerő?  

Az étlapkészítés dilemmái
n  IV. téma: A siker egyik kulcsa:  

az előnyös bérleti szerződés
n V. téma: Beszerzés
n VI. téma: Michelin csillag – áldás vagy átok?

További információ: www.mvi.hu

jesítettek: zöldségdarabolás, krémleves, halétel, tányérdesszert; 
a pincérek koktélt kevertek, terítettek, gyümölcsöt faragtak és 
flambíroztak. 
A zsűri neves séfekből és elismert szakemberekből állt, akik ko-
moly értékelő rendszerben előre meghatározott szempontok 
alapján pontoztak. A most kiválasztott legjobbak a Szakma Sztár 
Fesztivál keretében döntő válogatáson vesznek részt. Innen már 
csak 1-1 versenyző juthat tovább a 2016. decemberében, a svéd-

országi Göteborgban megrendezésre kerülő Euroskills nemzet-
közi versenyre.
A szervezők, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti 
Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum és Gundel Ká-
roly Szakképző Iskolája, valamint a Magyar Vendéglátók Ipar-
testülete szeretettel várja az érdeklődőket 2016. április 18-19-én 
a Hungexpo területén, a Szakma Sztár Fesztiválon, a szakács és 
pincér verseny döntőjén.

Címzett: 
 Dr. Filák Mária 

 főosztályvezető asszony részére
 Műsorengedélyezési Főosztály
 Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Tárgy:
 Tarifa munkacsoport 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
Köszönettel megkaptuk főosztályvezető asszony levelét a ta-
rifa munkacsoporthoz kapcsolódó részvételről és a vendég-
látóhelyeket érintő díjszabásokra vonatkozó javaslattételi le-
hetőségről. 

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete komoly eredmény-
ként értékelte, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iro-

da Egyesület a 2016-os V jelű díjsza-
bás véleményezési eljárásában a nem 
rendszerszintű átalakítást igénylő javaslatok többségét elfo-
gadta és a 2017. évi díjszabás előkészítésére a felhasználókat 
képviselő érdekképviseleti szervezetek bevonásával munka-
csoportot hoz létre.

A Hivatalos Értesítőben megjelent és a főosztályvezető 
asszony által is megküldött 2016-os díjszabások ismeretében 
a Magyar Vendéglátók Ipartestülete továbbra is fenntartja 
azokat a korábban tett javaslatait, amelyek a díjszabás rend-
szerszintű átalakítását célozzák és a jelenleginél átláthatóbb, 
egyszerűbb és a szolgáltatás igénybevételével arányosabb jog-
díjfizetést tennének lehetővé. Ennek megfelelően a kialakí-
tandó új díjszabáshoz az alábbi javaslatokat tesszük:

n Az átalányjellegű díjszabás helyett vagy amellett forga-
lomalapú, a helyben fogyasztásra történő étel- és italér-

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének levele  
az Artisjusnak
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tékesítésből származó nettó árbevétel meghatározott 
%-ában kifejezett és bevételi sávonként változó jogdíjfize-
tés megvalósítása.
A vendéglátóhelyek már átálltak az online pénztárgépek 
használatára, amelynek köszönhetően az adóhatóság nap-
rakész információval rendelkezik az egységek forgalmi 
adatairól. Amennyiben bevételi sávok kerülnek kialakí-
tásra, akkor nincs szükség arra, hogy az Artisjus az adó-
hatóságtól egyedi adatokat kérjen az érintett vendéglátó 
vállalkozásokról, hanem elegendő az adott forgalmi sávba 
tartozást igazolni, amely alapján már meghatározható a 
szerzői jogdíjfizetés mértéke.  
Természetesen a forgalom alapú rendszernél is indokolt 
lehet, hogy a díjszabásban a felhasználás lényeges körül-
ményei (pl. elhelyezkedés, üzletprofil) tekintetében a ven-
déglátó üzleteknél valamilyen szintű megkülönböztetésre 
sor kerüljön.

n A rendszerszintű átalakítás egy másik lehetséges iránya, 
hogy a díjszabásban szerepeltetett lényeges körülmények 
egy részének megtartása mellett a tényleges díjtétel a vár-
ható vendéglétszámhoz mérten kerüljön megállapításra. 
A kapacitáskihasználtságot, illetve a várható vendéglét-
számot figyelembe vevő díjszabás kialakításához kiindu-
lópontot adhat az osztrák jogdíjfizetési rendszer, amelynél 
többek között figyelembe veszik a vendéglátóhelyek havi 
átlagos látogatói gyakoriságát.
A vendéglátóhelyeken az értékesítés során vendégenként, 
illetve asztalonként nyugtát/számlát állítanak ki. Ennek 
alapján egy meghatározott referencia időszakot tekintve 
pontosan vagy kellő pontossággal meghatározható adott 
vendéglátóhely látogatottsága. A fizetendő jogdíj a koráb-
bi azonos időszaki adatok ismeretében a várható vendég-
létszámmal megállapíthatóvá válna. 

A strukturális átalakítást célzó elképzeléseink mellett a 
vendéglátóhelyek jogdíjterhelése szempontjából lényeges, 
a díjszabás kisebb változtatását igénylő javaslataink (pl. 
hűségkedvezmény kérdése), illetve egyéb észrevételeink 
pedig a következők: 

n A díjszabásban a törzsügyfelek, régi felhasználók részére 
is legyen elérhető bizonyos mértékű kedvezmény, hason-
lóan az újonnan zenét szolgáltató vendéglátó üzletek szá-
mára biztosított díjcsökkentéshez.
Ahogyan számos piaci szolgáltató a törzsügyfeleinek kü-
lönböző mértékű kedvezményeket biztosít, úgy az Artis-
jus a nyilvános zenefelhasználás tekintetében előnyben 
részesíthetné a megbízhatónak bizonyult vendéglátóhe-
lyeket. 

n Az 50 000 fő alatti lakosságszámú településen lévő négy- 
és ötcsillagos szálláshelyek vendéglátó üzletei háttér jelle-
gű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén ne a maga-
sabb, hanem a saját településméret szerinti szerzői jogdíjat 
fizessék meg.

A hivatkozott négy- és ötcsillagos szálláshelyek vendég-
látó üzleteit hátrányosan érinti a magasabb szerzői jogdíj, 
hiszen egy ugyanazon a településen, azonos színvonalon 
működő önálló vendéglátóhely alacsonyabb tarifa besoro-
lás alá esik. A díjszabásban az 50 000 fő alatti lakosságszá-
mú települések esetében is a vendéglátó üzletek besorolá-
sa a szálláshelyek vendéglátó egységeinek színvonalához 
igazodik, ezért nem indokolt az eltérő szerzői jogdíj al-
kalmazása.

n A szálláshelyek olyan közös helyiségeiben, ahol pl. drink-
bár vagy presszó működik, azok után háttér jellegű élő-
zene- vagy gépzene-felhasználás esetén a vendéglátó szol-
gáltatás nélküli szerzői jogdíjat kelljen megfizetni.
A szálláshelyek vendéglátó üzleteiben háttér jellegű élő-
zene- vagy gépzene-felhasználás esetén meghatározott 
szerzői jogdíjat kell fizetni, így nem indokolt a közös he-
lyiségekben működő drinkbár vagy presszó miatt egy ma-
gasabb tarifa megfizetése.

n A zenegép útján történő zenefelhasználás esetén a ven-
déglátóhelyeknek ne kelljen az alap szerzői jogdíjnál ma-
gasabb tarifát fizetni.
A magasabb szerzői jogdíj nem motiválja a vendéglátó vál-
lalkozásokat arra, hogy vendégeik számára bővebb és szín-
vonalasabb szolgáltatási palettát biztosító beruházásokat 
hajtsanak végre. Ezzel ellenkezőleg a vendéglátóhelyeket 
inkább ösztönözni kellene a hangulati elemek fejlesztésére.

n A belépődíjhoz és a kötelező fogyasztási díjhoz kapcso-
lódóan a vendéglátóhelyeket az alapdíjon felül ne terhelje 
további szerzői jogdíj.
Az alapdíjon felüli szerzői jogdíj miatt esetenként a ven-
déglátóhelyek bizonyos rendezvényekre nem vállalkoz-
nak, vagy ha igen, olyan áron, amely a nagyközönség szá-
mára már nem megfizethető. 

n Tarifa kalkulátor elérhetővé tétele az Artisjus honlapján 
keresztül a vendéglátó vállalkozások számára.
Az aktuális díjszabás mellett a zeneszolgáltatást nyújtó 
vendéglátó üzletek számára a díjfizetés mértékéről való 
tájékozódást és a tervezést nagyban megkönnyítené, ha az 
Artisjus honlapján elérhetővé válna egy tarifa kalkulátor.

Természetesen a fentiekben megfogalmazott javaslatokon 
kívül nyitottak vagyunk minden olyan elképzelésre, amely a 
tarifa munkacsoport elé kerülve valamennyi fél számára köl-
csönösen előnyös és megvalósítható.

Várni fogjuk a személyes egyeztetés konkrét időpontját és 
meggyőződésünk, hogy a tarifa munkacsoport munkájának 
eredményeképpen sikerül egy új alapokon nyugvó díjszabást 
kialakítani. 

Szíves együttműködését előre is köszönjük,
Tisztelettel:

Kovács László elnök
Magyar Vendéglátók Ipartestülete

Budapest, 2016. február 15.
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Buszaink zártkör  rendezvényekre is bérelhet k

+3613988868 • BigBUsToUrs.coM • infobudapest@bigbustours.com

MiérT érDeMes a Big BUs
ToUrs-T váLasZTani...

vegYe igénYBe KüLÖnLeges
sZoLgáLTaTásUnKaT 

ZárTKÖrŰ renDeZvénYére

Konferenciára és Trainingre?
• Programok széles választékát kínálja akár belföldről vagy külföldről 

ideérkező kisebb- nagyobb létszámú csoportoknak, hogy megcsodálhassák 
Budapest nevezetességeit

• A legélvezetesebb módja annak, hogy felfedezzék Budapestet egy nyitott tetejű, 
kétszintes buszról

• A túra 2 órát vesz igénybe (igény szerint változtatható)
• A városnézés 23 különböző nyelven hallgatható meg
• Igény esetén idegenvezető is kérhető
• Szállítsa vendégeit különleges buszaink egyikén 
• Kapcsolódjon ki és gyönyörködjön a kivilágított fővárosban egy hosszú nap után
• Válasszon különleges helyszínt sajtótájékoztatójának vagy egyéb fontos bejelentésének
• Tegye felejthetetlen élménnyé az augusztus 20-ai tűzijátékot partnerei számára

esKüvőre?
• Különleges esküvőről álmodik? Ne habozzon, válasszon minket! 
• Tegye felejthetetlenné az utazást vendégei részére a szertatástól a fogadás helyszínéig
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Helyszínajánló

Adva van egy gyönyörű 
erdő – történetesen az ország 
egyetlen Formula–1-es pályá-
jának kellős közepén, vagyis egy 
olyan exkluzív helyszínen, ahová több-
nyire olyanok térnek be, akik már eleve fertőzöttek 
a benzingőz imádatával. Igaz, általában gyorsasá-
gi autóval, vagyis aszfaltra való járművel érkeznek. 

P edig nyugodtan jöhetnének (és szerencsére jönnek is, egyre 
szebb számmal) terepjáróval is, hiszen a fentebb említett ősfás 

területen – amelyet a Hungaroring aszfaltcsíkja ölel körül – kiala-
kított Off Road Tanpálya, illetve quados úthálózat tökéletes terepet 
biztosít számukra is. Akár egy kis gyakorlásra, akár egy kis kalan-
dozásra vágynak. A több mint húsz kilométeres erdei úthálózat te-
lis-tele van a természet által alakított próbatételekkel (árkokkal, lej-
tőkkel, emelkedőkkel, nehezen járható terepszakaszokkal), és akkor 
a tíz akadályból álló tanpályáról még nem is beszéltünk, amely akár 
csapatépítő tréningek, akár személyes „terepjártassági” edzés szem-
pontjából nagyon hasznos lehet. 
Mert van itt nagy rámpa, vannak rázókövek, lépegető, kanyon, 25 
fokos bal dőlőrézsű, mérleghinta, 35 fokos jobb dőlőrézsű, sárárok, 
siratófal és vizesárok is. 
Nincs ennél jobb feladatsor ahhoz, hogy valaki tökéletesen bizton-
ságos körülmények között, képzett instruktorok segítségével meg-
ismerkedjen a saját terepjárója valós tudásával, illetve a saját maga 
határaival. Úgy tartják, aki ezt a kurzust teljesíti, azt nem érheti 

meglepetés, amikor legközelebb letér az aszfaltútról.
Azokat is szívesen várják a Hungaroringen, akik 

munkára, napi szinten, akár a legkeményebb terepen 
használják autójukat. 

Tapasztalataink szerint azoknál a cégeknél, amelyeknél flottában 
használnak négykerék-hajtású gépkocsikat, a sofőrök egyáltalán 
nem, vagy csak kevés használati útmutatást kapnak a munkaeszkö-
zükhöz, magához a gépjárműhöz. 
A terepváltó megfelelő használata, illetve az ahhoz kapcsolódó ve-
zetéstechnikai fogások hiányában, napi szinten amortizálódnak 
a gépkocsik. A jármű megismertetésével indul a képzés, hiszen a 
négykerék-hajtású gépkocsik, terepjárók teljesen más vezetési és 
vezetéstechnikai tudást kívánnak, mint a személygépkocsik. A be-
rögződéseket, amelyek a napi rutinhoz kapcsolódtak, a képzésen 
résztvevőknek felül kell írniuk. A vezetéstechnikai képzésen való 
részvétel jelentős üzemeltetési költségcsökkentést eredményez a 
gépjármű-flottában.
Az Off Road Centrum a fentieken kívül gyakran szolgál helyszínül 
csapatépítő tréningeknek, GPS-alapú „kincskereső játékoknak”, il-
letve céges családi napoknak, amelyek akár több száz fősek is le-
hetnek. 
A magyar motorsport fellegvárában a programok nagy részét nyil-
ván a motorizált aktivitások jelentik: az Off Road Centrum rendez-
vényein a terepjáró, quad és munkagép-flottát is a vendégek rendel-
kezésére bocsátjuk – illetve a felsorolt járművekkel a csapatok össze 
is mérhetik a tudásukat.  
 www.tanpalya.hu

Erdei kaland a Hungaroringen
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

2016 tavaszától elindul a Werk Akadémia és a 
KYAT event | pr | promotion szakmai csapatá-
nak együttműködése. A Werk Akadémia gyakor-
nokai ennek keretein belül a KYAT által szerve-
zett rendezvények előkészületei során sajátítják 
el a szakma gyakorlati titkait.
Mi is belestünk a kulisszák mögé. 

N apjainkban nyilvánvalóan megfigyelhető egy teljes szem-
léletváltás a rendezvényes piacon. Már nem elegendő, hogy 

precíz, jól szervezett rendezvényt kapjon a megrendelő. Elenged-
hetetlen, hogy a résztvevő kimagasló élményben is részesüljön. 
A legújabb trend szerint pedig egy jó rendezvényen nem csak 
egyszerűen jelen vagy, hanem a részvételeddel képes vagy hatást 
létrehozni, alakítani a dolgokon, embereken. 
„A szemlélődéshez képest a hozzájárulás egy óriási előrelépés. 
Itt tulajdonképpen akció-interakcióról van szó, ami az élmény 
minősített esete.” – szólt hozzá Réz András, a Werk Akadémia 
művészeti igazgatója. „Mi is időben rájöttünk, hogy amikor egy 
cég, oktatási központ túl hosszú időre megdermed, és beállnak a 
merev struktúrák, akkor kezdődnek a nagy drámák, és egyszerűen 
lemaradsz. Hiszen a világ körülötted szemérmetlen módon vál-
tozik.”
Réz András ennek kapcsán megjegyezte: „2008-2009-ben két na-
gyon veszteséges évet élt a Werk Akadéma is. Az emberek válságos 
időszakban nem akarnak tanulni. A cégek elkezdenek tartalékolni, 
lehúzzák a rendezvényes és marketing költségüket. Ez alapvetően 
így van, de aztán amikor bejelentették, hogy a holnapot mégis 
megtartják, akkor mindenki rájött, hogy továbbra is van élet.” 
„A hívószó itt is a váltás.” –  jegyzi meg Vándor Ágnes, a Werk 

Akadémia oktatási vezetője – „Nálunk leginkább olyan emberek 
tanulnak, és indulnak el a legkülönbözőbb szakokon, akik szeret-
nének megújulni, régi, elfeledett álmokat megvalósítani.”
A WERK Akadémia a filmről, stílusról és szépírásról ismert. Né-
hány éve azonban meghirdette rendezvényszervezői képzését, 
amely mára az egyik legnépszerűbb kurzussá vált. 
Ez részben annak köszönhető, hogy az előadásokat a szakma 
reprezentáns  szakemberei tartják. Felmerül annak a kérdése, 
hogy mitől lehet jó és élő egy alapvetően oktatásra szakosodott 
intézmény és egy profitorientált rendezvényszervező cég együtt-
működése.
„Ami event és PR ügynökségként is az egyik legszebb kihívás, hogy 
az újszerű ötletek szakmai szempontjait akkor is megértse az ügy-
fél, ha neki teljesen más az elképzelése.” – fejtette ki Farkas Attila, 
a KYAT event I pr I promotion tulajdonos-ügyvezetője – „Hiszen 
ő egy végeredményt szeretne, amihez nekünk kell nagyon pon-
tosan meghatározni a stratégiát, kommunikációs eszközöket és 
minden részletet. Ezt a működési elvet szeretnénk átadni a Werk 
tanulóinak mind az Akadémia falai közt, mind pedig a terepen.”
„A pusztán elméleti képzésekkel szemben a KYAT-nál töltött gya-
kornokoskodás alatt a tanulóinkról kiderül, hogy tényleg »mit ér-
nek« a piacon. Tényleges feladatot kapnak, valódi felelősségi kör-
rel. A filmes szakmában is lóti-futiként kezd mindenki, aztán ha 
jól végzi a dolgát, ha érti az összefüggéseket, utalásokat, akkor 
előbb-utóbb minősített lóti-futivá válik. Így születnek a nagy ren-
dezők is.” – egészítette ki Réz, majd hozzáfűzte: „Többek között ez 
a gyakorlatias szempont az, ami jellemzi a WERK Akadémiát, és 
ami miatt izgalmas a KYAT-tal történő együttműködés is.”

 További információ: 
www.werkakademia.hu www.kyat.hu

Szemlélődés helyett hozzájárulás – ez a trendi
A Werk és KYAT gyakorlatias együttműködése



18

Oktatás

F&B Oktató Centrum Kft.
Üdvözlöm, Revuczky Karion va-
gyok, 18 éve foglalkozom ven-
déglátással. Cégem az F&B Ok-
tató Centrum Kft. vendéglátóipari 
munkaerő szervezésével és köl-
csönzésével foglalkozik, vala-
mint vállalati rendezvények ca-
te ring biztosításával. 

S  
zakképzett felszolgálókat, szakácsokat és mosogatókat köz-

vetítünk szállodák, party service cégek és éttermek részére Bu-
dapesten és az ország különböző pontjain. Célunk profi szolgál-
tatást nyújtani, mellyel partnereink vendég elégedettségi szintjét 
emeljük. Csapatunk élére mindig tapasztalt vezetőt biztosítunk, 
aki igény szerint irányítja a munkát.

A cégem vezetői tapasztalt szakemberek, így tisztában vagyunk 
a rendezvények összetevőivel és részfeladataival, melyek termé-
szetesen cégenként változhatnak. Rendezvénye lehet Budapes-
ten vagy vidéken, készséggel állunk rendelkezésére. Cégem mű-
ködése a csapatszellemen alapszik, mivel hiszem, hogy minden 
részfeladat ellátása szükséges a profi egységes szolgáltatáshoz.

A vendéglátásban érezhető folyamatos munkaerőhiány megol-
dására „úttörőként” hoztuk létre a következő programot: 

FELNŐTT MUNKAERŐ KÉPZÉS A VENDÉGLÁTÁSBAN

A 2015 szeptemberében az F&B Kft. munkáltatói igény alap-
ján, amely felszolgáló és szakács munkakörre szólt, a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály – Befekte-
tés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztálya 2015. november 12-én 
tartott előzetes tájékoztatóján összesen 97 fő vett részt. A tájé-
koztatót a Foglalkoztatási Főosztály, az F&B Kft. és a két kép-
ző intézet vezetői együtt tartották. A tájékoztatón sor került az 
előzetes tesztek kitöltésére is, ezek kiértékelése után indult el 
a képzés 2015 decemberében. Előreláthatólag a sikeres képzés 

után 2016 második felében 24 fő fel-
szolgálóval és 48 fő szakáccsal bővül a 
vendéglátóipari szakma. A képzések konkrétan az F&B Kft. igé-
nyei alapján indultak, így az F&B Kft. a képzést sikeresen befeje-
zők mindegyike  számára munkát biztosít.  

A képzéshez kapcsolódó költségeket a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala biztosítja, részint hazai (Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete), részint 
uniós forrásból a VEKOP 8.2.1-15 kódszámú, Ifjúsági Garancia 
a Közép-magyarországi régióban elnevezésű munkaerő-piaci 
program fővárosi részprojektje keretében. Az F&B Kft. a képzés 
alatt és annak előkészítése során is figyelemmel kíséri a jelentke-
zőket, így biztosítva azt, hogy az igényeknek megfelelő munka-
erő kerüljön kiválasztásra és képzésre.

Kérem keressen meg minket, hogy személyre szabott ajánlatot 
tudjuk adni Önnek!

Revuczky Karion
tulajdonos, szakmai vezető

F&B Kft. 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. F. épület
Mobil: +36-20/217-42-43
Telefon: +36-1/785-08-99

www.fboc.hu
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Elkészült az idei szakmai piackutatás
A rendezvényes piac, köszöni, jól van...
A turizmus és a társszakmák a 
kiszámíthatatlan kormányzati 
centralizációs ötletelések mi-
att „béna kacsa” állapotában 
várnak ki, vezető turisztikai 
szakemberek az irányításból 
visszatérnek „a szakmába”, 
a kabinet sikerpropagan-
dát harsog, a szakmák veze-
tő képviselői viszont nem lát-
nak érdemi előrelépést, így 
adócsökkentési ígéreteket sem, és súlyosan ag-
gódnak a szállodai, éttermi dolgozók nyugatra 
távozása miatt. De hogyan érinti mindez a ren-
dezvényes piacot? Erről beszélgettünk az immár 
15. alkalommal elkészített sokezres nagyvállalati 
rendezvényes piackutatást elkészítő PROMO DATA 
Kft. ügyvezetőjével, dr. Szentirmay Lászlóval.

n  Mennyiben érinti a rendezvényes szakmát ez a bizonyta- 
lanság?

– Sajnos jelentősen... Az elmúlt hetekben sokezer nagyvállalatot 
kerestünk meg telemarketinges felmérésünk során. Ebből 2.500 
interjú született, vagyis mondhatjuk, hogy a 300 milliónál na-
gyobb árbevételű cégek negyedénél vizsgálódtunk, így piackuta-
tásunk abszolút reprezentatívnak tekinthető. Másrészt az elmúlt 
hónapokban számos hotelnek és más rendezvényhelyszínnek, il-
letve rendezvényszervező cégnek készítettünk cégre szabott, ál-
talában 500 interjús vagy nagyobb ügyfél-akvizíciós felmérést, 
lead generation kampányt; és persze nagyon sok ilyen cég vezető-
ivel beszélgettünk. Mindezek alapján bátran kijelenthetjük, hogy 
erős kettősség tapasztalható. Egyrészt valóban aggódnak, mert a 
bizonytalanság néha még a rossz hírnél is zavaróbb. A két évti-
zede hiányzó, szinte már misztifikált ötezres konferenciaközpont 
átadására még két évet várhatunk, de ez csak néhány nagy, a hú-
sos fazék közelében lévő vállalkozás számára lesz igazán nyeresé-
ges dolog. Az érdemi fellendülést hozható, régóta sürgetett ágazati 
adócsökkentést állandóan lesöprik az asztalról, s közben azt ta-
pasztaljuk, hogy a legjobb végrehajtó szakemberek az orvosokhoz, 
nővérekhez hasonlóan tömegesen emigrálnak nyugatra, s kérdé-
ses, visszajönnek-e valaha. És ez nemcsak a szállodákat, étterme-
ket sújtja, hanem például a rendezvényszervező cégek is egyre ne-
hezebben találnak profi pincért és egyéb háttér személyzetet.
Másrészt viszont mintha megindulna az 2008-as válság miatt 
padlóra került szakmában is az élet. Nem merek túl optimis-
tán nyilatkozni, de reprezentatív felmérésünk és a többszáz még 
részletesebb interjú alapján megállapíthatjuk, hogy a nagyobb 
cégek mintha többet fordítanának fogadásokra, partner- és ve-
vőtalálkozókra, termékbemutatókra, főleg csapatépítő trénin-
gekre és incentive rendezvényekre. Remélem, inkább ez az oka 
annak is, hogy az álláshirdetésekben mind többen keresnek 

MICE szakembereket. Az egyik nagy rendezvényes cégnek ké-
szített piackutatásunkban közel 50 családi napot regisztráltunk, 
amire még nem volt példa. Egy hotel számára pár hete végzett 
felmérésünkben pedig 8 db. háromnapos, 45 db. kétnapos és 60 
db. egynapos rendezvényt rögzítettünk. S mindehhez a megke-
resendő cégek listáját az idei és korábbi évek felméréseiből ké-
szült exkluzív szakadatbázisunkból válogattuk le. Szóval van 
rendezvény bőven, csak rá kell bukkanni!

n  A szervezők hogyan találják meg a legjobb, vagy a legol-
csóbb megoldásokat?

– A gazdagabb multi vagy hazai nagyvállalatok egyszerűen ki-
adják a feladatot sokéves partnereiknek, vagy megtendereztetik 
a szakmát, és csak felügyelik az egészet. Sokan viszont saját ma-
guk intézik például a helyszín kiválasztását, akár a teljes szerve-
zést és ezzel a közvetítői jutalékot, néha sok pénzt megspórolnak. 
Bár ez nem mindig van így, hiszen a nagyobb rendezvényirodák 
néha még jutalékukkal együtt is olcsóbban megszereznek egy-
egy nagyobb helyszínt, például hotelt, mintha a „fifikás” céges 
szervező közvetlenül kopogtat. Nem véletlen, hogy sok szálloda 
és más helyszín „partnernap” keretében meginvitálja a szervező 
irodákat, s egy kellemes fogadás keretében bemutatja szolgálta-
tásait. Sőt van, aki ugyanígy „ügyfélnapot” szervez, és már köz-
vetlenül a legnagyobb felhasználók rendezvény-felelőseit invitál-
ja meg egy bemutatóra. S ilyenkor a diszkrét ajándék: néha egy 
hétvégi voucher sem marad el...

n  S mi a helyzet a reklámmal, az egyéb marketing akciókkal?

– A válság már hét éve romba döntötte a reklám szakmát is, a 
cégvezetők, a szigorú pénzügyi igazgatók először a marketing-, 
reklám- és rendezvényes büdzséket nyesték meg drasztikusan, 
néha szinte teljesen el is törölték; és sok e területen dolgozó szak-
embert rúgtak ki. Azután persze rájöttek, hogy ez sokszor sú-
lyos hibának bizonyult, de csak lassan tudott magához térni a 
szakma. Sokan rájöttek, hogy az ATL, a közvetlen, hagyományos 
reklám helyett érdemesebb a megcsappant költségvetéseket in-
kább a hatékonyabb BTL-re, a direkt marketingre fordítani. Az 
internetes online-marketing rohamos elterjedésével azután min-
denki tömeges e-mail kampányokba kezdett, ami a sok kataszt-
rofális színvonalú spam miatt egyre jobban vesztett hatékony-
ságából. Különösen, hogy sokan úgy gondolták, ehhez nem kell 
szakembert megfizetni, hiszen egy e-mailt bárki meg tud írni és 
el tud küldeni. Szomorú, de mind a mai napig így van ez, és sen-
ki nem ellenőrzi, hogy egyáltalán van-e értelme az ilyen amatőr 
spamelésnek. Egy ilyen online akciónak is megvannak a maga 
törvényszerűségei, s ebben a két döntő elem: a profi címlista és a 
profi levél. Sokan beleugranak általános, csak központi adatokat 
tartalmazó, netán „teherautóról leesett”, olcsó címlisták haszná-
latába, s kiderül a pénzt kidobták az ablakon. Ezért ajánljuk más-
fél évtizede épített, frissített rendezvényes szakadatbázisunkat, 
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amelyből pontosan meg lehet tudni, hogy melyek az érdeklődő 
nagyvállalatok, s náluk kinek is lehet küldeni perszonalizálva 
ajánlatot, hírlevelet.

n Milyen levelet érdemes küldeni?

– Közel egy évtizede gyűjtjük a rendezvényhelyszínek, hotelek 
és a rendezvényirodák e-mailes ajánlatait, hírleveleit. Szakadat-
bázisunkban ugyanis kontroll címek is vannak – sajnos pár éve 
előfordult, hogy egyszerűen lelopták címlistánkat, vagy a másik 
céghez átálló marketinges szemrebbenés nélkül „vitte magával” 
a régi cége által megvásárolt adatbázist. Így látjuk, hogy a szak-
mában ki hogyan promotálja magát, hiszen naponta kapjuk a ki-
sebb nagyobb cégek által küldött profi vagy amatőr ajánlatokat. 
És itt igen nagy szélsőségeket láthatunk, mert van köztük kis ho-
tel abszolút profi perszonalizált hírlevele, másrészt viszont nagy 
multi szállodák csili-vili, nem megszemélyesített: „Tisztelt Höl-
gyem/Uram!” vagy akár egyáltalán nem megszólított tájékozta-
tója, amelyet 2-3 ember napokig formált, mégis 90 százaléka biz-
tos olvasatlanul kerül a virtuális kukába. Szívesen készítenénk 
ennek olvasottságáról, hatékonyságáról felmérést, s a küldő cég 
vezetője biztos infarktust kapna, hogy mennyi pénzt dobnak ki 
évek óta teljesen feleslegesen. Szóval az ajánlat, a hírlevél legyen 
perszonalizált, rövid, tömör, kis méretű (maximum 2-300 kilo-
bájt), mellékletek helyett inkább linkekkel igyekezzenek az ér-
deklődőket a honlapjukra terelni.

n Akkor tehát ez a jövő, s ezt kellene mindenkinek követnie?

– A világért sem! Az online marketing önmagában fabatkát sem 
ér. Szinte ugyanolyan kis hatékonyságú, mint 10-20 éve a pos-
tai levélreklám, csak persze olcsóbb, hiszen nem kell megfizet-
ni a jelentősen megnőtt nyomdai és postai költséget. Azt is le-
hetett általános megszólítással, vagy helyesen, perszonalizálva 
elküldeni, de ezek hatékonysága is csak 1-2%-os volt jobb eset-
ben. Ez jó a meglévő kuncsaftokkal való kapcsolattartásra, oda-
figyelésre, de semmiképpen új ügyfelek profi meggyőzésére. Ezt 
csak interaktív telemarketinges megkereséssel, lead generation 
kampányokkal lehet hatékonyan, sikeresen elvégezni. A hotelek, 
rendezvényszervező cégek közül sokaknak már két-háromszor 
végeztünk ilyen tárgyalás-előkészítő kampányt, sőt az egyik-
nek a minap már az ötödiket. Nyilvánvalóan más a célcsoport 
egy hotelnél, amikor elsősorban a 2-3 napos csapatépítő trénin-
geket, egyéb incentive céges rendezvényeket, konferenciákat, 
workshopokat rendező cégeket igyekszünk megtalálni, vagy egy 
rendezvényszervező cégnél, amikor a nagyobb létszámú csalá-

di és sportnapokat, majálisokat, évfordulós rendezvényeket, ka-
rácsonyi és évközi partikat, állófogadásokat próbáljuk kiszűrni, 
s persze mindkettőnél jöhetnek a partner- vagy ügyféltalálko-
zók, termékbemutatók, promóciós rendezvények. Általában 500 
interjús kampányainkhoz 1.000-1.100 cégeket kérünk kijelölni 
szakadatbázisunkból, hiszen sokszor nem lehet elérni a cégeket, 
illetve lehet, hogy a korábban készségesen válaszoló rendezvény-
felelős akciónk során elfoglalt, s nem kíván válaszolni.

n  Ez persze nagyon drága szolgáltatás lehet, hiszen jól tudjuk, 
néha két-háromszor is meg kell keresni valakit, amíg inter-
júvégre lehet kapni...

– Az hogy mi a drága, az attól függ... Egy ilyen 500 interjús lead 
generation akció telemarketinges díja 180-190 ezer forint, attól 
függően, hogy hány budapesti vagy vidéki interjút készítünk. 
Mi tételesen elszámolunk az előzetes becsléshez viszonyítva, s 
volt, hogy a tervezett díjnál egy-két ezer forinttal kevesebb lett a 
számla. Ez valóban sok pénz. De ha ebből akár egy ezer fős több-
milliós költségű családi napot generálunk, vagy egy 30-40 fős, 
2-3 napos full panziós csapatépítőt sikerül behoznunk, akkor 
bőségesen bejön a ráfordított pénz, és a hotel vagy más helyszín, 
a rendezvényes iroda üzletkötői, marketingesei még hosszú hó-
napokig tudnak ebből dolgozni. Volt olyan cégvezető, aki moso-
lyogva említette, ezzel többszázezer forintot spórolnak, hiszen a 
mi munkánkat egy marketingese egy év alatt sem tudná elvégez-
ni, s ő kiszámolta, hogy mennyi bért és TB-t kellene fizetnie utá-
na... S mi ezt akkor végezzük el, amikor ők ezt a legjobban tudják 
felhasználni. Van, aki minden év elején hív, hogy mikor lesz már 
kész az éves többezres rendezvényes felmérésünk, s mikor tudjuk 
nekik megcsinálni a lead generation kampányt...

n  Ehhez csak a friss, azévi interjúk eredményét tudják felhasz-
nálni?

– Nem, mi minden év elején olyan 2-3 ezer céget interjúvolunk 
meg a piramis csúcsán lévő legnagyobb árbevételű cégek körében, 
amelyek nem szerepelnek a korábbi két-három év pozitív válaszo-
lói között. Vagyis így frissítjük aktuális teljes adatbázisunkat. És 
ezt már másfél évtizede tesszük. S a cégre szabott lead generation 
akciónkat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tavalyi vagy tavaly-
előtti érdemi válaszolókból megkeresett cégek legalább olyan 
nagy valószínűséggel tartanak a megbízó számára fontos rendez-
vényeket, vagyis ugyanannyira potenciális ügyfelek. Úgy vélem, 
ennél nincs hatékonyabb ügyfél-akvizíció.

Horváth Ágnes
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Kossuth, a rendezvényszervező
Kossuth Lajost a reformpolitikust, az 
1848-49-es államférfit, majd emigráns 
politikust minden magyar ember 
ismeri. Azt talán kevesen tudják 
róla, hogy rendezvényszervező-
ként is megállta a helyét.

A  polgári haladás érdekében a re-
formkor jellemzője volt, hogy a haza-
fiak egyletekbe tömörültek. Újságírói 
tevékenységén túl Kossuth meghatáro-
zó alakja volt az egyesületi mozgalom-
nak. Kiemelkedő szerepe volt a Kossuth 
által szorgalmazott Iparegyesületnek, 
amely 1841-ben jött létre, és a nemzeti 
ipar fellendüléséért küzdött. A kor euró-
pai mintáit követve kívánt képezni a kéz-
műveseket, a legcélravezetőbbnek pedig egy 
olcsó folyóirat kiadását és iparkiállítások meg-
szervezését vélte. Megjelent az Ipartestületek új-
ságja, a Hetilap, majd Kossuth szervezésével. A gazda-
sági önállóság előmozdítására vezette 1842-ben az első hazai 
Iparműkiállítás megszervezéséhez.
Magyarországon a reformkorban fogalmazódott meg, hogy az 
„iparműkiállítás” kiváló eszköz „a magyar áruk piacra segíté-
se, a hazai gazdaság, a magyar gazdasági élet önállóságának, az 
osztrák termeléssel szembeni versenyképesség megteremtése” 
céljából. 

Kossuth Lajos  »Jelentés az első magyar iparmükiállításról 
1842. « (Ez a címe azon 76 oldalra terjedő tanulmánynak, mely-
ben Kossuth Lajos számot ad a kiállítás sikeréről, összeállítja 
honi iparunk statisztikai adatait, lelkesülve nyilatkozik az ébre-
dezésben levő magyar iparról, a kiállítóknak elismerést fejez ki, 
a kezdő iparosokat újabb törekvésre buzdítja, tett erőre serkenti.)
„A’ magyar iparegyesület a’ létesülés nehézségeiből lassankint 
kibontakozva, csupán az 1842-ki tavaszszal jött olly állapot-
ba, hogy ezen évi junius 4-kén tartott közgyűlésében, elnökét 
’s igazgatőválasztmányát, melly az egyesület munkálati tervét 
erő ’s alkalom szerint végrehajtsa, megválaszthatá; és arról is ha-
tároztatott, hogy még azon évben augustusi pesti vásár alatt az 
igazgató választmány iparmükiállitást létesítsen, melly e’ nem-
ben első leend Magyarországon. — Hogy az egyesület életének ’s 
gyakorlati működésének még ez évben jelét adandó, első lépésül 
az iparmükiállitást válaszsza, azt az egyesület egyik főczélja, a’ 
hazai müipar emelése, ’s azon tekintet is javasolá, hogy mindjárt 
legelső lépésénél magával a’ müiparral lehető legszélesb kiterje-
désben érintkezésbe jővén, a’ müipar jelenlegi állapotának isme-
retét ’s megismertetését lehetőleg megközelítse, miszerint ezen 
ismeret a’ további működésben alapul szolgálhasson ; annak, a’ 
mit már bírunk, méltánylására vezessen ; öntudatra, ’s önerőnk 
iránti bizodalomra ösztönözzön ; a’ már eddig is nyert eredmé-
nyek uj kísérletekre, uj törekvésekre, uj erőfeszítésre buzdítsa-

nak; ’s a’ honi müiparnak a’ nemzet elibe állított 
bárha csak töredékes képe, legközelebb az egész 

képnek felállítására utat készítsen; továbbá pe-
dig azon iparágak meghonosítására is ingert 

adjon, mellyeknek elhanyagoltatását nagy 
részben annak is tulajdoníthatni, hogy a’ 
közönség mind ekkorig jóformán nem 
is tudta, mivel bírunk már, ‚s mik azon 
iparágak, mik eddigelé hazánkban hi-
ányzanak. Ámde az idő rövid voltában 
olly akadály fekütt, melly miatt maga 
a’ kiállítás lehetsége is kétségessé lön ; 
mert lehetetlen volt előre nem látni, ’s 
helyesnek is el nem ismerni az ellenve-
tést, hogy junius közepe ’s az augustusi 

pesti vásár közt sokkal csekélyebb időköz 
van, mintsem a’ honi iparmüvesek nagy 

része, mindennapi rendes foglatosságai 
mellett, még az iparműkiállitásra is valami 

jelesebbet készíthetne.” „Az aligazgató elnökle-
te alatt bizotmányt nevezett, melly a’ vállalatot in-

tézze, ’s vezérelje ; ez a’ kiállítás közvetlen rendezésé-
vel Landerer Lajos választmányi tagot bízván meg, Emerling 

ur pedig a’ városi redoute-épület mellékteremeit ingyen minden 
bér nélkül megnyerni szerencsés lévén, legelső felszólítását hír-
lapok utján junius 16-án bocsátá közre. És az eredmény várako-
zást múlt, reményt haladott. — Két hónap múlva u. m. augustus 
25-kén az első magyar iparmükiállitás megnyittaték, ’s a’ tárgy-
beküldés, ’s vele a’ közönség részvéte folyvást növekedvén, mi-
dőn september 21-kén bezáratnék, 213 iparmüves által beküldött 
298 nemű mutatvánnyal, ’s ő cs. kir. főherczegsége, az ország ná-
dora, ’s fönséges hitvese kegyelmes látogatásának magos szeren-
cséjén kivül 14425 látogatókkal dicsekedhetett.”

A további iparkiállításokra nem kellett sokat várni, mivel 1843-
ban megrendezésre került a második és 1845-ben a nádor enge-
délyének birtokában Kossuth, mint az Iparegylet aligazgatója a 
Nemzeti Múzeum épületébe hirdette meg a harmadik országos 
iparkiállítást.

„Őcs.kir.Főhercegsége, Országunk Nádora meg méltóztatván ke-
gyelmesen engednie, hogy a legközelebbi iparműkiállítás a nem-
zeti múzeumben tartassék: hálánknak, amellyel Ő felségének a 
haza műipara iránt tartozunk, nyilvános kifejezése mellett, ezen-
nel hivatalosan értesítjük az országban élő minden gyárnokot, 
mesterembert, iparművest, mikint a harmadik iparműkiállítást 
1846-ban a nemzeti múzeumben rendezendjük…” – jelent meg 
az Ipartestület választmányának 1845. október 24-i döntéséről 
Csanády Ferenc jegyző felhívása a Hetilapban.

Kossuth Lajosnak döntő szerepe volt abban, hogy a harmadik 
iparműkiállítást a Nemzeti Múzeum épületében rendezzék meg. 
A Redout ahol az első két kiállítást rendezték – bérléséért túl ma-
gas bérlet díjat kért a tulajdonos, ezért Kossuth új kiállítóhelyet 
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keresett. Tárgyalni kezdett Kubinyi Ágostonnal, a Nemzeti Mú-
zeum igazgatójával, s együttesen kérték a nádor jóváhagyását.

A harmadik iparműkiállítás az egykori sajtó szerint szó szerint 
nagy sikert aratott. A Nemzeti Múzeum épületének 14 termében 
berendezett tárlatot maga a nádor nyitotta meg 1846. augusztus 
11-én. „Az ünnepély egyszerű volt és csendes, mint egy polgári 
erény, lármátlan, mint a jótékonyság, szerény, mint e honban a 
nemzeti jogok követelése; de szívemelő, mint a haza előmene-
tele”.
A harmadik iparműkiállításon 511 kiállító, pesti és vidéki mes-
ter illetve gyártulajdonos mutatta be remekeit. A gyáros remek-
mívű termékei között asztalosok, hangszerészek, kalaposok, 
szabók, gomkötők, ötvösök és fegyverművesek termékei szere-
peltek. A látogatók Tárgyjegyzékkel a kezükben tekintették meg 
a kiállítást.
A kiállított tárgyakat díjazták – „a bíráló bizottmány Kossuth 
Lajos elnökletével ülésezett, sőt Kossuth még „vezérutasítás”-t is 
adott a bírák számára a szempontrendszerről. – E szerint hétfé-
le kitüntetést lehetett odaítélni, nyolcadikként pedig  „az is ki-
tüntetés volt már, ha valamely kiállítani szándékozott czikkely 
kiállíttani megengedett.”
Nagy arany emlékpénzt kapott Fischer Móricz herendi porce-
lángyára. Valero Antal pesti selyemgyára, kis arany emlékpénzt 

nyert Kirner József fegyverműves és herceg Bretzenheim Ferdi-
nánd porcelángyára.

Az ipartestületnek gondja volt arra is, hogy az induló vállalkozá-
sok, szerény sorsú mesterek anyagi helyzetén könnyítsen, mivel 
egy-egy kiállítandó műremek elkészítése gyakorta a „kenyérke-
reső munka rovására” ment, tehát áldozatot követelt az iparostól. 
E célból sorsjátékot hirdettek, amelynek húzása november 29-én 
volt a Nemzeti Múzeumban. Előzőleg az érdeklődik megtekint-
hették a tárgyakat.A sikeres, nagy tömegeket megmozgató, „ha-
zafiúi érzelmű keblet emelő, nagyszerű jelenet létrehozásában, 
lebonyolításában a korszak szerint is oroszlánrésze volt Kossuth 
Lajosnak. „..Éjnapi munkásságával”, buzdító hangjával, „örök-
zöld koszorút tűzött halántéki köré” – áradozott a Társalkodó 
lap szerzője. Vahot Imre által szerkesztett Pesti ivat kritikusa így 
nyilatkozott: Őt „a leendő magyar művészet fénycsarnokában” 
azaz a Nemzeti Múzeumban megrendezett „epochalis kiállítás” 
meggyőzte arról, hogy  „ a valódilag felvirágzott magyar ipar-
nak szép és tartós jövője biztosítva van”. Ez pedig végső soron 
Kossuth Lajos érdeme. „Ha pedig egy tiszta keblű rendíthetetlen 
hűségű és lángeszű hazánkfiának éltető szelleme nem működik 
köztünk, akkor se pénz, se posztó, se véd – se iparegylet! 
Most már tudjuk, hogy Kossuth Lajos nemcsak kiváló államférfi, 
de kiváló rendezvényszervező is volt!

Horváth Ágnes

Iparműkiállítás bizonyítvány 1846
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

London, UK

Az Erő legyen veled!
George Lucas 1977-es epikus Csillagok háborúja-trilógiája, főleg 
annak elsőként vetített része, az Egy új remény (IV. epizód), út-
törő jelentőségű volt a sci-fi műfajában mind tartalmilag, mind 
a technikai megvalósítást tekintve. A filmtörténet és a science-
fiction műfaj történetének kihagyhatatlan eleme, számos más 
filmre és tudományos-fantasztikus műre volt hatással. Gondol-
junk csak magára a „trilógiára” akár a Mad Max, a Vissza a jövő-
be, vagy a Batman esetében.
A Star Wars az élet egyéb területein is megjelent, ott is elementális 
hatást váltott ki. Vegyük először a politikát, ahol a 80-as évek-
ben Ronald Reagan orbitális űralapú védelmi programja a „Star 
Wars” elnevezést kapta.
Az Egyesült Királyságban, a 2001-es népszámlálás során 390 
ezer válaszoló jelölte meg vallásaként, hogy „Jedi”.
2013-ban Obama Elnök azzal viccelt, hogy a Republikánusok at-
tól félnek, ő majd valami Jedi elmetrükkel befolyásolja a gondo-
lataikat a választási vita során. 
Természetesen nem csak a politika és a mozi világa nem tudott 
ellenállni az Erő hatalmának. A rendezvényipar, ami általában a 
kultúrális trendek azonnali követője, sem tudott immunis ma-
radni Lucas alkotásaira.
Eltekintve néhány egyértelmű példától, mint a londoni Secret 
Cinema „A Birodalom visszavág” eseménye Londonban, a Csil-
lagok háborúja sokkal kifinomultabb módon kúszott be a ren-
dezvényes piacra.
Ha már említjük a Secret Cinema-t, pár mondat erejéig érdemes 
kitérni erre az őrületesen fejlődő és teljesen újhullámos rendez-
vénysorozatra. Különböző ikonikus filmeket vesznek elő, majd 
egy esemény keretein belül életre keltik a képkockán látottakat 
többszáz statiszta, kellékek, hihetetlen jelmezek és díszletek kö-
zött. És te, mint résztvevő, épp a kellős közepébe csöppensz 1-1 
jelenetnek!

2015. június és szeptember között pár alkalommal a szerencsé-
sek eljuthattak a Secret Cinema messzi-messzi galaxisába. 
Az előzetes az alábbi linken tekinthető meg: https://youtu.be/
vBQYVYKd1IA
Térjünk vissza arra, hogyan kúszott be finoman a Csillagok Há-

borúja a rendezvényekre. Gondoljunk csak Luke és Han Solo 
első találkozására a Tatooine bolygón, a Mos Eisley bárban. Kék 
hangulatfény, intim beszélgetősarkok, ahol az üzleti megbeszélé-
seket diszkréten lehet folytatni, csakúgy mint a céges rendezvé-
nyeken (persze lézerkardozás nélkül).

Hogyne emlékeznénk arra a hátborzongató jelenetre, amikor 
Leia hercegnő pislákoló hologramként tűnik fel? Ez a színpadi 
geg azóta megtörtént számos eseményen is az utóbbi években, 
azzal a különbséggel, hogy a cég vezérigazgatóját varázsolták a 
technikusok az alkalmazottak, vagy az ügyfelek elé.

Vagy hasonlítsuk össze C3PO-t, a 6 nyelven beszélő, mindentu-
dó robotot egy interaktív padlótérképpel, ami irányítja és instru-
álja a világ minden tájáról érkező vendégeket (még ha nem is az 
űrből jöttek). És ez csak egy pár példa az első filmből.
A hetedik rész, Az Ébredő Erő decemberi bemutatója is inspi-
rált már az elmúlt pár hónapban számos rendezvénykoncepci-
ót mind nemzetközi, mind hazai tekintetben. Mindenesetre azt 
bátran kijelenthetjük, hogy a Csillagok Háborúja, a kezdetektől 
fogva egy kreatív és ötletgazdag ihletforrás a designereknek és 
a rendezvényszervező kre-
atívoknak egyaránt. A kö-
vetkező részekre várva nem 
kérdés, hogy ez a hagyo-
mány folytatódik.
Ha legközelebb szervezel, 
vagy részt veszel egy esemé-
nyen, használd a „wookie”-
talky-t, tedd fel a Csillag-
harcos szemüveged és érezd 
az Erőt, mert veled van:-) 
(a lézerkard maradhat ott-
hon).

Forrás:  
www.telegraph.co.uk,  

www.conference-news.co.uk
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London, UK

Taste Revolution 
A Pepsi Max Cherry együttműködve a művész és dizájner 
Insával, létrehozott egy olyan interaktív művészeti alkotást, 
amely augmented reality segítségével kel életre. 
A 3 méter magas alkotás 72 különálló festményből áll össze és 
168 órányi munka eredménye. Február 27-én mutatták be a lon-
doni Old Truman sörfőzde épületében. 
A Pepsi felkérte „rajongóit”, és olyan sztárokat, mint Charli XCX 
popsztár, hogy osszák meg saját érzéseiket, hogy szerintük mihez 
hasonlít a Pepsi Max íze. Insa pedig kiválasztott három interpre-
tációt és lefordította egy interaktív művészeti installációra. 
A kiállítás vendégei letölthették Insa Gif-iti appját és az okos-
telefonjukat a színes kreációkhoz tartva azok mozgó gifekben 
keltek életre. Természetesen a kiállításon készültek iPadekkel is, 
arra az esetre, ha valakinek nem lenne okostelefonja.
Alex Nicholas, a Pepsi Max UK senior brand managere sze-
rint: „a Pepsi Max Cherry abszolút az ízről szól és nagyon sokan 
imádják. Az igazi Pepsi Max érzést a legvakmerőbb és legkreatí-
vabb lehetséges módon próbáltuk bemutatni és szerettük volna, 
ha a vendégek és a rajongóink a sztori részeseivé válhatnak.” 

„Ez egy igazán gyü-
mölcsöző közös kreatív 
munka volt a Pepsi Max, 
Insa és Charli XCX kö-
zött az elmúlt hónapok 
során.” 
Az esemény a Pepsi Max 
Cherry legutóbbi kam-
pányának része, mely-

ben Valentin napra egy effektelt filtert fejlesztettek ki Snapchatre, 
„Chelfie” elnevezéssel.
Olyan fényhidat építettek az installáció köré, amelyre 90 kame-
rát rögzítve 360 fokban tudták rögzíteni a művet. Minden műal-
kotást 24-szer festettek újra, több rétegben, hogy animálhatóak 
legyenek. 
Az ízt így magyarázta két rajongó:
@V_GOOD_JAYCK: “Olyan, mint az első igazi csók”
@davidlock: “Olyan, mint egy fagyos cseresznyés örvény” 
A brit Charli XCX úgy írta le az ízt, mint: 
@Charli_XCX: “Olyan érzés, mint üvölteni a jeges gleccserben” 

Forrás: Event magazine
https://youtu.be/AEppbBjTBa8

Manchester, London, UK

Penguin doboz
A Penguin egy szezonális olvasási kampánnyal ünnepelte 80. 
születésnapját. 
A Penguin könyvkiadó cég egy óriás pop-up csokidobozt töl-
tött fel ajándékkönyvekkel, hogy így kívánjanak „Kellemes Ün-
nepi Olvasást” vásárlóiknak a karácsonyi szezonban. Az aktivi-
tás egy szélesebb körű karácsonyi kampány része volt a londoni 
Paddington állomáson, és Manchesterben a Picadillyn, 2015 
decemberében. 

A kiadó számos interaktív eseménnyel ünnepelte a születésnap-
ját, melynek részeként egy különleges ünnepi irodalmi váloga-
tásdoboz került kiállításra, melynek felhajtható 2,5 méter magas 
kinyitható teteje felfedte a bemutatásra szánt, illetve az ajándék 
könyveket. 20 féle új, és több régi, klasszikus hangoskönyvet is 
bemutattak, valamint a látogatók a helyszínen akár megnyerhet-
tek egy-egy könyvet, vagy egész kollekciókat. 
Azok, akik nem tud-
tak ellátogatni a Lon-
donba, vagy Manches-
terbe, a Twitteren és 
az Instagramon is jó 
eséllyel versenyezhet-
tek, hogy megnyerjék 
a hőn áhított könyve-
ket karácsonyra. Csak 
annyi volt a felada-
tuk, hogy megnevezték az adott művet, majd megosztották a 
@PenguinUKbooks-on a #DearPenguin hashtaggel. 
Claire Wilshaw, a Penguin Random House UK fejlesztési  igaz-
gatója szerint: „Miután a Penguin 80 éven keresztül szolgálta ki 
olvasói fantáziavilágát számtalan történettel, írással, nem is tud-
tunk volna mást kitaláni, mint hogy együtt ünnepeljünk olvasó-

inkkal és ezt a kü-
lönleges évet ilyen 
kivételes aktivitás-
sal zárjuk.” 
A Penguin 2015-
ben nagy hangsúlyt 
fektetett a fiata-
lok megszólítására, 
ezért létrehoztak 
egy Penguin Plat-

formot, egy Podcastot Richard E Granttel, illetve a londoni köz-
lekedési vállalattal közös Penguin Nyár programot, valamint a 
BoxParkban felállítottak egy Penguin Pop Up üzletet. Mindezek 
kombinációjának, illetve social marketing tevékenységük erősí-
tésének lezárásaként jött létre a karácsonyi kampány. 
A 80. jubileumi ünnepségsorozat lehetőséget adott a Penguin 
Random House kiadónak, hogy az Internet korszakában kicsit 
háttérbe szorult könyvek szeretetét hirdesse.

Forrás: The Bookseller
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Las Vegas, USA 

A Freightliner koncepció-teherautójának 
világpremierje
A Freightliner projekt Aranyalma díjat nyert a 2015 FAMAB ver-
seny PR esemény kategóriájában és az EUBEA-n 3. helyezéssel 
jutalmazták Termékbemutató kategóriában.
A FAMAB zsűrije szerint a rendezvény egy lenyűgöző, új kor-
szak kezdete, egy történelmi helyszínen bemutatott műszaki in-
nováció.
Mi volt ez a rendezvény? Egy önjáró kamion bemutató PR ese-
ménye.
A világ legnagyobb közlekedhető színpadává változtatták a ne-
vadai Hoover gátat, Amerika egyik büszkeségét. A Daimler le-
ányvállalata, a Freightliner 2015-ben egy rafinált eseménnyel 
nyűgözte le a nyilvánosságot. Las Vegas ikonikus építménye, a 
Hoover gát szolgált színpadként a fantasztikus bemutatóhoz. 
Az önjáró kamionok premierje a 200 m magas falak tetején va-
lósult meg. A bemutatót kiegészítő káprázatos látványelem, a 39 
m2-nyi vetítés volt, amit 800 méterről nagyteljesítményű projek-
torokkal oldottak meg a gát falán. Fantasztikus látványt nyújtott 

a kép és hang óriás kompozíciója. A gát egyenetlen felületén el-
képesztő video mappinggel keltettek életre képeket. 
A különleges 1,17 millió Lumenes (4592 x 2048 pixel), 30 perces 
vetítés elnyerte a legnagyobb fényerejű vetítés Guiness rekordját. 
Akkora felületen történt a vetítés, mint 9 focipálya, vagy 87 álta-
lános méretű IMAX mozivászon, és több mint 1.400 db 60 wat-
tos izzó fényerejét használták.
A vendégek, közöttük 150 nemzetközi újságíró egy magával ra-
gadó multimédiás időutazás részesei lehettek, ami az ikonikus 

építmény 1930-as megépítésétől egészen a mobilitás jövőjéig ka-
lauzolta őket.
Varázslatos show kísérte a kamiont a gátkoronán tett első útján, 
ami egy különleges tisztelet egy különleges jármű részére. 
A bemutató után a vendégek workshopon és tesztvezetésen ve-
hettek részt.

Forrás: BizBash

Adelaide, Ausztrália

Nutella fesztivál
Ha abszolút odavagy a Nutelláért, az ínycsiklandozó mogyorós 
csokikrémért, akkor van egy szuper alkalom, ami csak téged vár. 
A Nutella-palooza lesz az első ausztrál fesztivál, ahol elmerül-
hetsz a Nutella fantáziáidban míg részt veszel egy főzőbemuta-
tón, meglátogathatod a különböző sütemény és csokoládé stan-
dokat, de kóstolhatsz Nutella koktélt, vagy Nutellás sört is. 
Sok minden más is vár a Nutellán kívül az érdeklődőkre 2016. 
április 9-én az Adelaide-i Bonython Parkban. Gyerekprogra-
mok, művészeti installációk, élőzene várja a látogatókat, és ha 
másra is vágynak, különböző food truckok kínálatai közül vá-
logathatnak.
Bárki, aki jól süt-főz, megcsillogtathatja tehetségét a fesztiválon, 
csak jelentkeznie kell. Az Instagramon folyamatosan követhető 
a fesztivál körüli szervezés.
A Nutella-Palooza mögött két barát áll, akik mindketten Nutella 
bolondok. Ez az első alkalom, hogy együtt rendezvényt szervez-
nek. Szerelemből. A Nutella iránt. 
David és Tash első lépésként felkereste az olasz Ferrero céget, a 
Nutella készítőit, hogy engedélyezzék az eseményt, majd ezt kö-
vetően nevezték el Nutella-Palooza-nak. Adelaide közösségi ese-
ményprogramjában is helyet kapott hamarosan a fesztivál. 
A Splash Adelaide nevű szervező cég 
támogatásával David és Trash ha-
marosan a világ első Nutella feszti-
váljának szervezőjeként szórakoz-
tathatják vendégeiket. És hogy miért 
csinálják? Pusztán szeretnék meg-
osztani a Nutella iránti szenvedé-
lyüket más rajongókkal is és tovább 
folytatni a boldogság terjesztését.
És azt tudtad, hogy a Nutellának is 
van már világnapja? Van. Február 
25-én :-) .

Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából
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Az EVENTER.HU szerkesztésében

A turizmus és a nagyobb rendezvények 
államosításának terve

A kiszivárgott kormányzati tervek szerint a teljes turizmust maga 
alá gyűrő gigaszervezet, a Nemzeti Idegenforgalmi Ügynökség 
jöhet létre, amely központilag koordinálná a nagyobb sportese-
ményeket, koncerteket, fesztiválokat és saját eseményeket is szer-
vezne. A dokumentum szerint az állami bevételnövekedéshez a 
turizmus egészét lefedő új intézménystruktúra kell, amely egysé-
ges koordinációs, illetve marketingstratégiát követ, és kidolgoz-
za a jövőbeni magyar turizmus-koncepciót. A Magyar Turizmus 
Zrt. átalakulna, illetve megszűnne, utódja, a Nemzeti Idegenfor-
galmi Ügynökség (NIÜ) lenne, alá tartozna az összes további új 
intézmény, ezek koordinálásával és vezetésével lefedné a teljes 
területet, felügyelete alá tartozna gyakorlatilag a turizmus min-
den ága, a falusi vendéglátástól kezdve a konferenciaturizmusig. 
A szervezet az állami és fővárosi támogatás mellett tagdíjakból 
gazdálkodna, amihez még hozzájön az általa létrehozott ren-
dezvények bevétele, továbbá a jutalék, amit rendezvényhelyszí-
nektől, szállodáktól, illetve egyes szolgáltatóktól szednének. A 
terv az, hogy a szervezet már 3-5 év alatt előteremtse teljes éves 
büdzséjének 50 százalékát. Az elmúlt fél évtizedben több mint 
30%-kal nőtt a külföldi turisták aránya, és a tendencia a remé-
nyek szerint tovább erősödik. Másrészt pedig az EU forrásokból 
összesen 217 milliárd forintot lehet a következő 5 évben az ága-
zati fejlesztésekre fordítani.

(HVG.hu, Index, Portfolio.hu)

Utazás kiállítás: kevesebb kiállító és látogató 

35 ezer látogatóval zárt a március első hetében megtartott 39. 
Utazás kiállítás, ami valamivel több, mint a fele a 7-8 évvel ez-
előtti kiállításokénak. A kiállítók száma pedig a 2009-es 600-ról 
és a két évvel ezelőtti 500-ról már 400-ra esett vissza. A Buda-
pesti Hungexpo Vásárközpontban megtartott kiállításon Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter örömmel jelentette ki, hogy 
a magyar turizmus világszinten az élen jár, teljesítménye kiváló, 
tavaly minden fontos mutatója javult. Az Utazáshoz kapcsoló-
dó KKV Ház konferenciáján a turisztikai és a társszakmák veze-
tői ugyanakkor többször emlékeztettek a Világgazdasági Fórum 
turisztikai versenyképességi indexére, amely szerint Magyaror-
szág hosszú évek óta nem tud a világ élmezőnyébe kerülni. A 
résztvevők egyetértettek abban, hogy versenyképes gazdasági 
szabályozás nélkül a vállalkozások nyereségtermelő képessége 
nem lesz elégséges sem a szinten tartáshoz, sem a szakképzett 
munkaerő megtartásához, tehát, akármilyen innovatív és áldo-
zatkész a privát szektor, nem lesz képes növekedést produkálni 
az állam partnersége nélkül. Ennek alapfeltétele lenne a gazdál-
kodóbarát szabályozás megalkotása, a túladóztatás megszünte-
tése, a nemzetközi marketing tevékenység érezhető megerősí-
tése stb., valamint a szakmai szervezetek bevonása az ágazatot 
érintő döntések előkészítésébe. Az Utazás kiállításon Bán Teo-
dóra, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Kft. ügyvezetője be-

mutatta az új Budapest kártyát, amelynek segítségével kedvez-
ményesen lehet elérni különböző turisztikai szolgáltatásokat. 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes pedig 
emlékeztetett rá, hogy a főváros a közeljövőben két kiemelt ese-
ménynek ad otthont, most májusban a Sirha kiállításnak és en-
nek keretében a Bocus d’Or európai döntőjének, illetve jövőre 
a vizes VB-nek, amely a világ egyik legnagyobb sportrendezvé-
nyének számít.

(Eventer, MTI, Turizmus.com)

Csökkenő torkossággal nyitott  
a Gasztroélmények éve

A tavalyihoz hasonlóan alig több mint 600 étterem csatlakozott 
a február 11-i immár 11. Torkos Csütörtök akcióhoz – ami az 
5-6 évvel ezelőtti 1.200-1.300-nak kevesebb mint a fele. Az akció 
vendégcsábító jellege visszaesett, különösen, hogy az idei évtől 
már az italokra nem, csak az ételekre adták az 50%-os kedvez-
ményt. Az egyáltalán résztvevő drágább éttermekben azért még 
előre kellett foglalni a helyet. A szakemberek szerint a kezdet-
ben felfutó akció az utóbbi években elsilányult, s a vendéglátósok 
ha nem is az árral, de az adagok mennyiségével azért igyekez-
tek trükközni. Az akció olyannyira lecsengett, hogy Szombat-
helyen például csak egy étterem, egy reggeliző és egy cukrászda 
csatlakozott a Torkos Csütörtökhöz. Ruszinkó Ádám turizmu-
sért felelős helyettes államtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 
az étterembe járás, a gasztronómia és az új ízek kipróbálásának 
népszerűsítésére létrehozott Torkos Csütörtökkel kezdetét vet-
te a Gasztroélmények éve. Rámutatott, hogy a magyar gasztro-
nómia akkor lehet nemzetközileg is sikeres, ha belföldön is van 
kereslet a minőségi szolgáltatásokra, s az akció ezt célozta meg. 
A Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett gasztro év nyitása 
meglehetősen halkra sikeredett, hiszen a szakma bizonytalansá-
ga, a centralizációs törekvések lebegtetése, a Turizmus Zrt. kér-
déses jövője még inkább kivárást okoz a turizmusban. Persze a 
magyar konyha adottságainak hírét azért csak erősbíti, hogy a 
Bocuse d’Or májusi, európai döntőjének helyszínévé Budapestet 
választották. Ezt megelőzően, április az országos piknik hónap-
ja lesz, a szabadon, természetben főzhető ételekkel a középpont-
ban.

(Eventer, MTI, Turizmus Online, Nyugat.hu)

Az államosított cafeteria megszüntetése

Súlyos károkat okoz a turizmusnak, hogy a kormány felszámol-
ja az Erzsébet utalványok és a Széchenyi Pihenőkártya rendsze-
rét. Miután Brüsszel elmeszelte a kormány döntését a cafeteria 
2011 végén történt államosításáról, Orbán Viktor bejelentette, 
hogy 2017-től megszüntetik a béren kívüli juttatások rendszerét. 
Azt mondta, ha már az EU döntése miatt úgysem lehet fenntar-
tani az állami cafeteria-rendszert, akkor a legegyszerűbb az lesz, 
ha odaadják pénzben. Hozzátette ez nagyobb arányú bérnöve-
kedést tesz lehetővé, de ez az összeg nem számít bele a nyugdíj-
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ba. Mivel a SZÉP kártyára érkező pénzzel például csak a belföldi 
turizmusban fizethetünk, az elmúlt évek tapasztalatai azt mu-
tatják, ennek jelentős pozitív hozadéka volt a szálláshelyek for-
galmának felfutásában. De ha ezek a juttatások elveszítik jutta-
tásjellegüket, és fizetéssé változnak, akkor nagy valószínűséggel 
a tehetősebbek, faképnél hagyva a belföldi szállodákat, fürdőket 
és strandokat, külföldön, így a tengerparton költenek, a kevésbé 
tehetősek pedig nyaralás helyett egyéb célra fordítják az eddig 
cafeteria plusz pénzt. 
Négy éve nagy megdöbbenést keltett, hogy a kormány álla-
mosította a cafeteria-piacot, tönkretéve a három nagy francia 
multi szolgáltatását, akik emiatt súlyos kártérítési pereket ra-
gasztanak az ország nyakába. 2012 elejétől ugyanis a kormány 
úgy módosította az adószabályokat, hogy az addig a piacon lévő 
cafeteria utalványok elvesztették a kedvezményeiket, így már 
nem nagyon volt értelme, hogy a cégek ilyeneket adjanak a dol-
gozóiknak béren kívüli juttatásként. Bevezette viszont az Erzsé-
bet-utalványt, amit a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bo-
csáthatott csak ki, és a SZÉP kártyát, amit a magyar bankoknál 
lehet kiváltani. A piacról kiszorított francia cégek, az Edenred, a 
Le Cheque Déjeuner és a Sodexo szerint ez jogellenes volt, és tel-
jes joggal fel is nyomták ezért Magyarországot az EU-nál.

(Népszabadság, Magyar Nemzet)

Szent Márton év Pannonhalmán 

A bencés főapátság számos rendezvényt szentel az 1.700 éve el-
hunyt patrónusa emlékének. A március 8-tól november 11-ig te-
kinthető meg az Osztás 10x10 időszaki fotókiállítás a Főmonos-
torban, a képek mögötti videó tartalmat applikáció jeleníti meg 
a látogatók számára. 
A következő időszaki kiállítás, mely Szent Márton és Pannónia 
címmel az ókeresztény kultúrára és művészetre helyezi a hang-
súlyt, május 28-án nyitja meg kapuit és szeptember 30-ig láto-
gatható az Apátsági Múzeumban. Sporteseményekkel is készül-
nek, ilyen lesz az április 16-i Márton-maraton és a Márton-torna, 
a programokra fiatalokat és idősebbeket egyaránt várnak. Az 
Apátsági Pincészet május 28-án tartja nyílt napját, június 4-én, 
szombaton pedig a Szent Márton-városnap programjai várnak 
minden érdeklődőt. Június 25-én, a Múzeumok Nyári Éjszaká-
ján esti és éjszakai tárlatvezetéseket tartanak az Apátsági Mú-
zeumban, július 11-én Szent Benedek Atyánk Nyári Ünnepére 
kerül sor. 
A tematikus év záróeseményeit november 11-én, vagyis Már-
ton napon tartják. A koncertek között többféle műfaj rajongói 
megtalálják az ízlésüknek megfelelőt. A Bazilikában és a Bol-
dogasszony-kápolnában több alkalommal rendeznek orgona-
hangversenyt. Az idén 10. születésnapját ünneplő Pannonhal-
mi Jazz-Terasz, illetve a Pannonhalmi Jazz-Major összesen négy 
koncertre hív a nyári hónapokban, miközben a Viator Jazz-va-
csorák is folytatódnak az étterem teraszán. 
A Pannonhalmi Gyógynövénykertben megtartott Szent Már-
ton Jazz-Fesztivál július 1-2. között kínál feledhetetlen zenei 
élményt a bérletet vagy napijegyet váltóknak, ugyanakkor a 
programnaptárt a klasszikus zene kedvelőinek is érdemes ta-
nulmányozniuk.

(MTI)

Hotel lesz a Balettintézet épülete 

A katari uralkodócsalád egy tagja vásárolta meg a fővárosi Ope-
raházzal szemben található Dreschsler-palotát, melyet legtöb-
ben Balettintézet néven ismernek. A Lechner Ödön által terve-
zett épület a szecesszió egyik jelentős műemléke. A 20 éve üresen 
álló, eléggé leromlott állagú épület szállodaként fog működni a 
jövőben. A Válasz.hu értesülései szerint a palotát eddigi portugál 
tulajdonosától a Ballett Properties S. A. vásárolta meg, melynek 
a tulajdonosa a 32 éves Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabner 
al-Thani, aki a világ ötödik legnagyobb iszlám pénzintézetének, 
a Katari Iszlám Banknak az elnöke, valamint számos multina-
cionális cég igazgatóságának tagja. Budapesten egyébként szá-
mos épületet birtokolnak arab tőkések, melyeket általában szál-
lodaként üzemeltetnek: a Gresham-palota (Four Seasons Hotel) 
például Omán tulajdonában van, míg a jordániai Mellow Mood 
csoport kezén van az északi Klotild-palota (Buddha Bar Hotel), 
valamint ők szerezték meg a Párizsi Udvart is, mely a felújítása 
után már valószínűleg így többé nem a budapestiek, hanem csak 
a megfelelően vastag pénztárcával rendelkező külföldiek számá-
ra elérhető látványossággá válik. A cég tette ki évtizedes, hagyo-
mányos helyéről a híres, a Republic rockzenekar által is megéne-
kelt Jégbüfét. 
A Zara-hotelek fővárosszerte szintén egy jordán befektető, 
Mazen al-Ramahi kezén vannak, az Erzsébet téri most újjászü-
lető Carlton Ritz (egykori Le Méridien) tulajdonosa pedig az 
emírségekbeli Habtoor Group, melynek kezében van a világ leg-
drágább, hétcsillagos szállodája is, a Dubajban található Burj al-
Arab Hotel.

(Válasz)

Az 5. magyar Michelin-csillagos étterem  
a Costes Downtown 

A Michelin Main Cities of Europe most megjelent kiadásából 
derült ki, hogy a Costes, az Onyx, a Borkonyha és a Tanti után 
megszerezte a Michelin csillagot az első ilyen kitüntetett testvé-
re, a Costes Downtown, amely tavaly júniusban nyitotta meg ka-
puit a Vigyázó Ferenc utcai Prestige Hotel Budapest épületében, 
és már a legnagyobb hazai étteremkalauz, a Dining Guide ver-
senyén is a legjobbak közé sorolták. A Costes tulajdonosa, Ge-
rendai Károly, a Sziget fesztivál megálmodója és fő szervezője 
elmondta, izgalommal várták a Michelin Kalauz megjelenését, 
de legfőképp azért, hogy a séfváltás miatt a Ráday utcai Costes-
szel minden rendben lesz-e. Arra viszont nem gondoltak, hogy a 
Costes Downtown is megkapja ilyen gyorsan ezt az elismerést. 
Hozzátette: nagyon büszke arra, hogy az új étterem két séfje, 
Tischler Petra és Tiago Sabarigo mellett, a Costesnek első Mi-
chelin-csillagot szerző (és mindkét Costes szakmai irányítását 
továbbra is segítő) Miguel Vieira utóda, Palágyi Eszter is – azzal 
hogy a Ráday utcai étterem is megtartotta – kiérdemelte immár a 
Michelin csillagot. Palágyi Esztert nemrég, a Dining Guide ver-
senyén az Év Séfje díjjal is jutalmazták. Az idei kalauzban BIB 
Gourmand minősítést kapott a Petrus és a Laci!Konyha! is. A 
Michelin Guide egyébként az idén 43 éttermet ajánl Budapestről, 
ezek listája itt tekinthető meg: http://travel.michelin.com/web/
destination/Hungary/restaurants.

(Vendéglátás)
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A gyerekbarát után  
a felnőttbarát hotel  
jön divatba

Érdekességek

R 
ossini a 19. századi olasz ope-

rairodalom óriása, 1792. február 
29-én született egy kis adriai ki-
kötővárosban, Pesaróban. 
Apja, Giuseppe Rossini Lugóból 
származott és meglehetősen 
büszke volt származására, mivel 
egyik őse a vízszintes 1. sorban 
található főúr udvarában nagykövetként tevékenykedett. A csa-
lád címerének főalakja egy rózsán ülő csalogány volt. Giuseppe 
Rossini 31 évesen, 1790-ben költözött Pesaróba, ahol egyszerre 
volt városi trombitás és a helybéli színház kürtművésze. Meg-
nyerő modora és jókedve miatt mindenki Vivazzának szólítot-
ta. Pesaróban ismerkedett meg feleségével, Anna Guidarinivel, 
a helybéli pékmester lányával. Anna varrónőként kereste kenye-
rét, és sokan a város legcsinosabb és legvidámabb lányának tar-
tották.
Gioachino Rossini tanulmányait Bolognában végezte. A bolo-
gnai zenei líceumban tanult gordonkázni, később zongorázni. 
Csupán 18 éves volt, amikor Velencében bemutatták egyfelvo-
násos vígoperáját, melynek címét a függőleges 15. sorban olvas-
hatják. Hírnevet az 1813-ban komponált művével, a Tankréddal 
szerzett magának, ezek után sikeresen meghódította a milánói, 
római és nápolyi operaházakat is. 1816-ban kitörő lelkesedéssel 
fogadták a Sevillai borbélyt (Il barbiere di Siviglia). Az első elő-
adás közönségét még megbotránkoztatta, hogy Paisiello híres 
operáját egy névtelen szerző újra feldolgozta. Rossini egy csa-
pásra a legnépszerűbb szerző lett. Népszerűségét növelték újabb 
operái, az Otelló, a Hamupipőke (Cenerentola) és a Tolvaj szar-
ka (La Gazza ladra). 1822-ben már Bécsben is ünneplik. A bé-
csi klasszicizmus nagy híve volt, Mozart és Haydn hatása erősen 
érződik operáin. A Semiramis bemutatója (Velence, 1823) után 
Londonba utazott, majd Párizsban átvette az Olasz Színház ve-
zetését. A vállalkozás bukása után fő- zeneintendánssá és ének-
felügyelővé nevezték ki. 1836-ig maradt itt. Művészi pályafutását 
könnyed, nápolyi stílusú vígoperákkal kezdte, és fokozatosan ju-
tott el a francia nagyoperáig. Ebben a műfajban munkássága a 
Tell Vilmosban teljesedett ki. 
Sikereinek tetőpontján elhallgat, s életének hátralévő 38 éve alatt 
mindössze a híressé vált Stabat Mater-t, néhány egyházi kom-
pozíciót, s rövidebb lélegzetű zongoradarabokat ír. 1836-ban 
visszatér hazájába. Több mint tíz évet töltött Milánóban, majd 
Bologna mellett. Az 1848-as forradalom kizökkenti nyugalmá-
ból. 1853-ban újból Párizsban találjuk, ahol haláláig él általános 

Az elmúlt évtizedben azon versengtek a szállodák, hogy ki 
tud több és jobb szolgáltatást nyújtani a kisgyerekes csa-

ládok részére. A wellness részlegekben már mindenütt vannak 
gyermekmedencék, sőt a nagyobb hotelekben a gyermekekkel 
foglalkozó profi animátorokat   alkalmaznak, a játszótereiken 
pedig néha felfújható ugrálóvárakat is látni. Sokan viszont a 
wellness hétvégén kikapcsolódásra, nyugalomra vágynak, 
relaxálni szeretnének, csendben élvezni a langyos vagy me-
leg termálvíz nyugtató hatását, s ebbe nem igazán illik bele a 
néha idegesítő, sikongató gyerekzsivaj, vagy a csemetéiket fe-
gyelmező szülők ordítása. Ha vékonyak a falak, az egész hét-
végét tönkreteheti a szomszédban teljes éjszakán át síró-üvöl-
tő gyerek zaja. Egyre nagyobb az igény, hogy a fiatal szülők is 
„szabadságra mehessenek”, csak egymással törődjenek, végre 
kialhassák magukat, miközben imádott csemetéikre a nagy-
szülők vigyáznak. Nem beszélve a komoly piacot jelentő fize-
tőképes nyugdíjas korosztályról, akik nem igazán örülnek, ha 
a gyerekek lefröcskölik őket, körülöttük rohangálnak. Három 
éve az egri Imola Platán, tavaly ősszel a ráckevei Duna Relax, 
most pedig a szentendrei Bükkös Hotel is deklaráltan fölvál-
lalta, hogy ők nem fogadnak kisgyerekeket. A Duna hamaro-
san felemeli a most 12 éves korhatárt az Imola Platán 16 évére. 
Van aki úgy hirdeti szolgáltatásait, hogy azok célja kifejezet-
ten az új párkapcsolatok elmélyítése, illetve a meglévő kapcso-
latok ápolása. Az igényes és különleges, például hatalmas kör 
alakú nászággyal, jakuzzival ellátott szobák mellett intim és 
nem zsúfolt wellness részlegeket alakítanak ki, gyertyafényes 
vacsorát, vagy privát fürdőzést, páros masszázst biztosítanak. 
Világszerte sok olyan szálloda van, amelyik nem fogad gyere-
keket, és több légitársaság sem enged gyereket business vagy 
első osztályára, a Malaysian Airlines például  Jumboinak eme-
leti részére 12 éven aluliakat; két fapados légitársaság pedig az 
első osztályú ülések mögött alakított ki gyermekmentes öveze-
tet. Sőt Norvégiában és Angliában a vasúton vannak „csendes 
vagonok”, ahol nem szabad zajongani. S a csúcs egy étterem a 
kanadai Calgaryban, ahol közel 10 % engedményt adnak a „jól 
viselkedő gyermek” után... 

(Eventer összeállítás)

Az olasz opera  
Operaszerzők nagyjai

Gioachino Antonio 
Rossini

Rejtvény
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Vízszintes 
1. Megfejtés 13. A felszabadultság szava 14. Az emberektől elvonulva, magányosan él 16. In-
dia legkisebb állama 18. Egyetem Indiában (Guru Kashi University – Punjab állam) 19. Európa 
Parlament 21. Feltéve 23. Császári és Királyi, eredeti rövidítése 25. Híres amerikai lemezcég 
26. Ez is van a fának 28. Jelentése horgony, vasmacska, de van ilyen „köz” is Budapesten 30. 
Gésa egyneműi 31. Nagyon sír 32. Tapolcai Ifjak Atlétikai Klubja 33. Idegen Anna 34. Meny-
asszony 35. Nem mezőgazdasági! 38. Idősebb férfi 39. SA 40. Olaszország jelzése sportver-
senyeken 41. Tesztoszteron fokozó szer 43. A németség egyik legnagyobb etnikai csoportjá-
ba tartozó 44. Az éjjeliedény német eredetű változata, néhol a vicces fejfedőre is használják 
46. Keresztül 48. … Mars! Indulás, gyerünk 50. … Scott, híres amerikai jazz orgonista, a 70-
es években többször járt Magyarországon, nemrégiben pedig Varnus Xavérral koncertezett 
nálunk 51. Előtagként jelentése a földdel kapcsolatos 53. Kecskehang 54. Sportverseny tró-
feája lehet 55. Akta 56. Had, regiment 57. Apró 58. Sárgadinnye, másképp 59. Sejt, vél régi-
es szóval 61. Öröm vége! 62. Bíróság előtt támadja 63. Mondat egyik eleme 64. Költői sóhaj

Függőleges
2. Egyéni vállalkozó 3. Sok évvel ezelőtt 4. Grog betűi keverve 5. Menyasszony 6. –ra pár-
ja 7. Dublini polgár 8. Seb gyógyulásakor keletkezik 9. A Rákóczi út és az Akácfa utca sar-
kán található híres épület, Pest ismert szórakozóhelye volt, ma irodaház 10. Ízületi betegsé-
gek összefoglaló neve 11. Modern képalkotó berendezés a mai orvoslásban 12. Azonos betűk 
15. Megfejtés 17. Többnyire lekvárral töltött, édes kelt tészta 20. Megfejtés 22. Ókori görög 
piactér, a görög városok központi terének neve 23. Kalauz nélküli 24. … Knightley, Oscar díjra 
jelölt, híres angol filmszínésznő 27. Minőségi erősítők, hangfalak, a Sony egy márkája 28. Va-
lamire rábeszélő 29. Az olasz MTV 30. Afrikai patás állat 36. El …, város Texas államban, a 
Rio Grande partján 37. Behajlított tenyér 40. Ritka női név 41. Német névelő 42. Szaudi király 
45. Naponta is megjelenhet 47. Tapintható elváltozás neve az orvoslásban (Terime) 49. Kábí-
tószer 52. Az Algériai háború (1954-1962) alatt az „európai”algériaiak titkos katonai szerve-
zete. 53. Az egyik oldalára 56. A hasfal, vagy a lágyék betegsége lehet 58. Sportoló felső ru-
házata 59. ALA 60. Az „out” párja az angolban 62. PE
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51 52 53 54

55 56

57 58 59 60

61 62 63

64

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

hódolattól övezve, de teljes 
improduktivitásban.
Operái közül A sevillai 
borbély és a Hamupipőke a 
legismertebb. A mintegy 40 
opera mellett számos egy-
házi és kamaraművet is írt. 
Korának legbefolyásosabb 
zeneszerzői közé tartozott, 
a bel canto úttörőjeként 
tartják számon. Szülővá-
rosa után gyakran illetik a 
függőleges 20. sorban ol-
vasható fantázianévvel.
Operazenéje utolsó nagy 
fellobbanását jelenti az 
olasz operaszínpad régi 
zenei géniuszának. Az a 
sziporkázó színpadi szellem, spontán zeneiség 
jellemzi operáit, mely közvetlenül a 18. század 
nagy olasz operahagyományából ered.

Rejtvény
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Jubileum

éves a
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Február 25-én ünnepi műsorral emlékeztek meg 
Kelet-Magyarország legnagyobb és legmoder-
nebb konferenciaközpontja megnyitásának 10. 
évfordulójáról. A város mai és korábbi vezetői 
mellett jelen voltak a történelmi egyházak, a test-
vérvárosok képviselői, a szakmai szervezetek és 
a társintézmények vezetői.

A Kölcsey Konferencia Központ és a vele egy épületegyüttes-
ben található Hotel Lycium**** számos üzleti és egyéb ren-

dezvénynek, nagy létszámú konferenciának, kiállításnak és vá-
sárnak adott otthont az elmúlt években. 
Létszámban ezek közül a konferenciák a legnagyobbak, 800-1000 
fős konferenciát is látott már a ház. A skála nagyon széles, a 20-
30 fős üzleti találkozóktól, a 200-300 fős 
esküvőkön át, az 5-6 ezres látogatottságú 
kiállításokig.
A Kölcsey Központban került megren-
dezésre – többek között – a Pszichiátri-
ai Konferencia, a Debreceni Reumato-
lógiai Oktatási Program konferenciája, 
az Eskrima Világbajnokság, a Debreceni 
Anesz te zio lógiai Napok, a Magyar Kór-
házszövetség Konferenciája, a Közle-
kedésfejlesztési Koordinációs Központ 
konferenciája, a Nemzetközi Holokauszt 
Emlékezési Szövetség Plenáris Ülése és az 

Utazás Kiállítás. Az elmúlt egy évtized alatt az is számtalanszor 
bebizonyosodott, hogy a Kölcsey Központ valóban multifunkci-
onális. Alkalmas arra is, hogy egy időben több, akár teljesen más 
profilú rendezvényt is lebonyolítsanak benne. 
Összességében 1624 kisebb-nagyobb üzleti esemény zajlott az el-
múlt tíz évben a Kölcsey Központban. Ezek a rendezvények sok 
esetben több naposak voltak.
2012 januárjától a Hotel Lycium**** vette át a Kölcsey Központ 
rendezvénytermeinek hasznosítását és értékesítését a MICE szeg-
mensben, így Kelet-Magyarországon elsőként jelentkezett olyan 
komplex szolgáltatási csomaggal, amelyben egy kézben és egy he-
lyen konferencia- és rendezvényhelyszínt, szállodai szolgáltatást, 
vendéglátást, rekreációs és gasztronómia lehetőségek széles tárát 
nyújtja az érdeklődők számára.

A Hotel Lycium**** vezetősége különleges 
rendezvény ajánlatokkal és egyedülálló 
kedvezményekkel készül a jubileumra. A 
születésnap alkalmából 10 évvel ezelőtti 
árakon foglalhatnak szállást, az elmúlt 10 
év legkedveltebb szállás-csomagajánlatai 
közül válogathatnak az érdeklődők, nosz-
talgia kávészünet vehető igénybe rendez-
vények alkalmával, jubileumi ételkíná-
lattal bővül az Átrium étterem új étlapja, 
valamint április 23-án legendás debreceni 
séfek főznek az egyedülálló Legendák Éj-
szakája élményvacsorán.

Hotel Lycium****- Kölcsey Központ DebrecenHotel Lycium****- Kölcsey Központ Debrecen
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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-
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