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Egy magazin életében az első bemutatkozó szám után szinte 
mérföldkőnek tekinthető az első teljes évfolyam. Vajon el tud-
ta-e érni célját a szerkesztőség, és a hosszú évek alatt elis-
mert MaReSz Hírlevél jogutódjaként – azt némileg meghalad-
va – sikerült-e egy színvonalas rendezvény szakmai magazint 
létre hoznia? A rendezvény szakmai magazin előző három és 
immár negyedik száma – reméljük – mára beváltotta a hozzá 
fűzött elvárásokat.
Induláskor sokan aggódtak, hogy napjainkban, amikor a nyom-
tatott sajtót is sújtja a válság, egyáltalán megérjük-e első szü-
letésnapunkat? Sikerül-e érdeklődésre számot tartó cikkekkel, 
interjúkkal, tudósításokkal, a hazai és a nemzetközi szakmát 
bemutató írásokkal megtölteni a magazint. Szerencsére töb-
ben voltak, akik arra biztattak, hogy – a nehézségek ellenére 
– tartsam életben a lapot, mert ez nemcsak nekem, hanem a 
rendezvény szakmának is szívügyévé válhat. Úgy gondolom, 
hogy megérte az erőfeszítéseket, és szívből remélem, hogy az 
olvasókkal együtt, a rendezvényszakma is számít a magazin 
jövőbeni megjelenésére.

Kedves Olvasók!
Köszönöm kedves soraikat. Örömmel fogadom, ha észrevé-
teleiket, javaslataikat megírják, mert ezzel hozzájárulnak a lap 
tartalmának gazdagodásához, színvonalának emelkedéséhez.
Remélem, hogy a rendezvény szakmai magazin sokszínűsé-
gében mindenki megtalálhatja az őt legjobban érdeklő témá-
kat, írásokat.
A negyedik szám megjelenése már bizonyítja, hogy a rendez-
vény szakma rendelkezik egy multifunkciós kiadvánnyal, hi-
szen a nyomtatott forma mellett elektronikus hírlevélként is el-
jut az olvasóközönséghez.
Köszönöm mindazoknak, akik 
mellettem álltak a lap meg-
valósításában. Köszönöm a 
Szerkesztő Bizottság közre-
működését. Köszönöm a szak-
mai szövetségeknek, valamint 
a PROMO DATA Kft.-nek és a 
MULTEAM 360 Kft.-nek, hogy 
a rendezvény-t megjelenítik 
honlapjaikon. Köszönöm Ba-
lázs Lászlónak, a G-Managent 
Zrt. igazgatójának fejtörő ke-
resztrejtvényeit, amelyeket so-
kan kedvelnek. Köszönöm az 
Europrinting Kft.-nek a színvo-
nalas szerkesztési és nyomdai 
tevékenységét, amelynek ré-
vén lapunk megjelenhet.
Kívánok Áldott Karácsonyt, 
és hogy a 2013. évben válja-
nak valóra álmaik! Mindehhez 
szeretettel küldöm az újévi re-
ceptet.
 

Horváth Ágnes
főszerkesztő

Újévi recept
n  végy tizenkét hónapot.

n  Gondosan tisztítsd meg  
a keserűségtől, 
kicsinyességtől, félelemtől, 
lustaságtól, haragtól majd 
oszd fel a hónapokat  
30, vagy 31 napra.

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

Mindehhez adj 3 evőkanál 
optimizmust, 1 kávés(merő)
kanálnyi türelmet, 1 csipetnyi 
iróniát, 1 késhegynyi 
tapintatosságot.

n   A kapott masszát  
bőven öntsd le szeretettel.

n  A kész „ételt” mindig díszítsd 
apró figyelmességgel  
és tálald fel mosolygó arccal 
naponta.
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rendezvények biztonsága
TeheTünk-e TöbbeT  
a rendezvények bIzTonságáérT?
AhoGyAn ezt eGy biztonsáGi szolGáltAtó látjA
Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt., számos más biztonsági 
szolgáltatóhoz hasonlóan, sok-sok éve lát el különböző ren-
dezvényeken biztosítási feladatokat. Nagyobbrészt a szabad-
idős szórakozást szolgáló szabadtéri fesztiválok, majálisok, 
céges családi rendezvények területén dolgozunk, de termé-
szetesen nem hiányoznak a konferenciák, a sportrendezvé-
nyek, a diszkók sem a megbízások közül. Ezekre a feladatokra 
mindig is nagy figyelemmel készültünk, de a rendezvény szer-
vezőjével igazából csak akkor kerültünk kapcsolatba, amikor 
általában két-három héttel a rendezvény előtt megbízást adott, 
megmondta pontosan mikor mit kell tennünk, amit azután a 
szakma szabályai szerint teljesítenünk kellett. Talán azt is gon-
dolhattuk, ennyi a feladatunk, egészen addig, amíg be nem kö-
vetkezett egy olyan esemény, amelyre akkor és ott senki nem 
számított. 2011 januárja azonban nagyon sok mindent megvál-
toztatott. A felelősségérzetet és a szakmai gondolkodást min-
denképpen…

Egy pillantás az akkori szabályváltozásokra 
A 2011. január 15-én szombaton Budapesten, a Nyugati téri 
West Balkán szórakozóhelyen történt, három halálos áldozatot 
követelő szerencsétlenség után sokan és sokszor elemezték 
már a történteket, valamint az események után tett, a rendez-
vénybiztonság növelésére irányuló intézkedéseket. Mint isme-
retes, a tragédia után nem sokkal, 2011. márciusában jelent 
meg a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről 
szóló 23/2011.(III.8.) számú Kormányrendelet, amely a tömeg-
tartózkodásra (300 főt meghaladó közönség befogadására) 
szolgáló épületben, helyiségben valamint a várhatóan 1000 főt 
meghaladó résztvevő megjelenésével zajló szabadtéren tar-
tandó zenés, táncos rendezvényeket:
a)  rendezvénytartási engedélyhez kötötte,
b )  a rendezvénytartási engedély feltételeként biztonsági terv 

készítését írta elő,
c )  egy meghatározott létszám feletti biztonsági személyzettel 

szemben képesítési követelményeket határozott meg,
d )  a résztvevők általános és helyszíni tájékoztatására, szük-

ség esetén a rendezvény helyszínének elhagyásához szük-
séges feltételek kialakítására, a segítségnyújtásra pontos 
előírások készítését rendelte el, 

e )  a hatóságokat pedig mindezek rendszeres ellenőrzésére 
kötelezte.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) 
számú BM rendelet 2011. március 31.-én hatályba lépett mó-
dosítása a szabályzat készítésére kötelezettek (az ötnél több 
munkavállalót foglalkoztatók, az ötvennél több személy befo-
gadására alkalmas létesítményt működtetők, a fokozottan tűz- 
és robbanásveszélyes besorolású létesítményt üzemeltetők, 
valamint a kereskedelmi szálláshelyek) számára előírta a sza-
bályzat kiegészítését az 50 főnél nagyobb befogadóképessé-
gű helyiségek – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű 

módon igazolt – megengedett maximális befogadóképessé-
gével, valamint a megengedett maximális befogadóképes-
ségnek megfelelő helyiséghasználat módjának és felelősének 
meghatározásával. A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként 
meghatározott tűzriadó tervet már a kulturális és sportlétesít-
ményekre is el kellett készíteni, továbbá a terv részét képező 
helyszínrajzot, alaprajzokat ki kellett egészíteni a menekülési 
útvonalak feltüntetésével.
Még ugyanebben az évben, 2011. október 6.-án hatályba lé-
pett a 28/2011.(IX.6.) számú BM rendelet az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzatról, amely a szabadtéri rendezvényre vonat-
kozóan 
a)  már külön szabályozta a tűzvédelmi követelményeket, 
b)  elrendelte a tűzvédelmi előírások kötelező írásba foglalását,
c)  rendelkezett a menekülési, mentési útvonalak kijelöléséről, 

azokon a gyors és biztonságos menekülés érdekében a biz-
tonsági jelrendszer elhelyezéséről,

d)  meghatározta a biztonsági személyzet létszámát, feladatát, 
továbbá

e)  a résztvevők tájékoztatásra vonatkozó előírásokat.

Összességében 2011 év végére elmondható volt, hogy a tö-
megrendezvények biztonsági előírásai – amelyek jelentős ré-
sze egyébként korábban is létezett – nemcsak szigorúbbá vál-
tak, de jelentősen bővítették a rendezvényszervezők, illetve a 
rendezvényeknek helyet adó létesítmények üzemeltetőinek fel-
adatait és nem utolsó sorban a felelősségét. Ezzel párhuzamo-
san viszont erősödött és kézzel foghatóvá vált az önkormány-
zati, a népegészségügyi, a rendvédelmi hatóságok felelőssége 
is. Azzal, hogy a rendezvények előkészítéséhez a jogszabály 
előzetes egyeztetési kötelezettséget írt elő a szervező és a ha-
tóság között, a rendezvény időpontját megelőző határidőkhöz 
kötött bejelentési, tájékoztatási feladatok jelentek meg, a szak-
hatóságok bevonása, a részvételükkel lefolytatott engedélye-
zési eljárás, szemlekötelezettség, a tételes ellenőrzési előírá-
sok mind ezt jól érzékeltetik. A szervezőnek, az üzemeltetőnek 
és az adott rendezvény biztonsága tárgyában hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnak így a továbbiakban már 
szigorúan együtt kellett működnie. Talán éppen ezt tarthat-
juk a jogszabályváltozások egyik legnagyobb eredményének, 
hogy a biztonságban érdekelt feleket összehozta, kapcsolatu-
kat élővé, operatívvá tette, s mindez egy-egy helyszínen egy-
mással egyeztetett, hatékonyabb megelőzési megoldásokhoz 
vezetett.

Változtatnunk kellett a biztonsági szolgáltató szerepén
A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató gazda-
sági társaságok, egyéni vállalkozások szolgáltatási körében – 
különböző mértékben ugyan – mindig is szerepelt a rendez-
vénybiztosítás, mint egy sajátos felkészültséget, szakismeretet 
igénylő feladat. A mi gyakorlatunkban ez a szolgáltatás hosz-
szú évekig azt jelentette, hogy a rendezvény megkezdésétől 
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annak befejezéséig (beleértve 
természetesen a terület, épü-
let elő- illetve utóbiztosítását is) 
megfelelő – vagy inkább igényelt 
– létszámú biztonsági személy-
zetet, esetleg biztonságtechnikai 
eszközöket bocsátottunk a szer-
vező rendelkezésére. Egyéb köz-
reműködésünk nem volt. Most 
azonban, hogy a szervezőt szá-
mos, nem egy esetben speciális 
szakértelmet, szaktevékenysé-
get igénylő tervezési, szervezé-
si kötelezettség terhelte meg, el 
kellett gondolkodnunk azon, va-
jon az eddigi szolgáltatási gya-
korlat fenntartása megfelelően 
szolgálja-e továbbra is a megbí-
zóink érdekeit? Tudunk-e nyújta-
ni újat, többet számukra? Mi azt láttuk, igen. Magunkat – és 
meg kell mondanunk, hogy a biztonsági szolgáltatók jelentős 
részét is – képesnek tartottuk arra, hogy változtassunk a gon-
dolkodásunkon, a szolgáltatási filozófiánkon és a gyakorlatun-
kon. 
Azt mondtuk, tehermentesítenünk kell a rendezvényszerve-
zőt amennyire csak lehet az őt terhelő biztonsági ügyintézési, 
koordinációs, tervezési és szervezési feladatok alól. Legyünk 
mellette már az előkészítés első pillanatától olyan biztonsági 
megbízott vagy csoport személyében, aki vagy amely a kö-
zösen elfogadott biztonsági koncepciót követően lefolytatja 
a szükséges egyeztetéseket a hatóságokkal, a közreműködő 
partnerekkel, megtervezi és összehangolja a biztonsági fel-
adatokat, elkészíti a szükséges dokumentációt, részt vesz a 
szervező mellett és segíti a hatósági eljárásokban, a közzé-
tételi, tájékoztató munkájában, a résztvevők felkészítésében, 
a rendezvényhelyszín biztonsági berendezésében. A rendez-
vény alatt az általában szokásos szolgálatellátás és szolgálta-
tásnyújtás mellett álljon készen a veszélyhelyzeti információk 
időbeni fogadására, a szükséges intézkedések kezdeménye-
zésére, azok irányítására. Ha kell, végezze el a biztonsági ese-
mények vizsgálatát, működjön közre, nyújtson segítséget az 
esetleges kárkezelő, kárenyhítő eljárásokban.
Végül 2012 év kora tavaszáig kialakítottunk egy olyan eljárá-
si folyamatot, amelynek alkalmazásával a rendezvények elő-
készítésének, lebonyolításának és lezárásának időszakában 
egyaránt – úgy gondoljuk – képessé váltunk valódi biztonsá-
gi szolgáltatóként megjelenni és komplex biztonságszervezési 
támogatást nyújtani a rendezvényszervezés feladataihoz. Az 
eljárás során teljesíthető feladatokat az 1., 2. és 3. táblázatok 
mutatják be. Nem állítom, hogy az itt bemutatott feladatsor 
már teljes, azt viszont igen, hogy hasznos, és továbbfejleszt-
hető, finomítható, újabb elemekkel bővíthető úgy, hogy végül 
minden lehetséges biztonságszervezési igény kielégítésére al-
kalmas legyen.

Gyakorlati tapasztalataink – kicsit könnyedébben
Nem célom most részletesen végig elemezni, hogy a rendez-
vénybiztonsági munka minden szakaszában egy-egy felada-
tot hogyan, milyen szakmai megoldásokkal valósítottunk meg. 
Inkább kiemelek egy-egy általam érdekesnek tartott mozza-

natot, amely akár humoros is lehet, ha akkor talán nem tűnt 
hírtelen annak. 
Az önkormányzatoknál és a szakhatóságoknál – különösen 
a katasztrófavédelmi hatóságnál – kezdeményezett előzetes 
egyeztetések során mi egy rendkívül előzékeny, segítőkész 
hatósági magatartást tapasztaltunk. Nekünk nem volt koráb-
ban kapcsolatunk ezekkel a hatóságokkal, teljesen ismeretlen 
ügyfélként jelentkeztünk be és kértünk időpontokat – vagy ha 
nagyon szorított az idő, minden előzetes bejelentkezés nélkül 
rontottunk be – de sehol senki nem utasított el. Egy szakha-
tóság képviselője első bejelentkezésünkkor tréfásan, szinte 
örömmel meg is jegyezte a telefonban, nem is gondolta volna, 
hogy vannak még szabálykövető állampolgárok… Egy korrekt 
hatóság-ügyfél kapcsolat pedig sok előnnyel jár, hiszen szá-
mos tanácsot, figyelemfelhívó javaslatot kaptunk, amely nem-
csak az engedélyezési eljárást tette gördülékenyebbé, de nyil-
vánvaló módon a rendezvény biztonsági szintjét is növelte.
 Az egy picit kellemetlen, ha a szervező helyett mi kapjuk a 
hatósági dorgálást. Történt ugyanis, hogy egy szervező a sza-
badtéri (nem zenés táncos) rendezvénye előtt két héttel ke-
resett meg minket a biztosítási feladatok ellátása érdekében. 
Miután a zárt létesítményen belüli szabad terület rendeltetése 
eltérő volt, azonnal rákérdeztünk a tűzvédelmi előírás meglété-
re és a 30 nappal korábbi bejelentési kötelezettség teljesítésé-
re. Egy merev tekintet volt a válasz. Nem volt mit tenni, el kellett 
mennünk a hatósághoz, mert a szervező határidő mulasztása 
fennállt, és megoldást kellett keresnünk. Mondtuk a hatóság-
nak: „bocsi”. Tudjuk, de mindent megteszünk, csináljuk amit 
kell, két nap múlva kész lesz, itt lesz. Mondták jó, és elláttak 
minden tanáccsal. Így is lett, egy héttel előtte postán, hivata-
los küldeményként be is nyújtottuk a dokumentációt, a rendez-
vény pedig gond nélkül lezajlott. Majd két hét múlva mi kapunk 
egy névre szóló hivatalos levelet a hatóságtól, amelyben min-
ket, mint biztonsági szolgáltatót figyelmeztetnek a tűzvédelmi 
előírások, ezen belül a határidő maradéktalan betartására, s 
bár a hatóság a bírságtól eltekintett, részletes tájékoztatást 
kaptunk ennek kiszabási lehetőségéről. A jövőben vigyázni kell 
tehát, mit, mikor és hová küldünk a megbízó nevében…
A biztonsági tervezés alapfeltétele egy jó, megvalósítható biz-
tonsági koncepció, amit viszont csak akkor lehet megalkotni, 
ha a rendezvény programja, a helyszín adottságai, berende-

A rendezvénybiztonsági  
feladatok szakaszai
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ratervezést”, sőt egy új hatósági eljárást is, ezzel gyakorlatilag 
veszélybe kerül a teljes rendezvény maga.
Ötnapos könnyűzenei fesztivál előkészítését végeztük egy la-
kott területen kívüli lóversenypályán. Egy ilyen helyszín – szá-
mos nehézségével együtt – mindenkinek az álma. Egy nagy 
„zöld mezős beruházás”, hatalmas üres területtel, minden el-
fér, mindent oda lehet tenni, ahova akarjuk, ahol jó, célszerű. 
Volt is itt minden a bekerített létesítményen belül: két színpad-
dal koncert tér, szórakoztató tér sokféle felfújható és nem fel-
fújható játékkal, vendéglátó és vásárterület, sátorváros, több 
száz jármű befogadására kialakított parkoló, tűzijáték céljára 
elkülönített biztonsági terület. Az elrendezési tervben, majd a 
biztonsági tervben az egész területet belaktuk. Az elgondolás 
szerint itt éjjel és nappal mozogni fog minden, több ezer főre, 
állandó gyalogos és járműközlekedésre számítottunk, csak 
egyre nem. A programban nem szerepelt, és a szervező az 
utolsó előtti hétig sem szólt egy szót sem arról, hogy a negye-
dik napon márpedig itt lóversenyt kíván rendezni. A hatóság-
nak már bemutatott biztonsági dokumentációban viszont min-
den a pályán keresztül zajlott: a közönség saját járműveinek 
forgalma, a szórakoztató és a sátorozó területekről a mosdók-
hoz, a vendéglátóhelyekhez a gyalogosforgalom, itt volt kije-
lölve az elsődleges mentési, illetve menekítési útvonal is. Akár 
szerencsének is mondhatjuk, még mielőtt felocsúdtunk volna, 
a szervező bejelentette, nem tartja meg a fesztivált… Ha erre 
a lépésre nem került volna sor, úgy gondolom, mind az enge-
délyező, mind a szakhatóságok nagy érdeklődéssel fogadták 
volna a biztonsági terv módosítására irányuló kezdeményezé-
sünket. 
Olyan helyszínen, ahol annak rendeltetésétől fogva nem ké-
szült, ott tűzvédelmi szabályzatot, mellékleteként pedig tűzria-
dó tervet kell készíteni. Ennek szükségességét sokféleképpen 
indokolják, egy viszont tény: jellegénél fogva egy szabadtéri 
rendezvény területét lehet létesítményként tekinteni (fizikailag 
ugyanis jól körülhatárolható, építmények és szabadterek ösz-
szességét foglalja magában, az ott ideiglenesen foglalkozta-
tottak és más célból megjelentek létszáma is ezt indokolja). A 
mi kezdeti problémánk az volt, hogy akármennyire is akartuk, 
a külön belügyminiszteri rendeletben meghatározott tűzvédel-
mi szabályzat ott írt tartalmi elemei kevésnek bizonyultak egy 
szabadtéri rendezvény tűzvédelmének szabályozásához. Fog-

A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK  
ELŐKÉSZÍTÉSE

A biztonsági feladatok behatárolása

•   A szervezőnek a rendezvény lebonyolítására vonatkozó 
elgondolása.

•   A rendezvény jellege, tartalma, programja, időtartama, 
résztvevők száma, összetétele.

•   A rendezvény helyszíne (alkalmasság, befogadóképesség, 
közlekedés, kommunális és energiaellátás, egyéb kényelmi 
szolgáltatások).

•   Helyszínbejárás.

•   A bevont közreműködők köre.

•   Az adott rendezvényre vonatkozó biztonsági előírások, 
tervezési, szervezési kötelezettségek összegzése.

•   Határidők pontosítása. 

•   A biztonsági koncepció kialakítása.

A tervezés

•   Előzetes egyeztetések lebonyolítása a hatóságokkal (elvárások, 
tervtartalom, igazolások, nyilatkozatok), a rendezvénytechnikával, 
a terület birtokosával, egyéb közreműködőkkel 

•   A biztonsági koncepció véglegesítése.

•   A tervek elkészítése (biztonsági terv, tűzvédelmi szabályzat, 
tűzriadó terv, tűzvédelmi előírás, a biztonsági személyzet 
feladatai –”biztosítási terv”) 

•   Tervegyeztetés, jóváhagyás.

•   Engedélyezési eljárás megindítása, bejelentési kötelezettségek 
teljesítése.

•   Részvétel a hatósági szemlén.

A biztonsági rendszer megszervezése

•   Tervkiegészítések, hiánypótlások benyújtása.

•   A közzétételi anyagok, biztonsági tájékoztatók (közönség, 
közreműködők) elkészítése.

•   Feljogosítások (akkreditációk, behajtási, parkolási, stb. 
engedélyek, kitűzők, stb.) előkészítése. 

•   Közreműködés a rendezvényterület átvételében (őrzés 
megkezdése).

•   Közlekedési rend kialakítása, kordonozás.

•   Az építés, a rendezvényterület berendezésének biztosítása

•   Menekülési útirányjelző rendszer telepítése.

•   Tájékoztató és információs rendszer kihelyezése.

•   Biztonsági világítás szerelése.

•   Tűzvédelmi eszközök és biztonsági jelek kihelyezése.

•   Vészhangosítás telepítése, üzembe helyezése.

•   Biztonsági személyzet felkészítése, tűzvédelmi, biztonsági 
oktatások lebonyolítása

•   Biztonsági ellenőrzés, tájékoztatások, feljogosítások kiadása

•   Készenlét elérése (a rendezvény nyitása)

A RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA

•   Vagyonvédelmi (őrzés, kísérés, szállítás) feladatok, 
•   Személyvédelmi (VIP) feladatok,
•   Rendezvényrend fenntartására irányuló beavatkozások
•   Beléptetés
•   Biztonsági ellenőrzések 
•   Járműforgalom, parkolás irányítás
•   Létszám nyilvántartás, jelentés
•   Beviteli tilalom alá eső és a talált tárgyak kezelése
•   Értékőrzés
•   Résztvevők tájékoztatása
•   Extrém időjárási körülményekre figyelmeztető riasztási rendszer 

figyelemmel kísérése
•   Biztonságtechnikai eszközök alkalmazása.
•   Irányítási pont üzemeltetése.
•   Együttműködés a hatóságok képviselőivel.
•   Kapcsolattartás a hatóságok ügyeleteivel.
•   Balesetek, káresemények kezelése.

zése, a résztvevők létszáma, összetétele, a gyalogos- és jár-
műforgalom módja, stb. egymásnak megfelelnek, összehan-
goltak, egységben vannak. Ilyen persze szinte soha nincsen, 
a változás az állandó, egészen a rendezvény kezdetéig – sőt 
utána is – módosulnak a programok, a résztvevők, az ideigle-
nes építmények száma, elhelyezkedése, amelyet a dokumen-
tációban folyamatosan át kell vezetni és arról a hatóságokat 
tájékoztatni kell. Ez nem is gond addig, amíg ezek csak fino-
mítások, amíg csak technikai jelentőséggel bírnak, az viszont 
baj, ha a hatósági engedélyezési eljárást követően fenekestől 
felforgatjuk az elrendezési tervet, a programba addig számí-
tásba nem vett baleseti kockázattal, veszélyhelyzettel járó mű-
sorszámokat építünk be. Ez ugyanis szükségessé teszi az „új-
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rendezvények biztonsága
tuk, és összegyúrtuk az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi 
előírással, ezzel megszületett egy sajátos, „rendezvényes” tar-
talom, amely a gyakorlatban be is vált. 
A zenés, táncos rendezvények esetében a szervezőt közzété-
teli kötelezettség terheli. A kormányrendelet értelmében a ren-
dezvény hivatalos honlapján a rendezvény időtartamára vo-
natkozó szervezői nyilatkozat mellett a biztonsági tervet és a 
tűzriadó tervet is nyilvánosságra kell hozni. Ez elektronikusan 
persze lehetséges, biztonsági szempontokat nézve viszont itt 
azonnal megakadtunk. Ha ugyanis valaki komolyan veszi a 
biztonsági tervezés tartalmi követelményeit, akkor az jól tudja, 
hogy ezek a dokumentumok az érzékeny, károkozásra is al-
kalmas információkban rendkívül gazdagok. Minden szerepel 
– szerepelnie kell – bennük, amely szükséges a veszélyhelyze-
tek kezeléséhez, a mentéshez, a kármegelőzés- és kárelhárítás 
feladataihoz. A felelős vezetők személyi adatai, elérhetősége 
mellett a vezetés és a hírközlés rendszere, az energiaforrások, 
tápvezetékek, közüzemi nyomvonalak, főkapcsolók, elzárók, 
a térhangosítás, a biztonsági világítás hálózata, a biztonsági 
szolgálat ellátásának rendje, feladatai, a szolgálati helyek, stb. 
Azt gondolom, nem jó megoldás, ha ezek az információk az 
interneten korlátlanul nyilvánosságot kapnak.
Mi a fentebb felsorolt tartalmakat védett információnak tekin-
tettük és a nyilvános megismerhetőségét korlátoztuk. Azt a 
megoldást választottuk, hogy a biztonsági tervből is, a tűzria-
dó tervből is készül egy külön közzétételi változat, amelyekben 
minden szerepel, amely a közönség megfelelő tájékoztatásá-
hoz nélkülözhetetlen. Így megtalálható bennük különösen az 
értesítés és a riasztás rendje, a menekítési terv, az egyes elvárt 
magatartásformák veszélyhelyzetekben, a tűzvédelmi eszkö-
zök készenlétben tartási helyei, elsősegélyhelyek, információs 
pontok, a kiürítési, menekülési útvonalak, vészkijáratok, gyü-
lekezési helyek, stb. A védett információk azonban ezekből a 
közzétételi dokumentumokból hiányoznak, ugyanakkor a do-
kumentumok elvárt tájékoztatási értéke megítélésem szerint 
ettől nem lesz kevesebb. 
Még egy gondolat a személyzet, a rendezők és más közremű-
ködők felkészítéséről. Önmagában a tervek, a szabályozások 
nem érnek semmit, ha a tudnivalókat nem vagyunk képesek 
átadni a munkatársainknak, vagy a rendezvény lebonyolításá-
ban közreműködő más résztvevőknek. A szervezés, a bizton-
sági személyzet, a hoszteszek, a rendezvénytechnika munka-
társai részére még megtartható korrekten akár egy klasszikus 
biztonsági oktatás is, hiszen a rendezvényt megelőzően velük 
általában már találkozunk. A legrosszabb esetben is a rendez-
vény megkezdése előtt másfél-két órával a helyszínen vannak, 
tehát időt lehet szakítani a tűzvédelmi, biztonsági előírások, a 
feladatok ismertetésére. De aki már megpróbált 150-200 kiál-
lító, vendéglátó, árusító, szórakoztató szolgáltatást nyújtó szá-
mára biztonsági, tűzvédelmi oktatást tartani, tudja mekkora a 
feladat. Egyszerűbb, ha a rájuk vonatkozó ismereteket rövid, 
legfeljebb egylapos írásos formában elkészítjük, majd ezt a te-
rület beépítése, a helyek elfoglalása időszakában szigorúan 
aláírás ellenében adjuk át a részükre. Az átvétel dokumentálá-
sa fontos, ez igazolja ugyanis azt a tényt, hogy a szervező ele-
get tett a tájékoztatási, „kitanítási” kötelezettségének.

Csak egy gondolat a szolgáltatás továbbfejlesztéséhez
Úgy vélem sikerült érzékeltetnem, ez a biztonságszervezési 
szolgáltatási tevékenység már túlmutat egy vagyonvédelmi 

A RENDEZVÉNY LEZÁRÁSA

•   A bontási terület őrzése.

•   Anyag- és eszközszállítások ellenőrzése.

•   Területszemle, közreműködés az átadásban (őrzés befejezése).

•   Események (baleset, káresemény) összegzése, közreműködés 
a vizsgálatban, a kárenyhítésben.

•   Összefoglaló készítése a biztonsági tapasztalatokról.

•   Anyagi, pénzügyi elszámolások.

•   Nyilvántartások lezárása. 

•   Biztonsági iratok megőrzésbe helyezése.

szolgáltatótól általában megszokott vagy eddig elvárt gyakor-
lattól. De pontosan ez is volt a célunk. Meglehet, vannak olyan 
biztonsági cégek, amelyek talán korábban megindultak ebben 
az irányban, előttünk járnak, s ennek örülnünk kell, mert min-
den ilyen törekvés a szakma fejlődését, presztizsének növe-
kedését szolgálja. Mi magunk is megálmodtuk ezt az irányt, 
elindultunk azon, és örülünk annak, hogy a próbaév sikerél-
ményt hozott nekünk szakmailag, megbízóinknak talán köny-
nyebbséget, a rendezvények résztvevői számára egy jobb 
biztonsági szintet, ezzel mindannyiunknak egy magasabb elé-
gedettséget.
A rendezvénybiztonsági tervezés, de különösen a szervezés 
területén számos továbblépési lehetőség rejlik, különösen 
a technikai szolgáltatások irányában. Ez különösen a kisebb 
volumenű, kisebb költségvetésű rendezvények esetében le-
het fontos, hogy a biztonsági szolgáltató maga rendelkezzen 
például a vészhelyzeti hangosítás, a biztonsági világítás kiala-
kításának, az alapvető tűzoltó eszközök biztosításának, vagy 
a biztonsági jelrendszer telepítésének a feltételeivel. A bizton-
ságtechnikai megoldások is egyre inkább tért kell, hogy nyer-
jenek minden területen: a regisztráció, a résztvevői létszám el-
lenőrzése, a minden percben pontos elektronikus információ 
a területen jelen lévők létszámáról, a mobil térfigyelő rendsze-
rek alkalmazása a vagyonvédelem érdekében, mind újabb és 
újabb megoldási igényeket vet fel.

Végezetül egy jóval prózaibb biztonsági területre szeretném 
a figyelmet ráirányítani, amely most talán egy kicsit mosto-
hagyereknek tűnik a rendezvényhelyszíneken: ez a munkabiz-
tonság. Egy rendezvényhelyszín ugyanis egyben munkahely, 
ahol – ha ideiglenesen is – egy időben több munkáltatóhoz 
tartozó munkavállaló végez munkát, s akik között a munka-
végzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és 
a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne je-
lentsen. Az összehangolás keretében pedig tájékoztatni kell 
a munkavállalókat különösen az egészséget és biztonságot 
érintő kockázatokról, a megelőzési intézkedésekről. Ennek fe-
lelőse pedig döntően ugyancsak a rendezvény szervezője kell, 
hogy legyen.
Azt gondolom, ezek azok a további lépések, amelyeket a 
közel jövőben meg kell tennünk ahhoz, hogy még teljesebbé 
tehessük azt biztonságszervezési szolgáltatási kört, amelyet a 
rendezvényeken elvárható biztonság érdekében célul tűztünk 
ki magunk elé.

Bernáth Mihály
minőségügyi és ellenőrzési osztályvezető

Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt.



6

bakró-nagy hédI: „nemcsak sok pénzből leheT  
jó rendezvényT szerveznI”

Interjú

Saját kreatív ügynökségét vezeti, a MaReSz elnökségi 
tagja, és 2012 októberétől a BKF Kreatív Event Menedzser 
képzésén is tanít Bakró-Nagy Hédi, aki szerint a jó ren-
dezvényszervező valóságos polihisztor.

n Milyen tárgyat tanítasz majd a Kreatív Event Menedzs-
ment (KEM) képzésen?
– Rendezvényszervezés és -menedzsmenentet oktatok majd, 
ez lesz az első félévem a Budapesti Kommunikációs és Üzle-
ti Főiskola szakmai továbbképzésének tanári gárdájában. Ko-
rábban elsősorban szakmai konferenciákon tartottam előadá-
sokat, olyan egész napos workshopok keretében, melyeken a 
hallgatók már rendelkeztek rendezvényes tapasztalatokkal, így 
mindannyiunk számára élvezetes, kiscsoportos interaktív fog-
lalkozások voltak. A KEM-óráimat is hasonlóképpen tervezem, 
mert – bár még van néhány szabad hely, de már most látszik, 
hogy – nagyon erős évfolyamnak ígérkezik az idei.

n Miért tartod izgalmas kihívásnak, hogy a Magyarorszá-
gi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége el-
nökségi tagjaként, és saját ügynökséged vezetése mellett 
a kreatív event menedzserek legújabb generációját vezes-
sed be a szakma rejtelmeibe?
– A BKF KEM-képzését igen magasan jegyzi a szakma, lévén 
a képzés – mint az elnevezése is mutatja – arra a két dolog-
ra koncentrál (kreativitás és jó menedzsment), ami a piacké-
pesség kulcsa, és egyben a legfontosabb a leendő rendez-
vényszervezők számára. Személyesen pedig az motivál, hogy 
az ember, ha munkál benne egyfajta tanító ösztön, bizonyos 
kor felett úgy érzi, szerzett már annyi tapasztalatot, amit ér-
demes átadnia, hátha a fiatalabbak kamatoztatni tudják. Szó 
sincs egyébként arról, hogy én mondanám meg a „tutit”, hi-
szen mindig úgy tanítok, hogy mindenki elmondhassa a saját 
tapasztalatait is, és aztán közösen megvitatjuk, ki mit tanult 
belőle, mit csinálna másképp. Nagyon sokat tudnak egymástól 
ellesni a hallgatók, de azért bízom benne, hogy a rendezvény-
iparban eltöltött két évtized alatt szerzett tapasztalataimnak is 
hasznát veszik.

n A rendezvényszervezés alapvetően gyakorlati feladat, a 
képzés azonban legalábbis részben elméleti. Hogyan lehet 
az ideális egyensúlyt megteremteni a kurzus folyamán?
– Úgy gondolom, aki egy ilyen szakmai továbbképzésre jelent-
kezik, a rendezvényszervezés alapjaival már tisztában van – 
ha mégsem, mindent megtudhat „A rendezvénymenedzsment 
alapjai” című órán Dér Csaba Dezsőtől. Az én kurzusomon azt 
sajátíthatja el, hogyan menedzseljen az ember egy projektet, 
milyen aknákat érdemes elkerülnie, és hogyan kell összefog-
ni egy sokszereplős rendezvényt. Szervezés alatt áll, hogy az 
egyik oktatási alkalmat külső helyszínen tartsuk, hiszen nincs 
hasznosabb annál, mint „élőben” megtapasztalni, hogyan is 
zajlanak a dolgok egy rendezvényen.

n Az október közepén induló képzésben egy hallgató, a 
Mutasd magad lelKEM! pályázat nyertese ösztöndíjasként 
vehet részt. Mi újat tudtok tanítani olyasvalakinek, aki egy 
ilyen összetett feladattal megbirkózott?
– Friss személetet. Mióta a rendezvényszervező szakmában 
dolgozom, hihetetlen sok fejlődésen, változáson ment át az 
ágazat. Annak idején, amikor a főiskolán idegenforgalom-szál-
loda szakos voltam, még a konferenciaszervezés részeként 
oktatták a rendezvénymenedzsmentet. Ma már önálló iparág, 
melynek a BKF képzésén a legkülönfélébb szegmenseibe kós-
tolhatnak bele a fesztiváloktól kiállításokig és zenei rendezvé-
nyekig.

n Szerinted milyen attitűdök, ismeretek, készségek a leg-
fontosabbak egy leendő kreatív – tehát kultúra és média 
területén is otthonosan mozgó – event menedzser számá-
ra, más rendezvényszervezőkkel szemben?
– A konferenciaszervezéshez például leginkább logisztikai ér-
zék és precizitás kell, a kreatív szektorban azonban az empá-
tia a legfontosabb. Jól jön továbbá a határozott szépérzék, a 
jó ízlés, és nem kevés hajlam a maximalizmusra. Nagyon fon-
tos az is, hogy dinamizmus áradjon az illetőből, és lelkes le-
gyen – ezt a szakmát csak úgy lehet csinálni, ha szereted ki-
pipálni a feladatokat, és ha megakad valahol a folyamat, egy 
gyors brainstorminggal – adott esetben a kollégákat, vagy a 
partnereket bevonva – csapatban megoldani a problémákat. A 
közös ötletelésnek hihetetlen ereje van, az együttgondolkodás 
mindenkit még kreatívabbá tesz – az „ez az én rendezvényem, 
én csináltam” mentalitás viszont ritkán szokott sikeres lenni. 
Úgy szoktam fogalmazni: a jó rendezvényszervező valóságos 
polihisztor. Persze nyilván senki nem az, úgyhogy inkább ér-
demes minél nyitottabb lenni a partnerek, beszállítók, alvál-
lalkozók munkájára, hiszen tőlük lehet ellesni azokat a legfris-
sebb ötleteket, újításokat. amelyekből aztán a megrendelőt és 
az ügyfeleket egyaránt lenyűgöző rendezvény-csomagot tudsz 
összeállítani.

n Gondolom, némi pénzügyi „szimat” is jól jöhet egy me-
nedzsernek...
– Így van, sőt, a gazdasági affinitás mellett realitásérzékre is 
szükség van, főleg a gazdasági válság kezdete óta. Igazi szak-
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a paInT Up! a műcsarnokoT Is megrengeTTe 
Tízezren nézTék az „épüleTmozgaTó” anImácIókaT 
okTóber 6-án a hősök Terén

fesztiválok/rendezvények
mai kihívás számunkra elfogadni, hogy nemcsak sok pénzből 
lehet lenyűgöző rendezvényt szervezni. Az ügyfél is észreveszi 
a szándékot, de a menedzsernek is öröm, ha sikerül mindent 
a lehető legjobban megvalósítani a megadott kereteken be-
lül. Ehhez olykor éppenséggel elvenni kell tudni – éppen ezért 
olyan fontos, hogy képben legyünk a technikai háttérrel, és azt 
is meg tudjuk becsülni, mihez mennyi ember és idő kell.

n Minden képzés esetében az izgatja legjobban a poten-
ciális jelentkezőket, hogy el tudnak-e helyezkedni diploma 
után. A KEM-képzés legjobbjai számára a BKF szakmai 
partnerei, így a MaReSz is lehetőséget kínál szakmai gya-
korlatra. Általában milyen feladatokra számíthatnak a vég-
zett hallgatók?
– Aki komolyan veszi ezt a képzést, és már előzetes tapasz-
talattal, gyakorlattal is rendelkezik, azok szinte biztos, hogy 
azonnal event managerként tud elhelyezkedni. Akinek még 
nincs tapasztalata, az többnyire asszisztensként kezdhet, de 
fél-egy év gyakorlat után már önállóan fog tudni rendezvénye-

ket lebonyolítani. De minden hallgatónk előnnyel indul, hiszen 
már önmagában az pluszt jelent egy állásinterjún, ha az ille-
tő elmondhatja magáról, hogy nem sajnált időt és pénzt egy 
szakmai továbbképzés elvégezésére.

n Ügynökséged, a RagazzArt is alkalmaz junior event 
managert, és gyakornokokkal is nyilván dolgoztál már. 
Amikor fiatal rendezvényszervező kollégát keresel, Nálad 
mi nyom többet a latban, a szakirányú végzettség, vagy a 
gyakorlat?
– Mindenekelőtt a jelentkező kisugárzását nézem, és azt fi-
gyelem, hogy rám milyen hatást tesz – ehhez jól jön az előbb 
említett empatikus képesség (nevet). De még a személyes el-
beszélgetés előtt megszűrjük a jelentkezőket, általában egy, 
a Mutasd magad lelKEM! pályázathoz hasonló próba-projekt, 
és az ahhoz kapcsolódó prezentáció segítségével. A döntésbe 
persze racionálisabban gondolkodó kollégáimat is bevonom, 
de ha valakiben megérzem a kurázsit – például visszakérdez – 
nálam már nyert ügye van. fIdelIo

Több mint tízezer ember kísérte figyelemmel október 6-án 
este a Paint Up! Visualpower virtuális épületfestő verseny 
döntőjét a Műcsarnoknál. A világon egyedülálló rendez-
vényen a nézőknek ritka kuriózumban volt részük, külön-
leges 2 és 3D-s animációkat láthattak a múzeum 1000 
nm-es homlokzatára vetítve. A győztes egy a rentIT és a 
Visualpower által felajánlott milliós laptoppal gazdago-
dott. 

Az épületvetítés (building mapping) történetében a világon el-
sőként 2010-ben hirdetett pályázatot a Visualpower Kft. Az 
idei, sorban a harmadik Paint Up! virtuális épületfestő verseny, 
melyet a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál kereté-
ben a Hősök terén rendeztek meg, a korábbiakhoz hasonlóan 
ez alkalommal is óriási sikert aratott. A múzeum homlokza-
tához illeszkedő, 3 perces, zenei aláfestéssel komponált pá-
lyamunkák 1000 nm-es (!) felületen színezték, mozgatták 
az épület különböző elemeit. Geometriai alakzatok cikáztak, 
varázskert virágzott és szikrázott a Purgatórium a Műcsarno-
kon, természetesen mindez csak virtuálisan.
Az est kuriózumaként a Bordos László Zsolt és meghívott al-
kotótársai által versenyen kívül készített, emberi interakcióval 
egybekötött világszínvonalú animációt láthatták a nézők. 
A döntő során az előzetesen beküldött 12 legjobb épületfes-
tő animációt értékelte a zsűri. A rentIT és a Visualpower 
által felajánlott első díjat, az Apple MacBook Pro Retina lapto-
pot, Pozsgay Benedek kapta „New world coming” című al-
kotásáért.
Második a Varga Zoltán és Szabó Csaba által készített 
„Universal planning” lett. A harmadik helyen Juhász Péter 
végzett „Az elme forradalma” című animációval.
A nézőknek a győztes „New world coming”, továbbá a „Pi-

ros” és az „Este kimentél, reggel bejöttél, suttyomba” 
című munkák tetszettek a legjobban. Alkotóik egyedi munka-
lehetőséget kaptak: a budapesti Vörösmarty téren található 
Gerbeaud Házra készíthettek egy-egy 3 perces karácsonyi 
témájú animációt, melyet idén november 30-tól 1 hónapon át, 
naponta többszöri ismétléssel a Budapesti Karácsonyi Vásá-
ron vetítenek.
Mint azt Vaskó Tünde főszervező elmondta, a Visualpower 
büszke arra, hogy a Paint Up! segítségével a „building 
mapping” rendkívül látványos, és a rendezvényszervező szak-
ma számára új alternatívákat adó műfaját hazánkban is sikerült 
az alkalmazott művészetek sorába emelniük. 

A versennyel kapcsolatban minden információ elérhető a 
http://paintup.visualpower.hu/ oldalon.

Háttérinformáció: 

A virtuális épületfestés (szak-
mai nevén building projection 
mapping) a Paint Up! verseny 
előtt hazánkban kevéssé ismert 
művészeti ág volt. 
A műfaj lényege, hogy egy adott 
épületre olyan mozgóképet – 
animációt – készítenek az alko-

tók, amely igazodik annak homlokzati elemeihez. Az ilyen 
típusú alkotás kreatív módon használja a fényt, az árnyé-
kot és a teret, melynek köszönhetően térmódosítást lehet 
létrehozni. A vetített anyag, tehát nem csak fénnyel színe-
zi, hanem „virtuálisan mozgatja” is az épületet.
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díjeső a némeT rendezvényeknek 
az eUbea díjon

szakmai elismerések

Az EuBEA kezdeményezés egyre hangsúlyosabb szerepét jól 
mutatja, hogy 2012-ben ugrásszerűen megnőtt a beérkezett pá-
lyázatok száma. Míg 2011-ben mindössze 99 nevezés érkezett, 
ebben az évben 19 országból összesen 146 pályázat érkezett, 
amelyből aztán hosszas kiválasztási procedúra során végül 62 
alkotás került shortlistre. A résztvevő országok köre is bővült, 
az egyértelmű Nyugat-európai fölény (Ausztria, Belgium, Dánia, 
Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Luxem-
burg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Norvé-
gia, Egyesült Királyság) mellett már jelen vannak a közép- és ke-
let-európai országok munkái is Csehországból, Észtországból, 
Oroszországból, Törökországból és hazánkból. 
A nemzetközi zsűri 32 tagja a rendezvény szakma legmagasabb 
presztízsű szereplői mind ügynökségi, mind ügyfél oldalról 14 
országból érkezett. A zsűri elnöke az olasz Hermes & Partner 
ügyvezető igazgatója, Carlo Hermes volt. Az elnök megnyitójá-
ban kifejtette, hogy a zsűrinek ebben az évben rendkívül nehéz 
dolga volt, hiszen soha nem volt még ennyire színes felhozatal 
mind az országok, mind a pályaművek összetételében. A sok-
színűség ünneplése mellett igen nehéz dolguk volt az objektív 
szempontok értékelésénél, hiszen teljes mértékben eltérő kul-
túrákat, megoldásokat kellett összehasonlíta-
ni. A nyugat-európai dominanciát jól példázza, 
hogy a legtöbb shortlistes alkotás Nyugat-
Európából került ki, és minden kategóriában 
díjaztak német eseményeket. Az összesített 
eredményeket figyelembe véve az Arany 
Elefánt díjat a német BBDOLive ügynökség 
nyerte el, két spanyol ügynökséget meg-
előzve. 
A termékbemutató kategóriában, amely-
ben a Roxer Event & More Ügynökség a 
Vredestein termékbemutató eseményét 
nevezte, szintén a német ügynökségek 
egyeduralma volt jellemző. Az első he-
lyezést a Porsche 911 Carrera bemu-

tatója nyerte, amelyet Dél-Afrikában, Fokvárosban rendeztek 
meg. A több mint 5 millió eurós büdzséből megszervezett ese-
ményen 70 ország 2100 kereskedőinek és partnereinek mutatták 
be az új modellt. A második helyezést a hazai pálya előnyeit él-
vező olasz ügynökség nyerte el a BMW 6-os Gran Coupé bemu-
tatójával. A harmadik helyet szintén német ügynökség érdemelte 
ki s Microsoft Windows 7.5 telefon bevezető kampánya kapcsán. 
A zsűri a magyar résztvevőnél külön kiemelte azt a következe-
tességet, ahogy a rendezvény teljességében megjelentek a ter-
mék – a Vredestein és a Giugiaro Design olasz tervezőirodával 
közösen létrehozott Sportracs abroncsok - fejlesztése során ki-
emelt szempontok, a modern technológia és a design találko-
zása. A rendezvény minden elemében, mind a szakmai, mind a 
szórakoztató programban, de még a helyszín választásában is 
érvényesült ez a kettős szempont, amely aztán a rendezvényt is 
igazán különlegessé tette. 
Rókusfalvy Gábor, aki Magyarországot és a Roxer Event & More 
ügynökséget képviselte az eseményen megemlítette, hogy a 
rendezvényt a profizmus és puritán elegancia keveréke jellemez-
te, amellyel a szervezők jelezni kívánták, semmiképp nem sze-
retnének versenyre kelni Európa legnagyobb rendezvényeivel. A 
200 fő számára megrendezett díjátadó gálát, amelyet egy két-
napos, szakmai konferencia előzött meg az aktuális trendekkel 
kapcsolatban, állófogadás követte, ahol lehetőség nyílt az isme-
retségek elmélyítésére. 
Rókusfalvy Gábor kifejtette, hogy a tapasztalatok alapján a ma-
gyar piac a kreatív megoldások területén tökéletesen megállja 
a helyét a nyugat-európai megoldások között is, azonban sok 
területen (technikai megoldások, bútorzat, dekorációs elemek) 
még van hova fejlődnie. A másik problémát a rendelkezésre álló 
források szűkössége jelenti, hiszen a büdzsék alapvetően meg-
határozzák a kreatív megoldások lehetséges körét. Jó példa erre 
a német ügynökségekre hulló díjeső, hiszen egy Hamburgban 
vagy Münchenben székelő anyacég büdzséje jóval nagyobb 
mozgásteret kínál, mint egy lokális költségkeret, épp ezért fon-
tos, hogy a kreativitás még hangsúlyosabbá váljon a tervezés 
során. Rókusfalvy bizakodó a magyar nevezésekkel kapcsolat-
ban: „Bízom a magyar ügynökségekben, a magyar szereplők-

ben, biztos vagyok benne, hogy jövőre is számtalan jó 
megoldás, izgalmas projekt valósul meg, 

így arra bíztatnék mindenkit, 
hogy nevezzen a díjra, hiszen így 
a szélesebb európai közönségnek 

is megmutathatjuk a magyar kre-
ativitást és az ügynökségek is va-

lós képet kaphatnak magukról, saját 
pozíciójukról nemzetközi szinten is.” 

– mondja Gábor. 
A díjakat 2013-ban is átadják, a neve-

zési lehetőségekről a későbbiek során 
nyújt tájékoztatást az EuBEA.

Rókusfalvy Gábor

2012. november 15-én Milánóban adták át a nemzetközi rendezvényeket elismerő EuBEA díjakat.  
A díjátadó gálán 17 kategóriában hirdettek győztes projekteket, különféle szempontok alapján.
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az Igazság nem odaáT van!
európA első 3. típusÚ interAktív  
élMényszínház nyílik budApesten

Az igazság már nem odaát van, hanem itt, Budapesten. A neve 
Area 51 project. Az Európában egyedülálló 3. típusú interak-
tív élményszínháznak köszönhetően 70 percre mindannyian 
Mulder vagy Scully ügynök bőrébe bújhatunk. Az egyedülál-
ló élményről egy 1550 nm2 nagyságú hangár és 80 színész 
gondoskodik. A látogatók egy, a földi hétköznapoktól elvonat-
koztató történéssorozat részeseivé válnak, melyben többek 
között izolációs eljárás szükséges a belépéshez és a hatalmas, 
15 és fél méter átmérőjű UFO belsejének megtekintéséhez. 
„Az UFO kérdés mindenkit izgat szerte a világban, igazolják ezt 
a folyamatosan készülő kasszasiker sci-fi filmek és az óriási 
népszerűségnek örvendő sorozatok. Mindenkiben felmerülnek 
ugyanazok a kérdések: Léteznek? Hogy nézhetnek ki? Hogyan 
utaznak? Tudnak rólunk? Ezeket a kérdéseket szeretnénk kör-
bejárni egy lenyűgöző előadás keretein belül. Remélem sikerül 
óriási élményt nyújtanunk az ide látogatóknak, akik egy életre 
szóló emlékkel távoznak majd a hangárból” – mondta el Vona 
Tibor, az Area 51 Project ügyvezető igazgatója, aki egyben öt-
letgazdája és forgatókönyvírója is a projektnek. A hangár lét-
rehozása azért is volt fontos az ügyvezető igazgató számára, 
mert a magyarokat sokan zárkózott, mindent elutasító népnek 
tartják, de ennek a témának a nyilvános felkarolásával bebizo-
nyíthatjuk, hogy ez nem így van, hanem igenis nyitottak, érdek-
lődőek vagyunk.
Az előadás a szimpla megtekintésnél többet kíván a látoga-
tóktól, ugyanis aki belép a hangárba, az aktív részesévé és 
megélőjévé válik a történetnek. Az interaktív élménypontok kö-
zött elsőként az oroszországi tunguskai UFO- katasztrófával 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de a 2,5 méter magasan 
lebegő hatalmas űrhajó is sok érdekességgel szolgál.

Mítosz és valóság
1908. június 30. Tunguska, Szibéria. A kihalt orosz tájon egy 
nap alatt több száz hektár erdő pusztult el érthetetlen, titok-

zatos módon. A természeti katasztrófának hitt eset után a kör-
nyéken rengeteg torzszülött lény bukkant fel, sokan megbe-
tegedtek. Évtizedekkel később is érezték a pusztító hatást, 
amiről kiderült, hogy egy óriási nukleáris erő okozta, sokkal 
nagyobb, mint amivel Hirosima városára mértek csapást. A la-
kosság válaszokat akart, találgatások kezdődtek, de az orosz 
kormány és a hatóságok titkosítás alá vontak minden, az ügy-
gyel kapcsolatosan információt. Több mint 100 évig mélyen 
hallgattak arról, pontosan mi történt azon a napon…
Néhány kiszivárgó tárgyi bizonyíték, valamint titkosított archív 
felvétel azonban egyértelművé tette, hogy a természeti ka-
tasztrófát egy lezuhant azonosítatlan repülő tárgy (UFO) okoz-
ta. A hatóságok azonban valamit a katasztrófánál is jobban el 
akartak titkolni: nem egy, hanem két UFO zuhant le aznap. A 
megsemmisült csészealjtól 50 kilométerre egy másik is becsa-
pódott, de szinte teljesen ép maradt. Ezt az UFO-t az orosz 
hatóságok egy évszázadon át rejtegették a világ elől, mialatt 
különböző kutatásoknak és vizsgálatoknak vetették alá. A tu-
dományos cél érdekében még az amerikaiakkal fennálló ellen-
séges viszonyukon is túlléptek, és bevonták őket a munkába. 
A hidegháború végének közeledtével, 1988-ban, teljes titokta-
tás közepette az akkori magyar, szovjet és amerikai kormány 
vezetése egyezmény keretében rendelkezett arról, hogy az 
UFO-t, és az egyetlen életben maradt utasát Magyarországra 
szállítják, és itt folytatják a kutatást. A titokzatos szállítmány 
egy hideg téli napon, az éj leple alatt érkezett, a legnagyobb 
biztonsági intézkedések mellett.
Igen, ez a lezuhant csészealj már 24 éve egy budapesti han-
gárban pihen, amit az USA kormánya őriztet! Lehet, hogy Ön 
is nap mint nap eljár mellette, anélkül, hogy tudná, mit rejt a 
hatalmas épület! A szigorú katonai védelemmel ellátott hangár 
falai mögött most is lázas munka folyik, a sok kutató a folyton 
fejlődő eszközök segítségével egyre több részletet tár fel az 
UFO származási helyéről, útjáról, és utasairól. A tudósok min-
dennap köztünk járnak, magukkal hordják a titkok súlyát.
Ön is kíváncsi, hogy milyen információk birtokába jutottak ed-
dig a kutatócsoportok? Tudni szeretné, hogy milyen titkokat 
rejt a világűr? Mostantól vége a találgatásoknak, mert egye-
dülálló világszenzációként 2012. év október 26-tól elsőként 
Magyarországon tekinthető meg ez az eddig eltitkolt lelet, így 
Ön is átélheti a földön kívüli élet csodáját.  Lépje át a hangár 
kapuját, lépjen át egy más világba, legyen részese a szenzáci-
ós felfedezésnek!

További információk:

Mittelholcz Dóra
sajto@ufohangar.hu

Ttel: 0620/222-8262

Area 51 Project néven a színházi élmény egy új műfaja érhető el októ-
ber 26-tól Budapesten, a 3. típusú interaktív élményszínház. Az Euró-
pában egyedülálló, 70 perces show során az UFO kérdés misztikumá-
ban merülhetnek el a látogatók. 
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kUponos akcIók helyeTT profI markeTIngeT!
ügyfelekeT mIndenáron?
Az utóbbi időben nap mint nap bombáz-
zák a nagyközönséget a kuponos cégek, 
s ajánlataikban egyre több sokcsillagos 
hotel is féláron vagy még olcsóbban kí-
nálja szobáit. Már a Szállodaszövetség 
is közleményben hívta föl a figyelmet 
erre a rövidlátó, veszélyes tendenciára. 
Vajon mit tehetnek a súlyos pénzügyi 
nehézségekkel küzdő hotelek a túlélé-
sért? Erről beszélgettünk Szentirmay 
Lászlóval, a PROMO DATA Piackutató 
ügyvezetőjével.

n Mit tehetnek a válság sújtotta hotelek, 
ha üres szobáikat meg akarják tölteni, 
és csábító ajánlatot kapnak a szaporodó 
számú kuponos cégektől, hogy nagyszá-
mú ügyfelet tudnak hozni?
– Rövid távon érthető a lépés, de ezt csak azok vállalják, akik 
úgy vélik, csődbe jutnának enélkül, vagy azok, akik meglehe-
tősen szűklátókörűek és csak a rövid távú bevételeikkel foglal-
koznak. Valóban, ma már 60 ilyen kuponos cég ontja a “jobb-
nál jobb” félárú és még nagyobb engedményű ajánlatokat, és 
tényleg népszerűek is ezek az akciók. Az a középréteg, ame-
lyik nem tudná megfizetni a 60-80 ezer forintos hétvégi árat, 
bátran belevág ennek a feléért vagy még olcsóbban. Csak-
hogy ez a réteg az alváson és a wellness lehetőségen kívül 
nem igazán vesz igénybe más szolgáltatást. Az ilyen olcsó ak-
cióknál a legtöbbször csak reggelit biztosítanak, s a “fapados” 
vendégek ilyenkor becsempészik az ételt, italt vagy a közeli 
büfékben fogyasztanak. Egyre több elegáns hotelben tűnik föl 
a hagyományos vendégkörnek, hogy “újfajta” társaik vannak, 
akik hangoskodva, a megszokott decens hangulatot megza-
varva “jól érzik magukat”. S amikor a törzsvendégek megtud-
ják, hogy “ezek” féláron élvezik ugyanazt a szolgáltatást, ak-
kor fellázadnak, s elhatározzák, hogy többet nem teszik be a 
lábukat, vagy ők is olcsóbban várják el a korábbi színvonalat.  
Ez pedig hosszabb távon nagyon megbosszulhatja magát, a 
válság remélt elmúltával sem lehet visszatérniük a korábbi ár-
színvonalhoz.

n Akkor miért mennek bele ebbe a zsákutcába még igen 
neves négycsillagos hotelek is?
– Már jó pár éve megjelentek az interneten a kuponos hié-
nák elődjei. Sunyi ál-levelekkel szórták meg a netet: például: 
„Szia! Most hallottam, hogy az XXX hotelben akciót hirdettek, 
és 30%-os engedménnyel lehet hétvégi pihenéshez jutni. Ne 
add tovább, mert csak korlátozott számú szobájuk van...” Ki-
derült, hogy e durva spamet egy magyar „wellness szervező” 
cég küldi, de lengyelországi szerverről (bebiztosítva magát az 
esetleges hatósági spamelési vizsgálat ellen). Nagyon cso-
dálkoztam, hogy neves hotelek hogyan mehetnek bele ebbe 
az imidzsromboló „játékba”. Naiv módon azt hittem, hogy ez 
gyorsan lecseng, de tévedtem, mára ez “profi” kuponos szak-
mává nőtte ki magát, ami e szállodák esetében gyorsan elő-

segíti hírnevük lejáratását. Azt még megérte-
ném, ha egy kisebb két vagy háromcsillagos 
hotel a hiteleit már nem tudja fizetni, a felszá-
molás határára jut és csak ebben látja a ki-
utat, de nagyobb és stabilabb patinás szállo-
dák esetében ez teljesen érthetetlen. Kérdés, 
kiszámolták-e, hogy az 50 %-os engedmény 
és a 15-30 %-os kupon-jutalék után meny-
nyi marad, és ez akár rövid távon is megéri-e 
nekik?
 
n Mi lehet a megoldás? Hogyan tudják ki-
védeni a továbbra sem szűnő válságot a 
hotelek és más rendezvényhelyszínek, ha 
nem akarják a homokba dugni a fejüket 
vagy lejáratni magukat ilyen rövid távú si-
kereket jelentő akciókkal?
– Csak jól megfontolt, hosszú távú marketing 

stratégiával, aminek igencsak ellentmond, hogy a már négy 
éve tartó válság elején a cégek vezetői először épp a marketing 
büdzsét nyesték meg, majd utána a marketingeseket rúgták 
ki...  Igen sok hotelt vagy rendezvényes céget kerestünk meg 
az utóbbi években, s mind többször halljuk: “én nagyon szeret-
ném a profi direkt marketing módszereket alkalmazni, de alig 
van pénzünk marketingre...”. A cégvezetők  röviden csak azt 
mondják: “nincs pénz”. Magamban hozzá szoktam tenni: nem 
is lesz, hiszen ha nem találnak profi megoldást, akkor továbbra 
is vegetálni fognak. Mert a közvetlen megkeresés elsősorban 
nem marketing, hanem kőkemény sales feladat, amely közvet-
len bevételt hoz.
 
n Tehát mit érdemes tenni?
– Elsősorban a meglévő ügyfélkörre kell koncentrálni és külön-
böző akciókat kitalálni, ami nem árengedményt, hanem inkább 
fantáziadús programokat, disznóölést, bor- vagy pálinkakósto-
lást, kulturális vagy egyéb programot jelent. Ezt persze hirdetni 
lehet a potenciális célcsoportban is, s ehhez kell profi marke-
ting, hogyan is lehet a leghatékonyabban elérni őket. S érde-
mes különös figyelmet fordítani a céges rendezvények szerve-
zésére, hiszen egy 20-30-40 fős tréning, pláne ha több napos, 
szép summát hozhat, s ha a résztvevők jól érezték magukat, 
akár magánemberként is visszatérhetnek. A válság termé-
szetesen a rendezvényes piacot is visszavetette. Már a 2009. 
év eleji 3000-es piackutatásunk után úgy becsültük, hogy 30 
%-os visszaesés várható, de ezt akkor a legtöbben fölösleges 
huhogásnak vették. A következő évben további 20%-os csök-
kenést jósoltunk, és sajnos ez is bejött. Azóta sem történt meg 
a várt fellendülés, és ez még inkább profi ügyfél-akvizíciós lé-
péseket igényel.
 
n Konkrétan mire gondol?
– Először is megfelelő adatbázisra, jól behatárolt célcso-
portra van szükség. Sokan csalódtak már az ilyen-olyan ál-
talános adatbázisokban, amelyeknek  nem sok eredménye 
lett. Azokat a cégeket kell megkeresni, amelyek egyáltalán 

Interjú
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érdekeltek a rendezvényes szakmában. Mert  még a nagy-
vállalatok többsége nem tart semmilyen rendezvényt, vagy 
a szokásos akciókat is szűkösebb költségvetéssel engedi 
megvalósítani. Ezt próbáljuk feltérképezni tíz év óta elvég-
zett felméréseinkkel. Az  ügyfél-akvizícióban, a direkt kom-
munikációban a régebben gyakori postai levélreklám szin-
te teljesen eltűnt a magas nyomdai és egyre növekvő postai 
árak miatt. Egy profi levél ma már 250-300 Ft is lehet, s ennél 
persze sokkal olcsóbb az e-mail. És hatékonysága semmivel 
sem kisebb, mint a postaié. Pontosabban ugyanolyan ala-
csony, pár százalék. Igaz, jóval olcsóbb, de ez még mindig 

kevés. A leghatékonyabb a telemarketinges tárgyalás-előké-
szítés, a lead generation. Ezt a call centerek e feladatra ki-
képzett operátorai tudják végrehajtani egy  jól megfogalma-
zott kérdőív alapján.  Ha megfelelő célcsoportot keresünk 
meg, akkor akár 8-12 %-os eredménnyel szervezhetünk sze-
mélyes vagy telefonos érdeklődőket, és ehhez szokott jönni 
50-70 %-os e-mailes tájékoztatót váró érdeklődő. A PROMO 
DATA  évek óta végez ilyen kampányokat, mivel hasonló a 
célcsoport, előre kiszámítható eredménnyel.

Horváth Ágnes

Interjú

Egyedi, különleges ajándék, jó programok, finom ételek 
együtt? Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az 
ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára 
hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek 
maradtak.

Kicsivel több, mint egy hónappal az ünnep előtt már szinte min-
denhol megkezdődik a karácsonyi készülődés, megnyílnak a ka-
rácsonyi vásárok. Ezeknek a rendezvénysorozatoknak a célja, 
hogy a karácsonyi ünnepi várakozás igazi jelentését közvetítse a 
hétköznapok emberének, szemben a bevásárlás és ajándékozás 
zaklatott valóságával. Ilyenkor számos program kínál kikapcsoló-
dási lehetőséget, gasztronómiai és kulturális élvezeteket, viszont 
a kínálat vidéken és a városokban igencsak eltérő.
Az elmúlt években már nálunk is minden nagyobb város karácso-
nyivásár-lázban ég. Az adventi, karácsonyi vásárok legnagyobb 
érdeme, hogy visszaadják az ajándékvásárlás örömét. Az elen-
gedhetetlen forralt bor- és kürtöskalácsillat, az ünnepi fények, a 
sokszor élő karácsonyi zene, az előadások mellett csak egy apró 
momentum, hogy árusítás is folyik. Ráadásul a kézműves vásá-
rok kínálata is inkább egy interaktív kiállításra emlékeztet: a leg-
több árusnál a vásárlást nem kötelezőnek érezzük, inkább juta-
lomnak, hogy kézbe vehetjük a mesterien elkészített termékeket. 
Az adventi vásárokon ezért nem letudjuk az ajándékvásárlást, ha-
nem egy jó program keretében még meglepetéseket is találunk. 
A vásárok története régmúltra tekint vissza, a német városokban 
alakult ki a karácsonyi vásározás szokása, mely a XVIII–XIX. szá-
zad fordulóján vált széles körben ismertté. A vásárokon főként a 
kézművesek termékeit árusították. A XIX. századtól pedig egyre 
nagyobb méretekben világszerte elterjedtek a karácsonyi vásá-
rok. Az első karácsonyi vásárokra Bécsben került sor, és a mai 
napig hatalmas vonzerővel bír mind a helyiek mind pedig a láto-
gatók számára. Karácsony előtt Európa minden nagyvárosa ki-
tesz magáért, így természetesen Budapest is. 1998 óta rendezik 
meg a Vörösmarty téren a hagyomá-
nyos karácsonyi vásárt. A felsorako-
zó programok persze azokat is vonz-
zák, akiknek nincs kedvük vásárolni. 
A tér forralt boros hangulata jó alka-
lom akár egy munka utáni közös ki-
ruccanásra, akár egy családi sétára.
A városi nyüzsgés mellett az érdek-
lődők vidéken is számos karácsony 
előtti, hagyományos programból vá-

laszthatnak. Ilyen például a 
disznótorhoz és a borhoz 
kapcsolódó hagyomány-
őrző rendezvény disznóvá-
gással, újbor-kóstolással, 
pálinkával, forralt borral, 
forró teával és puncsitallal, 
lovas-és kutyaszánnal, cigányzenével és toros vacsorával. Szá-
mos vidéki szálló kínál saját szolgáltatásai mellett ilyen jellegű 
programokat. 
A disznótor, Magyarországon rendszerint télen a karácsony előt-
ti, illetve a januári hideg napokban a parasztháztartások egyik 
legnépszerűbb tradíciója, a disznóvágás háznál nevelt sertés ha-
gyományos levágása, a hús feldolgozása, és az ezt követő ha-
gyományos vacsora. Természetesen a torhoz frissen készült házi 
pálinka és bor is dukál. A falusi népszokások közül az egyik leg-
több embert megmozgató közösségi eseményt hideg téli idő-
szakra időzítették, részben azért, hogy a hús egy részét fagyaszt-
va hosszabb ideig is eltarthassák. A kulináris élvezetek mellett 
esténként zenés-táncos mulatságra, hagyományőrző progra-
mokra is látogathatunk.
A disznótor után bepillantást nyerhetünk a kocsonyafőzés mű-
vészetébe is. Átlátszó, keményen remegős és mégis lágyan sár-
ga, sok hússal vagy csülökkel, malacfüllel és farokkal   az igazi 
kocsonya a jó háziasszony büszkesége és a vidéki karácsonyi 
ünnepi lakomák elmaradhatatlan   fogása. A hagyományos ko-
csonya a disznó kevésbé nemes, porcos, csontos, bőrös, enyv-
anyagokban gazdag részeiből készül. A kocsonyafőzés külön tu-
domány, sokéves gyakorlat is szükségeltetik ahhoz, hogy a végén 
hibátlan eredmény szülessék.
Minthogy egy Nógrád megyei falucskából származom, a vidéki 
program lehetőségeket jobban ismerem, de természetesen a Vö-
rösmarty térre is kilátogatok minden évben. Mindkét tradíciónak 
megvan a maga varázsa és a kettő együtt számomra jól kiegészí-

ti egymást. A vásári forgatagban jól 
esik egy forralt bor mellett nézelőd-
ni, ugyanakkor egy disznóvágáson is 
sokaknak szokatlan, de színes élmé-
nyekkel gazdagodhatunk. Mindegy, 
melyiket választjuk, hiszen mindket-
tő biztosítja (más- más módon), hogy 
elkapjon a karácsonyi készülődés 
hangulata.

Kovács Anikó
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Az egykori művelődési házból kialakított többfunkciós rendez-
vényközpont 2002. októbere óta ad helyet konferenciáknak és 
üzleti rendezvényeknek, a kulturális és városi programok mel-
lett. Az ezerkettőszáz fős kapacitással bíró létesítmény három 
impozáns nagyteremmel, öt szekcióteremmel, kiállítói terület-
tel és modern technikai eszközökkel áll partnerei és a látoga-
tók rendelkezésére. 

Az épület legnagyobb és egyben legmodernebb terme a Szé-
chenyi-terem, kapacitása színházszerű ültetés esetén 600 fő. 
Az exkluzív Liszt-teremben 450 fős ünnepségek, koncertek, 
míg a Petőfi-teremben 250 fős rendezvények tarthatók. Öt 
szekciótermünket vállalati tréningek, tanfolyamok lebonyolítá-
sához ajánljuk. Az épület aulája, impozáns előcsarnoka a ven-
déglátói szolgáltatások megrendezéséhez, továbbá kiállítótér-
ként használható. Termeink a konferenciák lebonyolításához 
alkalmas eszközökkel gazdagon felszereltek: fény- és hang-
technika, vetítővásznak, projektorok, de akár szinkrontolmács-
berendezés is rendelkezésre áll. A termekbe beépített technika 
mobil eszközeinkkel tovább bővíthető. 

A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ az elmúlt tíz 
évet eredményesen zárta. A város művelődési intézményeként 
elsődleges feladatunk kulturális programok szervezése. A tíz 
év alatt több mint ezer koncertet, gyermekprogramot, kiállítást 
rendeztünk. Az üzleti rendezvények, konferenciák terén sincs 
okunk panaszra, közel ezer programnak, kongresszusnak ad-

tunk otthont. Intézményünk látogatottsága meghaladta a fél-
milliós létszámot.
Az eddig lezajlott konferenciák listája igazán színes: a ház 
Nemzetközi PHARE-CBC konferenciával nyitott, majd számos 
tudományos és orvoskongresszus között 2004-ben saját ren-
dezésben a XXII. Országos Műemléki Konferenciának, 2011-
ben kihelyezett kormányülésnek adott otthont. Legutóbb az 
EUREKA elnöksége tartotta nálunk konferenciáját.  

Az üzemeltető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. jubileumi ren-
dezvényekkel ünnepelt. A „Nyitott ház” programsorában ven-
dégünk volt Zorán, Bödőcs Tibor, Halász Judit, Szénási Ferenc 
karikaturista-grafikus, továbbá komolyzenei hangversennyel, 
gyermekprogramokkal, kiállításokkal találkozhatott a közön-
ség. A jeles napot természetesen a helyi zenekarokkal és mű-
vészekkel, valamint a soproni közönséggel együtt ünnepeltük. 

A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ köszöni min-
denkinek az eddigi bizalmat, és a következő tíz évben is vál-
tozatos programokkal és színvonalas szolgáltatásokkal várja 
a Sopronba látogatókat! Az intézményről bővebben a www.
prokultura.hu és a www.facebook.com/prokultura oldalakon 
olvashatnak.  

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99 / 517-500

e-mail: konferencia@prokultura.hu

„jó hozzánk eljönnI!” 
10 éve a konferencIapIacon

tízéves születésnApját ünnepelte  
A felÚjított liszt ferenc konferenciA  
és kulturális központ sopronbAn

„jó hozzánk eljönnI!” 
10 éve a konferencIapIacon
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Mint megtudtam, nagyon készülnek a jubileum méltó megün-
neplésére, ahol a városvezetés kiemelt szerepet szán az új-
jávarázsolt konferenciaszállodának, a klasszicista stílusban 
megépült, impozáns Hotel Magyar Királynak, a város királyi 
szállodájának.

Ebből az alkalomból kerestem fel a szálloda régi-, új igaz-
gatóját Márton Gábort, aki őszinte örömmel és fiatalos 
lendülettel fogadott a szálloda bejáratánál. Azonnal fel-
tűnt, hogy számára ez nem csupán egy munkahely, hanem 
egyben egy „szerelem is”...
– Lassan 2 éve annak, hogy közel 2 milliárd forintos beruhá-
zás keretében, 2010 decemberében megnyitottuk a város leg-
újabb és egyben legrégibb szállodáját, ebben a 200 éves pa-
tinás műemlékben. Sokan nem tudják, hogy ez a csodálatos 
épület szinte megtévesztésig hasonlít a budai várban található, 
köztársasági elnöki rezidenciára, a Sándor palotára, tehát ben-
nünket a város dicső történelmi múltja mellett ez is kötelezett. 
A régmúlt öröksége, az épület patinája magasra tette szá-
munkra a mércét. Mi nem a városunk 4 csillagos palettáját 
szerettük volna egy újabb szállodával gazdagítani, hanem egy 
olyan terméket akartunk létrehozni, ami korhű stílusirányzat 
megtartása mellett, maradéktalanul meg tud majd feleni, nap-
jaink multicégei által megfogalmazott valamennyi igénynek.
 
n Egy patinás épületben, mely 200 éve a vendégek kényel-
mét szolgálja, ahol lépten-nyomon visszaköszön a múlt, 
milyen módon sikerül a mai kor emberének megváltozott 
életritmusához és igényeihez alkalmazkodni ?
– Úgy érzem maradéktalanul. Az eltelt 2 év tapasztalata azt 
mondatja velem, hogy a partnereink a legnagyobb elégedett-
séggel nyilatkoznak szolgáltatásainkról. Érzékelhető számukra 
a múltidéző üzenetünk, de örömmel élnek a szállodában fellel-
hető csúcstechnológiák adta lehetőségekkel is.
Egy nagy álmom vált valóra akkor, amikor a tulajdonosi kör a 
szokványostól nagymértékben eltérő, a dicső múlthoz mél-
tó felújítás mellett döntött. Az épület akkori igazgatójaként, 
álmodtam egy olyan szállodakomplexumot, ahol az épület 
minden szeglete, továbbra is a régmúlt üzenetét tudja majd 
hordozni, a vastag falak képesek lesznek megőrizni a város 
történelmi emlékeit, de szolgáltatásainkkal maradéktalanul 
meg tudunk majd feleni 21. század technológiájához szokott 
partnereinknek is. Nem volt könnyű feladat. Öszintén szólva az 
előzetes tervekből magam sem gondoltam volna, hogy a múlt 
és jövő ilyen tökéletes harmóniáját leszünk képesek megvaló-
sítani.
A Hotel belsőépítészete a korhű stílusirányzat mellett a modern 
ábrázolására törekedett. A belső környezet a kő, a fa, a fém és 
az üveg használatának harmóniáját sugározza, megteremtve 
ezzel egy rendkívül elegáns, mégis modern megjelenést. 

Az új partnereink között olyan cégek is vannak, akik számára 
nem volt elégséges a város korábbi négycsillagos kínálata, s 
gyakorta utaztatták vezető beosztású munkatársaikat Buda-
pestre. Ma már ezt nyilván nem teszik. Velem együtt, belesze-
rettek a szállodába. Egyszóval, az új termék maradéktalanul 
beváltotta a hozzá fűzött reményeinket és a már meglévő ven-
dégkörünk mellé, újabb kiemelt partnerek csatlakoztak.

n Miért jubileumi év Székesfehérvár számára a 2013-as év?
– A királyok városának története, alapítása Géza nagyfeje-
delemhez, illetve Szent Istvánhoz kötődik. A megyeszékhely 
hosszú évszázadokon keresztül központi szerepet játszott a 
magyar történelemben, 1083 után már szakrális központ is 
volt, hiszen itt történt meg az első magyar szentek felemelése, 
kanonizációja. Értelemszerű, hogy a mai városnak elsősorban 
Szent István kapcsán volt és van teendője: 2013 a 975. évfor-
dulója lesz az államalapító király halálának, s az utolsó székes-
fehérvári országgyűlés 75. évfordulója is abban az esztendő-
ben jön el. Azon az országgyűlésen iktatták be Szent István 
ünnepét, tehát 1938 óta már nem csupán egyházi, hanem álla-
mi ünnep is augusztus huszadika, Szent István napja.

n A Hotel Magyar Király**** nemzeti örökség, a történelmi 
Belváros része. A város, amelyben épült, kedvelt turiszti-
kai célpont. Milyen módon egyeztethetők össze a turiszti-
kai programlehetőségekkel a hotel, elsősorban corporate 
és konferencia szegmens részére kialakított szolgáltatásai 
és ajánlatai? 
– A szálloda PR csapata szinte együtt lélegzik a Tourinform 
irodával, igyekszik elsőkézből tudomást szerezni minden régi-
óban zajló eseményről és programcsomagjainkba is beépítjük 
a gazdag történelmi múltat bemutató emlékhelyek, múzeumok 
kínálatát. A turisták száma alacsonyabb a városban, így termé-
szetesen nálunk is, de mi az ő igényeiket is ki szeretnénk elégí-
teni, nem csak az üzletemberekét. Azt azért látni kell, hogy egy 
konferencia résztvevője, a plenáris ülések mellett, azért érdek-
lődik a nevezetességeink iránt, s gazdag programlehetőséget 
tudunk ajánlani üzleti partnereink számára is. 
Örömteli, hogy egy olyan városban fogadhatjuk a konferenciá-
ik résztvevőit, ahol lehetetlen unatkozni.

n Negatív felhangja miatt nem szívesen használjuk a vál-
ság kifejezést. Egyes pozitív szemléletű meghatározás 
szerint: „A válság” nem más, mint élvezetes vitorlázás a vi-
harban.” Az Önök szállodája, hogyan állta a viharos szelet?
– Véleményem szerint a válság inkább az erőviszonyok átren-
deződése volt a gazdaságban. Sokan belebuktak, de a profik 
megerősödtek. Mi abban az időben kezdtünk hozzá a rekonst-
rukcióhoz, amikor mások feladták a harcot, eladták a szállo-
dáikat illetve belefulladtak a hiteleikbe. Úgy ítéltük meg, hogy 

kIrályI szálláshely és konferencIahelyszín  
a jövőre jUbIleUmI évéT ünneplő kIrályok városában
interjÚ Márton GáborrAl, A hotel MAGyAr király**** iGAzGAtójávAl

A 2013-as év jubileumi év lesz Székesfehérvár számára. Már most érezhető a felfokozott várakozás a régió iránt, 
ezért felmerült bennem a kérdés, miként tudja majd kielégíteni a megnövekedett szállás és konferenciaigényeket 
a koronázóváros. 
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Interjú
amennyiben megfelelően tudjuk pozicionálni magunkat és nem 
akarunk a város négycsillagos palettájának újabb „gyöngysze-
me” lenni, hanem a jelenlegi ígényeket célozzuk meg, akkor 
éppen abban az időben leszünk jó helyen, amikor arra a legna-
gyobb szükség van. Most úgy tűnik, jól döntöttünk.

n Azt már látom, hogy az elkötelezettsége egyedülálló 
a várossal és az épülettel szemben. Mégis mit emelne ki 
leginkább a szálloda értékei közül, amiért a rendezvények 
helyszínéül Önöket érdemes választani?
– Legfőbb erősségünk, leszámítva már korábban felsorolta-
kat, a szálloda földrajzi helyzete, a rendezvénytermek nagy 
száma és változatossága, a minden igényt kielégítő modern 
technika alkalmazá-
sa, a kulináris élveze-
tek széles tárháza és 
végül, de nem utolsó 
sorban a személyzet 
vendégközpontúsá-
ga. Csupán 60 km-re 
vagyunk Budapesttől, 
autópálya mellett, az 
ország szívében. Min-
denki számára jól 
megközelíthető helyen 
tudunk, olyan szolgál-
tatást nyújtani, ami a 
legmesszebbmenőkig 
ki tudja elégíteni part-
nereink legkülönfélébb 
igényeit.
A „királyi” vendéget 79 
szoba és négy lakosz-
tály várja, a legmoder-
nebb felszereltséggel, 
de történelmi hangu-
lattal. 
A régióban egyedülálló, a 400 fő befogadásá-
ra alkalmas, impozáns, üvegtetős kupolater-
münk. Utánozhatatlan hangulatot biztosítanak 
a szekcionálható, közel 300 fő befogadására al-
kalmas, eredeti tégla mennyezetét megőrző, meleg 
és barátságos hangulatú Szent István termek. Büsz-
keségünk, az első emeleti, főtérre néző díszes tróntermünk, 
amit általában kiemelt események alkalmával használunk.
Egy fárasztó nap után, felüdülést biztosít a 3. emeleten találha-
tó, egyedi hangulatú wellness részlegünk, ahol jacuzzik, szau-
nák és fitness terem gondoskodik a kikapcsolódásról.
A földszinten hangulatos drink bár, a pincében misztikus han-
gulatú borozó várja a vendégeket. A parkolás sem lehet gond 
a mélygerázsunkban.

n Valóban egyedülálló lehetőségek. Így biztosan örömmel 
fogadták Önöket a partnerek.
– Természetesen nekünk is idő kellett a piaci bevezetéshez.
A nyitás óta keményen dolgozunk, de úgy érzem, hogy egyre 
inkább el tudjuk foglalni a bennünket jogosan megillető helyet 
a piacon. 
Székesfehérváron már mindenki tudja, ha kiemelkedő színvo-
nalú rendezvényt szeretne, akkor nálunk a helye. Közel 100 es-

küvőn, több tucatnyi bálon és megszámlálhatatlan céges ren-
dezvényen vagyunk túl.
Rendezvény rendezvényt hozott, s jövőre is már csak nagyon 
kevés szabad időpontunk van esküvőre, bálra, évzáró rendez-
vényre. Mindezt egy olyan időszakban , amikor sorra zárnak 
be szállodákat, szünnek meg üzemek, munkahelyek, egzisz-
tenciák

n Mi lehet a titok?
– A hardver, a funkciójában megkomponált szálloda egység 
talán segít nekünk, de önmagában nem lenne elég a sikerhez. 
Nekem módom van egy csodálatos szakembergárdával együtt 
dolgozni. Mi is bejárunk dolgozni, csak talán az átlagnál na-

gyobb örömmel. Tesz-
szük a dolgunkat mint 
mások, csak talán 
több szívvel. Szolgál-
juk a vendégeinket, de 
talán kicsit több alá-
zattal. Nekünk is fel-
adat egy rendezvény, 
de egyben ünnep is. 
Jól főzünk és szépen 
tálalunk, de nálunk 
nem maradhat ki a 
legfontosabb fűszer, a 
csipetnyi szeretet.
Partnereink ezt megér-
zik, s bizalmat kapunk 
újra és újra és újra. 
Mutass különbséget! 
Ez a mottónk. És ez a 
jövőnk záloga is. Mi eb-
ben a titokban hiszünk. 
Ezekben a dolgokban 
igyekszünk nap mint 
nap, még előbbre lép-

ni. Hiszem, hogy az előttünk álló esztendőben 
a legkiválóbbak talpon fognak maradni, s mi 
ide a legkiválóbbak közé szeretnénk tartozni, s 

ügyelnünk arra, hogy az értékekeink fennmarad-
janak. Remélem, hogy a régi partnereink mellet so-

kan fognak bizalmat szavazni nekünk olyanok is, akik-
nek még nem volt módunk bizonyítani! 

n Kedves Igazgató Úr! Ez remek végszó. Sok sikert kí-
vánok Önöknek és a városnak a 2013-as jubileumi évhez! 
Alakuljon minden a várakozásaik szerint!
– Nagyon köszönöm. Mindent meg fogunk tenni, ennek érde-
kében.

Azt hiszem, hogy megértettem, miért kaphat kiemelt szerepet 
Székesfehérváron, ez a csodaszép szálloda. Az épület maga, 
annak szellemisége és a benne dolgozók hite és alázata, sokat 
tud majd hozzátenni a jubileumi év sikeréhez.
Úgy gondolom, hogy garanciát jelenthet azok számára is, akik 
a jövőben a városban járnak turistaként, üzleti célból vagy ép-
pen konferenciát szerveznek. 

Horváth Ágnes

RR
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Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége

másodszor Is eac képzés

A MAKSZ tagügynökségei második alkalommal jelentkezhet-
nek a hat modulból álló, Európa-szerte egységes online ügy-
nökségi képzésre. A programot az EACA hirdetette meg azzal 
a céllal, hogy a fiatal ügynökségi munkatársak számára átfogó 
képet adjon a reklámszakmáról. A MAKSZ 2013. február 11-ig 
várja a regisztrációkat.
Az EAC (European Advertising Certificate) egy alapszintű 
ügynökségi képzés, melynek célja, hogy a szakmában még 
újoncnak számítók szert tehessenek azokra az ismeretekre, 
amelyek birtokában a mindennapi feladataikat szélesebb rálá-
tással, ezáltal hatékonyabban végezhetik el. Magyarországon 
a MAKSZ hirdeti meg a képzést, a tanfolyamon a szövetség 
tagjainak olyan kollégái vehetnek részt, akik kevesebb, mint 
két éve dolgoznak a reklámszakmában. 
A képzés 25-30 órányi önálló online tanulásból áll, majd egy 3 

áTadTák a 11. effIe verseny díjaIT

13 Arany, 14 Ezüst és 13 Bronz EFFIE – ezeket az elismerése-
ket osztották ki a 11. magyarországi EFFIE reklámhatékonysá-
gi verseny gálaestjén, 2012. október 18-án, ahol az amúgy is 
emelkedett hangulatot a Magashegyi Underground fellépése 
még tovább fokozta. A Magyarországi Kommunikációs Ügy-
nökségek Szövetsége (MAKSZ) és a Reklám Világszövetség 
(IAA) Magyar Tagozata az idei gálát a Nemzeti Színházban tar-
tották meg, ahol a magyar reklámszakma legjobbjai töltöttek 
el együtt egy izgalmas estét. A rendezvényen összesen 41 dí-
jat adtak át: az arany, ezüst és bronz EFFIE-k mellett a leg-
fényesebb elismerést, a platina EFFIE-t a „Hosszútávú haté-
konyság” kategória aranyszoborral díjazott győztese vehette 
át: a Heineken Hungária „Soproni - márkaépítés a piacvezető 
pozícióért” című kampánya bizonyult a leghatékonyabbnak a 
zsűri döntése alapján. 
A Heineken Hungária a White Rabbittel és a Brand Connection-
el dolgozott együtt a győztes kampányon, melynek célja a 
Soproni márka megerősítése, majd a piacvezető pozíció el-

órás írásbeli vizsga következik, ame-
lyet 2013. február 25-én az EACA 
összes tagországában egyszerre 
tartanak meg. Az online órák nem 
járnak semmilyen költséggel, a vizs-
ga 220 euró/fő áron tehető le.
A tanfolyam teljes anyaga hat modulból áll, amelyek abban se-
gítenek, hogy a tanfolyam résztvevői jobban átlássák a reklám-
szakma olyan folyamatait is, melyek a napi munkavégzés so-
rán nem kerülnek előtérbe, hanem sokkal inkább a háttérben 
zajlanak. Emellett a különböző brief-ek értelmezése, a kreatív 
elképzelések megvalósítása, vagy éppen az ügyfelek üzleti fo-
lyamatainak megértése is a tanagyag részét képezi.
Az első EAC képzésen 338 résztvevő vizsgázott sikerrel, szer-
zett kreditet vagy más elismerést. 
A képzésen való részvétel regisztrációhoz kötött, melyről továb-
bi információ a www.eaca.eu/certificate oldalon szerezhető!

érése volt. Az idei EFFIE 
versenyről számokban: 
összesen 125 nevezés 
érkezett, ezeket egy 
120 fős zsűri bírálta el. 
A döntőbe összesen 70 
alkotás jutott be, ame-
lyek 57 különböző ügynökségtől érkeztek. Ezek közül 40 kam-
pány kapott arany, ezüst, vagy bronz EFFIE szobrot, és ebből 
a 40 díjazottból került ki a platina EFFIE győztese is. Az idei év-
ben egy új kategória is debütált, a „Big Marketing Idea”, ahová 
már az első évében is szép számmal érkeztek a nevezések.
A beküldött pályázatok értékelése során a zsűri kiemelt figyel-
met fordított arra, hogy a nehezebb gazdasági helyzetet is fi-
gyelembe véve rangsorolják ezeket – a fő kérdés az volt, hogy 
a folyamatosan csökkenő büdzsék mellett milyen stratégiai 
megvalósítással sikerült elérni a kitűzött célokat, így garantál-
va a hatékonyságot.
A versenyről további információk, és az idei összes díjazott 
megtalálható az EFFIE honlapján, a www.effie.hu oldalon.

a vIlág legrosszabb szállodája
 
Amszterdamban várja vendégeit a 127 szobás hans brinker budget hotel, 
amely büszkén vállalja minősítését, sőt, fennen hirdeti. humorával viszont 
vonzza a hátizsákos turistákat. „Akik nálunk szállnak meg, saját felelős-
ségükre tegyék! nem hibáztathatják hotelünket ételmérgezésért, szellemi 
leépülésért, halálos betegségért, végtagelvesztésért, radioaktív fertőzé-
sért, a 18. századhoz kapcsolódó egyes fertőző betegségekért, dögha-
lálért, lepráért stb.” - olvasható a szálló honlapján. A tulajdonos hans 
brinker 40 éve üzemelteti hoteljét, s szlogenje: „rosszabb már nem is le-
hetne. A legjobbat hozzuk ki magunkból!”. A szálloda egyébként a fiatalko-
rúak börtönének csábításával vetekszik. A szobák sokágyasak, ráadásul 
emeletes ágyasak. A szekrények fémből vannak, akár egy gyár öltözőjé-
ben, a matracok vékonyak, így igencsak nyomják a fekvőket a vaságyak. 
Az ablakokból nem érdemes kitekinteni: semmire sincs kilátás. Az egyik 
vendég véleménye szerint „sok rosszat olvasott a hotelről, aggódott is, 
és mindez igaznak bizonyult...” egy másik szerint viszont „mókával teli 

hely barátságos személyzettel és remek fekvéssel”. egy éjszaka 6500 
forintnyi euróba kerül a világ legrosszabb szállodájában.tijmen receveur 
menedzser szerint a vendégek szeretik humorukat, a szarkazmust, és „a 
semmi alá mérséklik elvárásaikat”. egy szálláshely-összevető portálon ol-
vasni elégedetlenkedő véleményeket is: „olvastam pár riasztó véleményt 
a szállóról, mielőtt odamentünk, így aztán kicsit idegesen léptem be ajta-
ján. sajnos, igaznak bizonyultak. A szobák olyanok, mint a börtöncellák”. 
Mások viszont inkább azt hangsúlyozták, hogy az egész egy poén, és jól 
szórakoztak. A hotel honlapján büszkén hirdeti, hogy „a csalódott utazók 
szállója...”. Az alagsori bárban kevés fény van és nem friss a levegő. A bár-
ban vizezik a sört. szinte mindenütt olvashatók a vendégek feliratai, külö-
nös tekintettel az előző ott lakók szexuális szokásairól. A hotel egyébként 
azt is fennen hangoztatja, hogy van vízvezeték, és hogy házi éttermükben 
különböző étkek vannak, specialitásuk a (szét)folyós (tükör)tojás...
ha szórakozni akarunk, érdemes legalább a honlapot megnézni!

(MTI, www.hans-brinker.com )
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A SYMA Rendezvénycsarnok adott otthont a Magyarországi 
Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) 
ez évi második félévi Közgyűlésének.
n A Közgyűlés megkezdésekor néma főhajtással emlékezett a 

tagság tagtársukra Kutasy Péterre, a Hotel Audio Visual Ser-
vice Kft. korábbi ügyvezető igazgatójára, aki a nyár folyamán 
hosszan tartó betegség után távozott az élők sorából.

n A hivatalos rész az elnöki beszámolóval vette kezdetét. Öt 
hónap telt el, hogy a MaReSz tagsága bizalmat szavazott a 
megválasztott elnökségnek. Mivel az újonnan megválasz-
tott elnökség tagjai közül hárman nem voltak korábban tag-
jai az elnökségnek, ezért elsőként az egymással és a mun-
kafolyamatokkal történő ismerkedés időszaka zajlott.
Az Elnökség legfőbb feladatának tekintette, hogy hosszú 
idő után véglegesítse a Szervezeti és Működési Szabályza-
tot, illetve összhangban hozza az Alapszabállyal.

A MaReSz évek óta központi feladatának tartja a tagozati élet 
működtetését. Az Elnökség erre kiemelt gondot kíván for-
dítani.

n A MaReSz Elnöksége úgy döntött, hogy a korábbi bizott-
ságok közül kettőt működtet tovább munkacsoportként, és 
erősíti működésüket, ezek a Marketing-kommunikációs és 
az Oktatási munkacsoport.

n Az elmúlt öt hónapban a Szövetség Stratégia alkotó szak-
mai egyeztetésen vett részt a főváros Budapesti Fesztivál- 
és Turisztikai Nonprofit Kft. cégének vezetője Vitézy Zsófia 
meghívására a fővárosi turizmusban érdekelt szakmai szer-
vezetek vezetőivel együttesen. A találkozó célja volt, hogy 
összegyűjtse mindazokat a hiányosságokat, feladatokat, 
lehetőségeket, melyekre a főváros turisztikai stratégiájának 
megoldással kell szolgálnia.

n A MaReSz képviselői, Benyhe Ildikó és Semsei Rudolf a 
találkozón hangsúlyozták, hogy elengedhetetlen a turiz-

mus fellendítésében a kongresszusi központ megépülése.
n A MaReSz elnöksége a Magyar Turizmus Zrt. felkérésére 

véleményezte a 2013. évi turisztikai marketing terv anyagát.
n Az Elnökség egyéb tervei mellett kiemelten fontosnak tartja 

a jövő rendezvényszervezőinek képzését, ezért megújítot-
ta a munkabizottságot. Felkérte dr. Németh Tamást, a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskola docensét, egyben a MaReSz 
tagját, az EventExpress Kft. munkatársát a munkacsoport 
vezetésére.

n A MaReSz elnöksége 2013. március 19-re tervezi Innová-
ció a rendezvényszervezésben témakörben a MaReSz Nap 
megrendezését. 

n Az elnöki beszámolót követően megválasztotta a tagság az 
Elnökség hetedik tagját, mivel a tisztújító közgyűlésen tör-
tént választást követően az egyik alapítótag kifogást emelt, 
és ezt a Felügyelő Bizottság jogosnak találta.

A MaReSz elnökségének tagjai: elnök: Ganczer Gábor 
(HUNG EXPO Zrt.) alelnökök: Benyhe Ildikó (CongressLine 
Kft.), Harmati Péter (Eger-Park Hotel Kft.) elnökségi tagok: 
Bacsi Krisztina (Danubius Hotels Group), Bakró-Nagy Hédi 
(RagazzArt Kft.), Rókusfalvy Gábor (Roxer Event and More 
Ügynökség Kft., Vaskó Tünde (VISUALPOWER Kft.).

n A Szövetség tagjai sorába csatlakozott a Silouette Rendez-
vényszervező és Tanácsadó Kft.

n A Közgyűlés megválasztotta a szakmai díjazottakat. „Az év 
rendezvényszervezője” 2012-ben Márta István, a Magyar 
Fesztivál Szövetség elnöke, „Az év rendezvényszolgálta-
tója 2012-ben Szántó András, a SYMA+SD Kft. tulajdono-
sa. MaReSz Díjazott: Horváth Ágnes, a MaReSz főtitkára 
és Morlin Franciska, korábbi elnökségi tag, a Chemol Travel 
Kft. Konferencia- és rendezvényszervezés üzletágvezető.

n A Szervezeti és Működési Szabályzatot ezúttal sem lehetett 
véglegesíteni a helyszíni észrevételezések miatt.

Magyarországi Rendezvényszervezők 
és -szolgáltatók Szövetsége

2012. november 20-án Közgyűlést tartott  
a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége, a MaReSz

a magyar feszTIvál szöveTség  
TIszTújíTó és szakmaI konferencIája
isMét MártA istván A szövetséG elnöke

Az elnöki posztot újra Márta István (Művé-
szetek Völgye) nyerte el, a két alelnöki tisztsé-
get pedig Bukovinszky Béla (Tokaj- Hegyalja 
Fesztivál) és Elekes Zoltán (Hungarikum Fesz-
tivál – Szeged) tölti be.
Az elnökségi tagokat a módosított Alapszabály 
szerinti frissen alakult tagozatvezetők töltik be. 
Egy-egy tagozatot legalább tíz, azonos témára 
„felfűzhető” rendezvény alkothat a szorosabb 

összefogás, a jobb érdekérvényesítés, illet-
ve hatékonyabb lobbi-tevékenység jegyében. 
A 14 tagból álló Művészeti Tagozat élére 
Borsa Katát (Öt Templom Fesztivál – Győr) 
választották. Ebben a csoportban vesz 
részt – többek között – a POSZT, a Vi-
dor Fesztivál, a Kaposvári Biennálé, 
Kisvárda és a Zempléni Fesztivál. A 
Köztivál (közösségi- és közmű-

A 275 fesztivált tömörítő szakmai szervezet, a Magyar Fesztivál Szövetség, tíz éves jubile-
umi tisztújító közgyűlését és évadzáró konferenciáját tartotta november 22-23-án a Kecs-
keméti Kulturális és Konferencia Központban.
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velődési) Tagozatot Sülyi Péter (Hétrétország/Virágzás Nap-
jai) viszi. Tagjai között találhatjuk a MEDIAWAWE-t, a Művésze-
tek Völgyét, az Ördögkatlant. A Gasztrokulturális Tagozatot 
Zilai Zoltán (Budavári Borfesztivál) vezeti. A Kalocsai Paprika 
Fesztivál, a Csabai Kolbászfesztivál, a Nemzetközi Tiszai Hal-
fesztivál mellett még 12 hazai rendezvény képviselteti magát a 
csoportban.
A kecskeméti szakmai konferencián szó esett az NKA Kulturá-
lis Fesztiválok Kollégiumának működéséről, a fesztivál minő-
sítésekről, a tervezhetetlenség miatti problémákról és a turiz-
mussal kapcsolatos újabb információkról, lehetőségekről. 
A második nap délelőttjén kerekasztal-beszélgetésre is sor ke-
rült, ahol azonban – rendhagyó módon, a szerepeket felcse-
rélve – a fesztivál igazgatók kérték ki a sajtó munkatársainak 
véleményét a magyarországi rendezvényekről. A találkozón – 
mások mellett – részt vett Szemere Katalin (Népszabadság) és 
Tölgyesi Gábor (Magyar Nemzet).

Hírek a szakmai szövetségek életéből
A plenáris és szekció ülések után 
adták át a Fesztivál Regisztrá-
ciós és Minősítési Program idei 
tanúsítványait. 
2009 óta 410 hazai fesztivál re-
gisztrált és 126 fesztivál kapott 
négy kategóriában (művészeti, 
folk, gasztro, egyéb) három féle 
minősítést (minősült, jó és kivá-

ló). 30 fesztivál – tartalmi okok miatt – nem kapott minősítést. 
2012-ben 18 fesztivál kért értékelést. A Debreceni Jazznapok, 
a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Debreceni Virágkarnevál, a 
nyíregyházi Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Gyöngy 
Nemzetközi Folklórfesztivál, a Kalocsai Paprikafesztivál három 
évig használhatja a címet és az emblémát.
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beszámoló

A wellnessrészleG MeGÚjulásávAl ünnepli  
Tízéves fennállásáT a hoTel eger&park

Az elmúlt hónapokban megújult a Hotel Eger***&Park**** 
wellness részlege egyedi hangulatfények és modern 
hangtechnika biztosítja a kellemes kikapcsolódást. 
Új burkolatot kapott a teljes belsőtér és megnőtt a pi-
henőterület. Az átépített szaunavilágban - finn szauna, 
bioszauna, s korábbinál nagyobb gőz kabin, aromakabin, 
oxigégénnel dúsított sószoba, jégkút, valamint az infrakabin 
és fényterápia előnyeit ötvöző kombiszauna áll a vendégek 
rendelkezésére. Még az idén elkészül a mobil tetővel fedhető 
gyermek és élmény medence is, mely egész évben vár kicsiket 
és nagyokat ezzel egy időben a beltéri medence kínálat egy 
újabb pezsgőmedencével bővül majd.
A teljes wellness belsőtér akadálymentesített. Így a kerekes-

székkel érkezők rendelkezésé-
re áll egy kombiszauna, amely 
finn vagy infraszaunaként is 

használható, továbbá kiépült 
egy beemelő lift is az úszóme-

dencébe.
Az átalakulás folytatódik, előkészület-

ben van további két uniós pályázat is, az 
egyikből korszerű, a víz melegítése mellett áramtermelésre is 
alkalmas napkollektorokat telepítenének, egy másik keretében 
a háromcsillagos szárny szobáit újítanák fel. 

További információk:  
www.hotelegerpark.hu

A konferencia moderátora: Zsidei János „Zsonó” volt, aki a 
Tom-Tom Hangstúdió produkciós vezetője, az 1996-ban indult 
Fonó Budai Zeneház alapító-igazgatója, az Utolsó Óra nem-
zetközi népzenei kutatás és gyűjtés egyik vezetője. 1998-tól 
a Budapest Táncegyüttes Nemzetközi fellépéseinek koordiná-
tora és technikai vezetője. 1986-tól napjainkig a Szentendrei 
Teátrum, és több hazai fesztivál technikai felelőse, a Magyar 
Színháztechnikai Szövetség tagja.

Amiről és akiktől a rendezvények biztonságáról hallhattak:

n Tűzrendészeti előírások a rendezvényeken
Veres Péter tűzoltó alezredes az Észak-budai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetője

n Veszélyes látványelem: a tűzijáték
Dr. Lengyel Gábor 19 év szakmai tapasztalata, felelős pi-
rotechnikus vagy szakmai vezető több jelentős tűzijátékon, 
Magyarországon és külföldön

n Egészségügyi biztonság a rendezvényeken
Dr. Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő

n Rendezvénytechnikai eszközök biztonsága
Zsidei János „Zsonó”

n Rendezvénybiztonsági tervezés és szervezés
Bernáth Mihály felsőfokú katonai szakképzettségű bizton-
ságszervező szakember, igazságügyi szakértő, a vagyonvé-
delem, vagyon őrzés-védelme, biztonságvédelem szakte-
rületén, az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. minőségügyi és 
ellenőrzési osztályának vezetője

n Megarendezvények biztonsága, tapasztalatok
Gerendai Károly a Sziget Kft. alapítója, tulajdonosa és ügy-
vezető igazgatója

n Fesztiválok, vásárok biztonsága, tapasztalatok
Dr. Faragó Gábor a Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-
technikai Szolgáltató Kft. tulajdonosa, a Kalocsa Security 
Kft. ügyvezetője, a Magyar Fesztivál Szövetség rendez-
vénybiztonsági tanácsadója

n  Veszélyes időjárási jelenségek, rendezvények  
kiszolgálása
Kolláth Kornél az Országos Meteorológiai Szolgálat Repü-
lésmeteorológiai és Veszélyjelző Osztályának munkatársa

a „rendezvények bIzTonsága” konferencIáról
2012. november 21-én a XIX. KRIMNÁLEXPO rendezvény idején, a Magyar Telekom Tölösi Péter Konferenciaközpont 
adott otthont a COMPEXPO Kft. „Rendezvények biztonsága” címmel szervezett konferenciájának.
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Rendezvényhelyszín
A SIKERES RENDEZVÉNY
MINŐSÉGI ALKOTÓELEMEI

Kölcsey Központ

Hotel Lycium
Debrecen

tudományos ülések
szimpóziumok
workshopok
kiállítások
díjátadók
fogadások
bankettek
bálok

kongresszusok
konferenciák
szemináriumok
előadások
tréningek
továbbképzések
tanfolyamok

Városközponti elhelyezkedésű, kiválóan 
megközelíthető rendezvényhelyszínünk tréningek, 
meetingek, interjúk, üzleti találkozók, kiállítások, 
konferenciák, kongresszusok, továbbá családi 
események, esküvők céljára páratlan lehetőséget 
biztosít 2 főtől, akár 1500 résztvevőig.

Komplexitásunkat szállodai szobáinkkal, 
rekreációs kikapcsolódással, gasztronómiai 
szolgáltatások széles tárházával, in- és outdoor 
programlehetőségekkel, illetve házon belüli 
parkoló kapacitással szavatoljuk.

Ha szeretné borítékolni rendezvénye sikerét, 
forduljon hozzánk bizalommal, kérje az 
eseményre szabott egyedi ajánlatunkat!

Kölcsey Központ - Hotel Lycium             Debrecen
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Tel.: +36 52 506-600       Fax: +36 52 506-601
E-mail: hotel@hotellycium.hu
Web: www.hotellycium.hu       www.kolcseykozpont.hu
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Rendezvényhelyszín

Új konferenciakapacitásainak bemutatására invitálja a 
konferencia és rendezvényszervezőket Budapest, Győr 
és Székesfehérvár tengelyében, Tata-Remeteségpusztán 
található Old Lake Golf Hotel.

Az 1998-ban átadott, 50 hektáron elterülő, 18 szakaszos (71 
par) golfpálya mellett 2000-ben épült 33 szobás szállodát kez-
dettől fogva konferencia és tréninghelyszínként pozícionálták. 
Az új fejlesztésekkel elsősorban az outdoor rendezvények-
ben erős kínálatot kívánták professzionális beltéri MICE-
infrastruktúrával kiegészíteni. 

A szállodában zajló többlépcsős felújítás és bővítés részeként 
szeptemberre készültek el a hotel új rendezvény, illetve konfe-
rencia termei – válaszként a szállodai szektor mindennapjait 
érintő gazdasági válságára, hiszen a komplex minőségi szol-
gáltatások biztosítása a versenyképesség alapja, vallja az Old 
Lake Golf Hotel vezetősége.
Az új konferenciaszárnyban kialakított 320 négyzetméteres, 5 
méter belmagasságú, professzionális konferenciatechnikával 
ellátott 300 fős plenáris terem mobilfallal egyharmad-kéthar-
mad részre szekcionálható. Szintén megújult a 64 négyzetmé-
teres Tanácsterem és a 90 főre berendezhető Télikert, melyek 
szükség esetén az akár 300 fős konferenciák szekciótermi igé-
nyét is biztosítani tudják. 
A rendezvények vendéglátás hátterét a 2011-ben megújult 
Esterházy étterem szolgáltatja, mely gasztronómiai kínálatá-
ban a nemzetközi és a magyar konyha ízvilága kerül harmóniá-
ba, s az így létrejövő gasztronómiai élmény garantálja üzleti és 
családi találkozók sikerét.
A komplexum további kedvelt rendezvényhelyszínei a szálloda 
belső parkjára nyíló Terasz, a hotel belső tereinek idei felújítása 
során új köntöst kapott Bowling Bar, a Golf Clubban található 
19th Hole Bar grillterasszal, valamint a Par 3-as gyakorlópályá-
ra néző Esterházy pajta és Driving Range. 
A Bowling Bár kiválóan alkalmas a szabadidős kikapcsolódás-

ra, valamint céges rendezvények 
lebonyolítására, a kétszakaszos 
bowling pályák mellett biliárd, 
csocsó és darts is helyet ka-
pott, hogy élvezetesebbé te-
gyék az üzleti találkozók utáni 
szórakozást.
A szálloda spa részlege (pezs-
gőfürdő, finn-, infraszauna és 
gőzfürdő) ékszerdobozként tö-
rökfürdő jelleggel került kialakítás-
ra. Wellness és luxuskozmetikai szol-
gáltatások tekintetében az Algodermia és 
a Tegoder termékeivel, több mint 40 féle masszázs, személyre 
szabott kényeztető kezelés garantálja a megszépülést és lelki 
egyensúly helyreállítását.
A szálloda és a vele szimbiózisban élő golf club korábban a 
pálya kiváló adottságait kihasználva elsősorban a legváltoza-
tosabb outdoor rendezvényekben volt erős. A golfversenyek 
mellett céges rendezvények, társasági és családi napok, csa-
patépítő tréningek, esküvők kedvelt helyszíne. A lehetősége-
ket a néhány éve átadott Old Lake Kalandpark pályái is színe-

sítették, a 10 méteres magasságban 15 akadályon áthaladva 
tehetik magukat próbára a gravitációval valós küzdelmet ked-
velők. Az új fejlesztésekkel most a szálloda piaci pozíciói is 
megerősödtek…

Old Lake Golf Hotel & Club
H-2890 Tata, Remeteségpuszta 

Tel.: +36-34-587-720; fax: +36-34-587-623;  
e-mail: hotel@oldlakegolf.com; web: www.oldlakegolf.com

ha üzleT akkor golf, ha golf akkor üzleT…
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  Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****
H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49.

Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811
Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu

www.bellevuehotel.hu

A Bellevue Hotel**** az Esztergom belvárosától 5 km-re fekvő Búbánatvölgyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park  
határán található. Szállodánkban 80 igényesen berendezett szoba várja a pihenni vágyókat.

Tiffany éttermünkben az ínyencek izgalmas íz-utazást tehetnek a gasztronómia világában.

Wellness központunkban élménymedence, gyerekmedence, melegvizes pihenőmedence, jacuzzi,  
finn- és bioszauna, illatkamra, sókabin, gőzkabin, napozóterasz szolgálja Vendégeink tökéletes kikapcsolódását.

215 m2-es konferencia termünk ideális színhelye kisebb és nagyobb létszámú  
rendezvények, tréningek, konferenciák, és esküvők megszervezésére.

Bellevue 1_1.indd   1 2012.11.24.   20:57
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Rendezvényhelyszín

DANUBIUS AJÁNDÉKKÁRTYA

AJÁNDÉKOZZON 
SZÁLLODAI ÉLMÉNYEKET 

KARÁCSONYRA!

                                                            WELLNESS HÉTVÉGE
                   FRISSÍTŐ MASSZÁZS
                                     GYERTYAFÉNYES VACSORA
                                                                        FITNESS BÉRLET
                              KULTURÁLIS KIRÁNDULÁS

A tökéletes karácsonyi meglepetés, 
amellyel a választás szabadságát is ajándékba adja. 

Szerezzen örömet egy különleges meglepetéssel szeretteinek, barátainak, 
munkatársainak vagy üzleti partnereinek, 

akik szabadon eldönthetik, melyik Danubius élményt választják.

Az ajándékkártyát tetszőleges összeggel feltöltve bármely Danubius szálloda recepcióján 
megvásárolhatja. További értékesítő pontok és bővebb információ weboldalunkon:

danubiushotels.hu
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gólyabál és más egyeTemI rendezvények
eGyeteMi és főiskolAi proGrAMok szervezési szeMpontjAi, 
koMMunikációjA – A kooperáció fontossáGA
Sokat hallani manapság a pezsgő egyetemi életről, a szin-
te egymásba érő főiskolai rendezvényekről, amiket első-
sorban a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára ren-
deznek meg. Azonban kevés információ jut el hozzánk 
arról (ha egyáltalán eljut), hogy mekkora szervezői munka 
is áll ezen rendezvények mögött.

A különböző egyetemi és 
főiskolai rendezvények 

szervezésével járó 
feladatokat álta-
lában az intéz-

mények hallgatói 
végzik el, akik többnyire a 

Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) 
tagjai. A legismertebb programok egy-

értelműen a Gólyatáborok és Gólyabálok, de 
ugyanúgy nagy izgalom övezi a különböző Kari 

Napokat, Sportnapokat, egyetemi bulikat (Halloween-Party 
vagy Farsangi Bál), továbbá a HÖK szervezi a külön vendég-
előadásokat vagy az egyre népszerűbb stand-up comedy fel-
lépéseket is. Megtörténhet, hogy rendezvényszervező cég se-
gítségét veszik igénybe, ha úgy érzik, hogy külső támogatásra 
is szükségük lenne, például a dekoráció vagy a catering tekin-
tetében. Ez a közösségi életben való aktív részvétel azonban 
azzal jár, hogy a saját szabadidejük egy részét fel kell áldozni-
uk a programok oltárán.

Minden egyetemen és főiskolán az összes esemény közül a 
hallgatók talán a Gólyabálokat várják a leginkább. A Gólyabá-
lok nagy részét október vége és december eleje között bonyo-
lítják le, ezért nagy nyomás nehezedik a szervezők vállára eb-
ben az időszakban, mivel számos elvárásnak kell megfelelniük 
az esemény megszervezése során: fel kell venni a kapcsolatot 
szórakozóhelyekkel, ajánlatot kell kérni tőlük, az intézmény ve-
zetőségének fel kell vázolni a bál programját, meg kell állapod-
ni a pénzügyi keretekben. Mindezt a lehető leggyorsabban kell 
véghezvinni, mivel megeshet, hogy ugyanarra a napra több 
egyetem is bejelentkezne ugyanarra a szórakozóhelyre.

Több szempont alapján kell megválasztani a helyszínt, a fellé-
pőket, és az ott lebonyolítandó programokat is. Először is bele 
kell férni abba a pénzügyi keretbe, amit az intézmény vezető-
sége meghatároz a rendezvény számára. Ennek érdekében ér-
demes, ha a tagok a kapcsolati hálóikat megrezegtetik, annak 
reményében, hogy sikerül árengedményt kiharcolni egy szó-
rakozóhelynél (italakciók, italkuponok, welcome drink, meg-
határozott számú ingyenes belépő), fellépő esetén, vagy akár 
hogy sikerüljön szponzort találni. Nagy szerencse, ha sikerül 
egy szponzorral megegyezni, így a mozgástér kicsit tágabbá 
válhat, több lehetőség nyílhat meg a szervezők előtt. Szponzo-
ráció leginkább üdítőitalt, energiaitalt vagy alkoholt forgalmazó 
cégek, esetleg bankok felől várható.

Fontos, hogy a helyszín az alkalomhoz illő legyen, ugyanakkor 
legyen elegendő tér a nyitótánc számára, illetve külön elkü-
löníthető rész a fogadás miatt. Figyelembe kell venni a han-
gosítási lehetőségeket, a dekorációs alternatívákat és persze 
a helynek megfelelőnek kell lennie egy bál színvonalához is. 
Nagy szerencse mindkét fél számára, ha egy intézmény igé-
nyei találkoznak azokkal a szolgáltatásokkal, amiket egy szó-
rakozóhely nyújtani képes, hiszen így akár több évre előre le-
het tervezni az ismert helyre.
A programokat úgy kell megválasztani, hogy azok a hallga-
tók számára is vonzóak legyenek, ugyanakkor a vezetőség is 
szabad utat adjon a megvalósításnak, de fontos, hogy eze-
ken a rendezvényeken a már megszokott és bevált programok 
mellett új ötletekkel is jelentkezzenek a szervezők. Az egyete-
mek általában próbálnak a tapasztalataikból tanulni, és azok 
alapján felépíteni évről évre a programjaikat. Az állandó prog-
ramok mellett (dékáni köszöntő, bálkirálynő- és bálkirályvá-
lasztás) manapság azon énekes és táncos fellépők műsorai 
a legelterjedtebbek, akiket a hallgatók nagy része ismer és 
kedvel.

Nehézséget jelenthet a hallgatók motiválása, meggyőzése, 
hogy részt vegyenek a különböző programokon. Egyértelmű, 
hogy akkor kap a HÖK pénzügyi támogatást az események 
megszervezésére, ha sikeresek, és sokan részt vesznek rajtuk. 
Ezért a kisebb főiskoláknak, egyetemeknek talán még több 
energiát kell befektetniük a programok reklámozásába, hogy 
biztosan meglegyen az a létszám, amelynek már érdemes 
megszervezni az eseményt. A leginkább használt csatornák 
között megtaláljuk a faliújságon elhelyezett hirdetéseket, szó-
rólapokat, illetve az internet adta lehetőségeket is egyre job-
ban kihasználják: virtuális események, csoportok létrehozásá-
val, emlékeztetőkkel próbálkoznak, így szintén fel lehet hívni a 
figyelmet a programokra. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni a 
„szájhagyomány útján” terjedő reklámozást sem, ugyanis ez az 
egyik legnagyobb befolyásoló erővel rendelke-
ző „kommunikációs eszköz”.

Látható, hogy egyáltalán nincs egy-
szerű dolguk a szervező-hallgatók-
nak, főleg ha a programok szerve-
zése mellett még sűrű órarenddel 
is rendelkeznek. Ezért fontos, hogy 
a közös munka során segítsék és 
meghallgassák egymást, merjenek 
segítséget kérni egymástól, és min-
denki lehetőséget kapjon a kibontako-
zásra. Ötleteljenek bátran és legyenek nyi-
tottak egymás gondolataira. A súrlódások elkerülése végett 
pedig fontos, hogy türelmesek legyenek egymással, és hogy 
mindenki ismerje és ellássa a feladatát, ami iránt felelősség-
gel tartozik.

Horváth Soma
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek 
szerkesztője és online felülete

Milánó
besT evenT award 2012
2012. november 15-én Milánóban ismét rangsoroltak. A lista 
hosszú. Mi most az abszolút első helyet emeltük ki a sorból és 
egy szokatlan és érdekes ötletet.

eUbea – besT evenT award I. helyezés

smart EBALL
Egy egyedi teszt-
vezetésen bebizo-
nyosodott, hogy 
egy SMART Fortwo 
elektromos autó 
vezetése nem csak 
környezetbarát te-
vékenység, hanem 
szórakoztató is.
A BBDO Live a 

Daimler AG-nek, 200 és 300  000 Euro közötti összegből ál-
modta meg koncepcióját és nyílt rendezvény kategóriában in-
dult 2011. szeptemberében megszervezett promóciójával.
Céljuk az volt, hogy létrehozzanak egy olyan rendezvényt, 
amely további tesztvezetést generál, illetve felhívja a figyelmet 
a smart-ra és promótálja azt. Helyszín: Frankfurt International 
Motor Show 2011.

FÓKUSZ
Az elektromos autóknak számos előnye van mind ökológiai, 
mind gazdasági szempontból. Mégis a többség még mindig 
kételkedik abban, hogy egy ilyen autó okozhat bármiféle veze-
tésélményt. Az ügynökség feladata az volt, hogy bebizonyítsa 
ennek az ellenkezőjét – és mi lehetne hatékonyabb, mint ter-
jeszteni az üzenetet egy vizuális eszköz segítségével…

KREATÍV ÖTLET 
Elérték, hogy a résztvevők saját bőrükön tapasztalják meg az 
elektromos smart gyorsulását egy olyan játékban, ahol a fel-
adat az álló helyzetből történő gyorsulás. A smart EBALL-t a 
PONG mintájára játsszák. A különbség, hogy ebben a játék-

ban az irányító a smart, amelyet minél gyorsabban kell előre és 
hátra vezetni. Az autó útvonalát lézer követi le, és egy egyedi 
tervezésű szoftver jelenítette meg az óriás kivetítőn. Az autók 
képviselték a játékban az irányítót. A vezetők pedig kiélvezhet-
ték a szokatlanul dinamikus gyorsulást, majd regisztrálhattak a 
smart EBALL pultnál.

EREDMÉNY
520 000 néző, 3000 EBALL játék 10 nap alatt, 11 000 regisztrált 
érdeklődő. Megszámlálhatatlan látogatói post és videó. Nem-
zetközi blog téma és nem utolsó sorban TV és sajtóhír. 

eUbea – zeneI rendezvények II. helyezés

„SRH Agyhullámok”  
– „A gondolat hangja” túra  
(SRH Brainwaves)
Az SRH egyetem diákjai az 
előadáson mérték agyhullá-
maikat és egyedi zenei han-
gokká alakították.
A Jung von Matt/relations 
GmbH az SRH Holding részé-
re dolgozta ki kampányát kö-
zel 100-200 ezer Euróért, melyet 2012 júniusa és júliusa között 
indítottak el. Zenei rendezvény kategóriában indultak és több 
helyszínen is megvalósították nem éppen szokványos ötletü-

ket. Céljuk egy 
egyedi kommuni-
kációs kampány 
kidolgozása volt, 
amely növeli a 
népszerűségét az 
SRH egyetemek-
nek szélesebb 
körben, főleg a fi-
atalok körében. 

FÓKUSZ
Az ügynökség 
olyan eszközt 

használt, amelyben a célcsoport igazán érdekelt volt: a zenét. 
„A tanulás zenél” mottóval a kampányban az egyetemistáknak 
mérték az agyhullámait és hangokká alakították. A mérések 
megmutatták, hogy a tökéletes oktatási környezet és a legfej-
lettebb tanulási technikák növelik az agy aktivitását. 

KREATÍV ÖTLET
Az ötlet az interaktív zenei projektben rejlett „SRH Agyhullá-
mok” elnevezéssel. Öt egyetem nyíltnapján szerepelt az „SRH 
Agyhullám” zenei projekt. A mérésben különböző szakirányos 
diákok vettek részt, akiknek az agyhullámait egy fejre erősített 
ideghullámokat mérő szerkezet mérte élesben az előadások 
alatt. A szerkezetek egy új technológiával alkotják meg a zenét. 
Az agyhullámokat akusztikus színekké, ritmusokká és frekven-
ciává konvertálja, amelyek két DJ keverőjén álltak össze töké-
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nemzetközi hírek
letes zenévé. Az egyedi 
zenéket két DJ a folyo-
són mixelte élőben és 
a teljes folyamatot is itt 
tekinthették meg a lá-
togatók egy speciális 
szoftver segítségével. 
Ez azt jelentette, hogy 
mindenki láthatta, ho-
gyan gondolkodnak a 
tanulók és milyen zene 
születik ebből. Real-time kamera mutatta az átalakított agy-
hullámokat a kísérleti alanyok feje felet, mint hangjegyeket. Ha 
valaki nem jutott el az egyetemre személyesen élő adásban 
követhette az „SRH Agyhullámok”-at a Facebook-on.

EREDMÉNY
Csupán egy hónap után az „SRH Agyhullámok” 4500 rajongót 
gyűjtött a Facebook-on, 100  000 letöltést a YouTube-on és 
számos bejegyzést Németország egyetemi portáljain. A he-
lyi média szintén felkapta a témát a hangokká váló agyhullá-
mokról. 

besteventawards.com

AnGliA - london
hírek az egyálTalán nem konvencIonálIs 
kIrályságból…

Óriás leveses doboz a Co-
vent Garden-en 
Egy csúszás az óriás merő-
kanálon, egy csésze leves jó-
tékonysági célra…
A Three Sixty Communi-
cations 7 méter magas leve-
ses dobozt épített a Covent 
Garden-en egy óriás merőka-
nállal, amelyen november 16-
ig csúszhattak le a látogatók.
A látványosság a New Covent Garden Soup Company-nak ké-
szült. Leveseik „almaboros csirke” és „sárgarépás korianderes” 

ízben kerülnek piacra.
A 3 tonna fémből, 110 
négyzetméter PVC-ből 
épített doboz 107 000 át-
lagos méretű levesdobozt 
tartalmaz, amely 214 000 
ember számára elég. 
A merőkanál alakú csúsz-
da pedig azért készült, 
hogy minden látoga-
tó után, aki lecsúszik a 
kanálon a New Covent 
Garden Soup Company 
egy tál levest ajánl fel a 
hajléktalanok számára. 

eventmagazine.co.uk

AusztriA – klAGnefurt
az év nyárI sporTrendezvénye 2013

Számos fontos rendezvény és kiállítás után 2013 nyarán a 
Strandröplabda európai bajnoksága Klagenfurtban kerül meg-
rendezésre.
Klagenfurt tulajdonképpen már méltán híres strandröplab-
da mekkájáról, de most 2013-ban egy igazi mérföldkőhöz ér-
keznek. A CEV (Európai Röplabdaszövetség) először szerve-
zi osztrák homokon az európai strandröplabda bajnokságot. 
A megszokott időpont itt sem változik: július 29-től augusztus 
4-ig kerül megrendezésre.

EB a top rendezvény
32 női és férfi csapat, megszámlálhatatlan rajongó és nemzet-
közi sajtó érkezik majd Kärnten-be. A turizmus számára óriási 
nyereség lesz és a rendezvény szervezőjének és csapatának 
(Hannes Jagerhofer) is az a célja, hogy mindenidők legemléke-
zetesebb EB-je legyen, amely után szívesen térnek majd visz-
sza ide a résztvevők. 
André Meyer (CEV elnöke) szerint nem csak az EB lesz Klagen-
furt nyeresége, hanem Klagenfurt is az EB számára: „Magától 
értetődően nagy megtiszteltetés, hogy a szövetség Klagen-
furtban rendezheti az EB-t. A páratlan környezet és a hihetet-
len nézőszám, amely minden évben összegyűlik, hogy a mecs-
cseket a helyszínen követhesse, világszinten ismertek.” 

Értékteremtés és Social-Media sikerek
Lassan 16 éve, hogy Klagenfurt a strandröplabda központja. Az 
elmúlt években körülbelül 130 000 látogató érkezett a területre, 
amely Kärnten-nek jelentős értékteremtést jelent. Kutatások 
szerint (OGM) 2012-ben 76%-al többen érkeztek a rendezvény 
miatt. Az összesített bevételi szám, amely a strandröplabda 
bajnokságok látogatóival együtt számol, összesen 7,3 Millió 
Euróra tehető. Ezzel a nettó értékteremtés körülbelül 3,9 Millió 
Euró. A rendezvényt 1,3 Millióan ismerik az országban és több 
mint 50%-uk tervezi, hogy ellátogat a rendezvényre. 
A sikeres sportrendezvények „mintapéldánya” közösségi olda-
lon is eredményes. Az évi 35 000 látogató, a rendezvények ide-
jén több mint 30 000 posztért felelős. 

messe-event.at
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hazai hírek

PROMO DATA

hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

új fővárosI TUrIszTIkaI sTraTégIáT!
A MaReSz 2 képviselője is részt vett a fővárosi turizmusban ér-
dekelt szakmai szervezetek vezetőinek tanácskozásán, ame-
lyet az új Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit 
Kft. vezetője hívott össze. Vitézy Zsófia bemutatta a korábban 
három önálló szervezetként működő városfejlesztési, város-
marketing- és menedzsment, turisztikai marketing és fesztivál-
szervező cégek összeolvadásának folyamatát. A csaknem 40 
résztvevő által megfogalmazott problémák között kiemelt he-
lyet foglalt el a főváros és a kerületek viszonya, az IFA kiesé-
se a fővárosi költségvetésből és a hiteles Budapest-arculat ki-
alakítása. A MaReSz két képviselője, Benyhe Ildikó és Semsei 
Rudolf hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen a turizmus fellendí-
tésében a régóta tervezett kongresszusi központ megépülése. 
 (MaReSz Hírlevél, 2012. 11. 06.)

TUrIzmUs-fejleszTésI kérdések  
a X. bTs-en Is 
Új szemléletű turizmus-fejlesztési stratégiára lenne szükség, 
- hangoztatták a Szállodaszövetség budapesti régiójának ta-
nácskozásán, amelyet október 17-én a Business Travel Show 
és a Hoventa alkalmából rendeztek meg a Hungexpo Buda-
pesti Vásárközpontban. Megvitatták a hazai szállodaipar el-
múlt öt évéről készült összefoglalót, egyúttal javaslatokat fo-
galmaztak meg a válságból való kilábalásra. Rámutattak, hogy 
a 2011-es és az idei évi fővárosi szállodai mutatók szerint bár 
mutatkozik némi pozitív elmozdulás mind a külföldi vendégéj-
szakák (+14,5%), mind az átlagár (+3,6%) tekintetében, ezek 
mértéke azonban még mindig igen szerény ahhoz, hogy ellen-
súlyozni tudja az augusztusig tapasztalt 6%-os infláció, illet-
ve az euró/forint árfolyamgyengülés hatását. A hotelek egyéb-
ként a MICE piac drámai, 20-25%-os visszaesését jelezték. 
A javaslatok az önkormányzati adók csökkentésének szüksé-
gességét, az áfa mérséklését, a hitelfeltételek javítását tartják 
különösen indokoltnak. A X. BTS-en egyébként több mint 70 
kiállító várta különleges programokkal és kísérőrendezvények-
kel, valamint számos kapcsolatépítési lehetőséggel az érdeklő-
dőket az üzleti utazók és utaztatók legnagyobb hazai fórumán.
 (MTI, Orientpress, 2012.10.16-20.)

magyarország az Icca 51. kongresszUsán
A Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok Szövetségének 
idei kongresszusán a két magyar tag, a Turizmus Zrt és a Hun-
gexpo vezetői is részt vettek, s 700 nemzetközi szakemberrel 
együtt megvitatták a hivatásturizmus, illetve a gyorsan fejlődő 
kongresszusi piac kérdéseit. A puerto ricoi ötnapos tanácsko-
záson a több mint fél évszázados szervezet 90 országból 950 
taggal rendelkezik, s 6 regionális irodája van. A Magyar Kong-
resszusi Igazgatóság vezetője, Ferenczy Anikó mellett Sipos 
Alice senior projektmenedzser is ott volt, aki elmondta, hogy 
a Business Exchange workshopon több mint 100 nagyszabá-
sú nemzetközi kongresszus tervének dokumentációját kapták 
meg, s igyekeznek mindent megtenni, hogy a magyar ajánla-

tok minél nagyobb hányada érjen el sikert. A nemzetközi gya-
korlattal rendelkező konferenciaszervezők, a minősített PCO-k 
bevonásával hamarosan megvizsgálják, hogy milyen esélyekkel 
pályázhat Magyarország ezekre a konferenciákra, s hogy milyen 
lépésekre van szükség e rendezvények elnyeréséhez. Az ICCA 
leg utóbbi adatai szerint Budapest a 11. legnépszerűbb konfe-
renciaváros a világon. (OBJEKTÍV Hírügynökség, 2012.10.29.)

cafeTerIa adóemelés:  
sIkeres mszész lobbIzás? 
A kormányzat a tervezett 27% helyett „csak” 14%-ra kívánja 
emelni a cafeteria után fizetendő – jelenleg 10%-os – egész-
ségügyi hozzájárulást. A Szállodaszövetség – számos közgaz-
dászhoz hasonlóan - tiltakozott a tervezett lépés ellen. Mint 
hangsúlyozták, a megdöbbentő lépés aggodalomra ad okot, 
ugyanis arra lehet számítani, hogy a munkáltatók juttatása-
ik között ismét csökkentik ennek a béren kívüli juttatásnak az 
arányát, vagy az adótöbbletet a dolgozókra hárítják, ami erő-
sen visszavetheti a 2012-ben bevezetett SzÉP kártyák forgal-
mát, s különösen azok kereskedelmi szálláshelyeken történő 
felhasználását, és emiatt visszaeshet a belföldi turizmus. A pár 
éve még vonzó béren kívüli juttatási formát évről évre kevesebb 
cég - a felmérések szerint a KKV-k kevesebb mint fele - hajlan-
dó biztosítani, s az újabb adóemeléssel a kormány saját, mo-
nopolizált, jól jövedelmező üzletét lehetetlenítené el. Az üdülési 
csekk és a SzÉP Kártya együttes felhasználása az év első 8 
hónapjában 7,3 milliárd forint volt, aminek kb. 91%-a, azaz 6,6 
milliárd főként a vidéki szállodákban realizálódott, s bevételük 
közel egynegyedét teszi ki. Sok olyan – elsősorban wellness – 
szállodáról van tudomásunk, melyeknél az ÜCS+SzÉP kártya 
forgalom szoba árbevételük 50-70%-ot is eléri, meghaladja. 
 (MTI, Orientpress, 2012.10.16-11.15.)

a szállodaszöveTség óv  
a kUponos árengedményekTől 
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közleményben fi-
gyelmeztette a hoteleket, hogy hosszabb távon nagyobb káro-
kat hozhat számukra a mintegy 60 kuponos portál valamelyiké-
vel történő együttműködés. A kuponos kedvezményeket nyújtó 
akciókban való részvételtől a hotelek a tapasztalatok szerint 
nem számíthatnak a forgalom nyereséget is tartalmazó növe-
kedésére. Az akciós szobákat kínáló szállodáktól ugyanis 40-
60%-os engedményt, illetve 15-30%-os jutalékot kérnek, s ez 
kiszoríthatja a teljes árat fizető, nagyobb fogyasztású törzsven-
dégeket, akik később már nem kívánják megfizetni az eredeti 
árat. A magas árkedvezményeket kínáló – s ezek közé tartoz-
nak a kuponos – akciók azzal a veszéllyel járnak, hogy a vendé-
geket hozzászoktatják az alacsony szállodai árakhoz, s tovább 
rombolják – a szállodai szolgáltatáshoz képest – egyébként is 
nagyon alacsony magyarországi szállodai árszínvonalat. Gon-
dolni kell arra is, hogy a kuponos akciók során olyan vendégei is 
lesznek a szállodának, melyek nincsenek összhangban a hotel 
törzsvendégeivel, zavarhatják azokat.  (hah.hu 2012.10.31.)
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Rejtvényhazai hírek
márTon nap

A november 11-i Márton nap zár-
ja le a népszokás szerint az éves 
gazdasági munkákat, kezdetét 
veszi a természet téli pihenő idő-
szaka, e napon kóstolták meg az 
újbort és vágtak le először tömött 
libákat. Napjainkban ebből leginkább 
a márton napi liba fogyasztása maradt 
fent. A naphoz azonban Szent Márton legendája is kötődik..

márton nap története

A legenda szerint a 4. században a vízszintes 1. sorban ta-
lálható város környékén született és a római császár katoná-
jaként szolgáló Márton egy különösen hideg téli estén francia 
honban lovagolva megosztotta meleg köpenyét egy nélkülöző 
koldussal. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus 
alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent 
szolgálta. Jóságáról még életében legendák keringtek, püs-
pökké is szentelték. A (legelterjedtebb) monda szerint Mártont 
szerénysége méltatlannak tartotta e címre, ezért elbújt egy 
libaólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így 
megtalálták és Tour püspökévé szentelték.

márton napi vigasságok, rendezvények

A Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző utol-
só nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megen-
gedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, járan-
dóságokat, gyakran természetben, például liba formájában. 
Az újbor megkóstolása, finom ételek fogyasztása már ön-
magában jó hangulatot teremt. Ehhez járulnak hozzá az or-
szágszerte megrendezésre kerülő márton napi vigasságok és 
mulatságok. A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás 
felvonulás, melynek elnevezését a függőleges 14. sorban ta-
lálhatják, szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó 
cselekedeteket jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. 
Az ilyen felvonulások egyre elterjedtebb hazánkban is, legin-
kább gyerekek, kisgyerekes családok vesznek benne részt. 
Sötétedés kezdetekor maguk készített lámpásokkal (benne 
mécses vagy kis égő) járják az utcákat és közben Márton napi 
dalokat énekelnek. Ahol mód van rá, a vonulókat a lován ülő 
Szent Márton (piros köntösben, római katonának öltözve) ve-
zeti a megemlékezés központi helyszínére. A gyerekek gyak-

a fesTIval awards eUrope-on  
a TavalyI év legjobb feszTIválja a szIgeT 
A Sziget és a Balaton Sound is bejutott saját kategóriájának leg-
jobb tíz fesztiválja közé a Festival Awards Europe közönségsza-
vazásán. A Sziget a nagyfesztivál kategóriában, míg a Balaton 
Sound a közepes méretű fesztiválok között lett döntős a szava-
zatok alapján. Az idén rekordmennyiségű, több mint egymillió 
szavazat érkezett harminchárom európai ország több mint 250 
fesztiváljára. A nyerteseket január 9-én jelentik be a hollandiai 
Groningenben tartott díjátadó gálán. A Szigetet a Festival Awards 
Europe-on a tavalyi év legjobb fesztiváljának választották. Óri-
ási sikert aratott a Sziget élő közvetítése a YouTube-on. Ez volt 
az első rendezvény, amit a YouTube élőben közvetített Magyaror-
szágról, és megtekintéseinek száma máris felülmúlta a négymilli-
ót, amivel a YouTube-on bejutott a legnépszerűbb európai zenei 
események közé. Az idei 20. Sziget Fesztiválon 379 ezren vettek 
részt és a költségek 10%-os csökkentésével a tavalyi nagy vesz-
teség után sikerült nyereséggel zárni. (Kreatív, 2012.11.14.)

százezren a csabaI kolbászfeszTIválon
Minden eddigit felülmúló volt az érdeklődés a négynapos 16. 
Csabai Kolbászfesztiválon: megteltek a szállodák, panziók és 
kollégiumok Békéscsabán, Gyulán és a környező településeken, 
teltházzal üzemeltek a kitelepült vendéglők, sörözők és borozók. 
Hégely Sándor fesztiváligazgató a Csabai Rendezvényszervező 
Társaság képviseletében elmondta, hogy az idei rendezvény volt 
az első, amelyen a gasztronómiai attrakció, a csabai kolbász köré 
a fesztivál minden napján sikerült vonzó kulturális programkíná-
latot nyújtani. Az igazgató kiemelte a hangulatos kolbászgyúró 
versenyt, amelyen a hagyományos csabai mellett nagyon sok táj-
jellegű kolbász készült, határainkon innen és túlról, így igazi ku-
riózumnak számított a kengurukolbász, amelyet Ausztrália buda-
pesti nagykövete, John Griffin segítségével készült. Nagy sikert 
aratott a gyermekek körében a Békéscsabára települt Csodák 
Palotája. Sok család kereste fel a rendezvényt hétfőn is: az utol-
só napon az éttermekben és a standokon a vendéglátósok már 
féláron adták a csabai hurkát, kolbászt. (MTI, 2012.10.23.)

rendezvényhelyszínkénT nyílT meg  
a ferIhegy 1 TermInál
Négy hónappal a bezárás után a Terminal 1 Airport Event Cen-
ter októbertől rendezvényhelyszínként ad otthont céges- és ma-
gánrendezvényeknek. A Liszt Ferenc repülőtér 1939-ben megál-
modott, majd 1950-ben átadott, ma már műemléki védelem alatt 
álló épületét 2005-ben teljesen felújították, de a Malév csőd-
je nyomán a Budapest Airport egy sor költségcsökkentő lépés 
részeként május 30-án a teljes utaskiszolgálást áthelyezte a 2. 
Terminálra. Külső partnerek bevonásával hozták létre a rendez-
vényközpontot, amely közel kétezer négyzetméteren, három föld-
szinti csarnokkal, hatalmas galériával és futópályára néző tetőte-
rasszal várja vendégeit. A Bauhaus stílusban megépített repülő 
formájú terminál páratlan lehetőséget nyújt a rendezvényszer-
vezők számára. A Budapest Airport elképzelései szerint a termi-
nálépület kivételes adottságaival elsősorban nagyobb létszámú, 
exkluzív rendezvényeknek szolgálhat helyszínéül, a gálavacso-
ráktól kezdve a konferenciákon, ügyféltalálkozókon át egészen 
az autó bemutatókig és filmforgatásokra is felajánlják, mint leg-
utóbb a Die Hard sorozat 5. filmjének budapesti forgatásakor.
 (Turizmus.online, 2012.10.27.)
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Vízszintes
1. Megfejtés 11. kiejtett betű 12. fogyasztható gyümölcs 13. egy „o” 
híján dél-Afrikában őshonos növény hozzáadásával készült teafajta 
15.  Alkalmazott rövidítve 17. –nél párja 18. ot 20. régi római pénz  
22. veszteség 24. Após népies neve 25. becézett angol férfinév 
26.  Gyors 28. ritka férfinév 29. üres tan! 31. jelszó az informatiká-
ban 32. régi román terepjáró volt 33. Aktát rendez 36. vad is van ilyen! 
38.  tádé egyneműi 39. kábítószer fogyasztó 40. kopasz 42. felfog 
44. fűszernövény 45. európai labdarúgó-szövetség 47. Azonos betűk 
49. fanyar erdei gyümölcs 51. Magyar tudományos Akadémia 52. szö-
vet 54. nátrium vegyjele 55. kiejtett betű 57. tempója 59. Ajtót sar-
kig nyit 60. indítéka 62. „púpos” állat névelővel 64. orosz helyeslés 
65. zűrzavar 68. földet mással kimélyíttető 70. Megfejtés 71. tisztí-
tott vaj

Függőleges
2. kiejtett betű 3. … et labora 4. Apátságáról híres ausztriai helység 
5. büntető törvénykönyv 6. At 7. Munkaügyekkel foglalkozó beosztás 
rövidítése 8. energetikai cég 9. Más növényre tekeredve felkúszó, főleg 
forró égövi fás növény 10. híres magyar építész 11. egyfajta emberi kö-
zösség 14. Megfejtés 16. A kemping is ez 19. tanintézet régies neve 
21. húsvéti eledel 22. ágyból feláll 23. középkori énekmondó 24. já-
rom 27. sit 30. pipájáról híres alföldi betyár 34. vicc 35. észak-ma-
gyarországi nemzetiség 37. tipor 40. A hét vezér egyike 41. düledező 
épület 43. Az egyik irányba 46. eté 47. Aei 48. régi távközlési cég név-
elővel 50. A korral nem haladó 53. női név 54. jellegzetes vízi növény 
56. szarvasmarha hímje visszafelé 58. romlott szalonna jelzője 60. be-
cézett olivér 61. török eredetű régi magyar személynévből, illetve nem-
zetségnévből származó név 63. földönkívüli 66. rangjelző 67. Alumíni-
um vegyjele 69. …-móg

Rejtvény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71

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

ran kis műsort adnak elő, jellem-
zően eljátsszák Szent Márton 
és a koldus találkozóját. A mű-
sor befejezéseként Márton napi 
tüzet gyújtanak, liba alakú sü-
temény, weckmann (amely egy 
édes tésztából készülő, ember 
alakú figura) és meleg italok fo-
gyasztásával zárul a felvonulás. 
Ilyen felvonulásokat jellemzően 
német nemzetiségű települések, 
iskolák, óvodák és egyházközös-
ségek szerveznek hazánkban.

márton napi  
ételek és menü

A népszokás szerint ezen a na-
pon libát kell enni, ugyanis „aki 
Márton napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik.”
A tipikus Márton napi ételek te-
hát a libafogások, így például a 
vízszintes 70. sorban találha-
tó ételünk, valamint a libasült 
párolt káposztával és zsemle- 
vagy burgonyagombóccal. Ma 
már elterjedt, hogy az éttermek 
november hónapban külön Már-
ton napi étlappal várják a liba-
finomságok kedvelőit. Ha nem 
étteremben, hanem otthon kívánunk Márton napi hangulatba 
kerülni, nem valószínű, hogy egy egész libát meg fogunk süt-
ni. Lehetséges alternatíva, ha a libát a kisebb testű kacsával 
helyettesítjük, vagy a libának csak bizonyos részeit készítjük 
el, természetesen a megfelelő köretekkel. Köret lehet például 

gombóc, burgonya, párolt káposzta, káposztasaláta, káposz-
tás rétes, zsemletöltelék, sült alma, töltött zöldségek, saláták. 
Ha mégis egész szárnyast készítünk, használjuk fel az eset-
leges maradékot változatosan, például salátához, rizottóhoz. 
Egyszerű vacsorazáró csemege lehet az őszi hangulatot idéző 
sült alma vagy sült gesztenye, birsalmasajt, de készíthetünk 
házi süteményt is.
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www. chateaufoldvary.com

a tökéletes kikapcsolódásra vágyik és egyedi rendezvényhelyszínt keres, 
lépje át a mindennapok küszübét és keresse fel a Chateau Földváry Kastélyszállót, 
amely Győrtől mindössze 15 km-re Öttevény községben található.

Ha különleges rendezvényhelyszínt keres,  
a Chateau Földváry mesebeli falai felejthetetlen élményeket tartogatnak  

az Ön és üzleti partnerei számára.

chateau földváry
9153 Öttevény, Fő út. 173

Telefon: +36-96/485-688 Fax: +36-96/485-688 E-mail: hotel@chateaufoldvary.com
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