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Rekordok nyara 

A szeszélyes időjárás 
ellenére a nagy fesztiválok 

és rendezvények rekordokat 
döntögettek. Az ország 
legnagyobb turisztikai 
attrakcióján, a Sziget 

Fesztiválon közel félmillióan 
vettek részt méghozzá több 

mint 100 országból, s ez 
több száz milliós nyereséget 

hozott a szervezőknek és 
közvetve az országnak is. 

Ugyanilyen sikerekről számoltak be a többi gigafesztivál 
rendezői is: több mint egymillióan élvezték a májustól 

szeptemberig tartó 4. Nagyon Balaton fesztiválsorozatot, 
s ezen belül ismét rekordot döntött a 157 ezres zamárdi 

Sound, vagy másutt a 148 ezres soproni VOLT is. Mint 
hírcsokrunk körképében részletesen is olvashatják: nem 
panaszkodhattak a többi popzenei megabuli-, illetve a 
kisebb-nagyobb művészeti fesztiválok házigazdái sem. 
Voltak persze gondok is, főleg az egyre szeszélyesebb 

időjárás miatt, hiszen a gyakori esőzések mindig 
rettegéssel töltik el a szervezőket és a résztvevőket is. 

Az ezúttal Velencén megrendezett EFOTT-ot például 
majdnem elmosta a hatalmas vihar, de ennek ellenére 

egy fergeteges bulival zárult az egyetemisták és 
főiskolások immár 41. találkozója. S a korábban 14 évig 
a nagyok közé tartozó tokaji Hegyalja Fesztivál immár 
harmadik évben maradt el, talán nem is születik újjá...

 
S ha már rekordokat említünk, a turizmus ambiciózus, 

országról országra utazó (Japánban, Szlovéniában, 
Algériában, nemrég az orosz fővárosban tárgyaló) 

kormánybiztosa joggal dicsekedhetett el az ágazatra 
fordítandó összegek soha nem látott növekedéséről: 
jövőre az idei szerény 6 milliárdos keretet majdnem 

megduplázzák, sőt egy további 10 milliárdos fejlesztési 
"célelőirányzattal" meg is fejelik, s így egy 21 milliárdos 

rekord várható. A turizmus tavalyi rekordja után 
hasonlóan szép eredményeket vár az idén is, és 

méltatta az éttermi áfa januári 18-, majd egy év múlva 
5 százalékra történő csökkentését. Az évtizedek óta 
sürgetett áfacsökkentés az éttermeknél szép dolog, 

de ideje volna a turizmust valóban fellendítő hasonló 
lépésekre más ágazatokban is, hiszen Európában 
sajnos még mindig nálunk a legmagasabb. Nem 

véletlenül sürgette a napokban a Szállodaszövetség 
is az áfacsökkentést - méghozzá konkrét kutatások 

számaival alátámasztott elemzésében. Egyúttal arra is 
rámutatott, hogy a stratégiai döntések meghozatala előtt 
szükség volna a kormányzat és az ágazatok képviselői 
közötti szakmai egyeztetésre. Vagyis fontos lenne, ha az 
egyeztetés nemcsak az ágazati szövetségeknél, hanem 

a centralizációs lépéseket kultiváló kormányzatnál is 
a legfontosabb szempontok közé kerülne, s nemcsak 

jelszavakban! A Szállodaszövetség elemzése a 
korábbi fejlődésnél kisebb ütemű növekedést jósol, és 
nyilvánvaló, hogy nemcsak áfacsökkentésre, hanem 
a döntések előtt az ágazatok képviselőinek érdemi 
bevonására is szükség lenne ahhoz, hogy valóban 

rekordokat dönthessünk.

Horváth Ágnes
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Nem „játék a kastélyban”
A  rendezvényes szakma fejlődésével egyre na-
gyobb  szerepet  kapnak  a  különleges,  elegáns 
helyszínek,  s  egyre  többször  próbálják  e  célra 
kölcsönvenni az egykori  főúri kastélyokat, kúri-
ákat is.

E 
 lősegítette ezt az is, hogy a rendszerváltás után a sok romos, 

szörnyű módon átalakított kastélyt kezdték újjáépíteni, gyak-
ran eredeti tervrajzok alapján rekonstruálni. Az elhanyagolt, ál-
talában oda nem való egészségügyi vagy oktatási célra használt 
egykor gyönyörű épületek közül egyre több kezdte visszanyerni 
egykori fényét, a háború után elrabolt, tönkretett évszázados bú-
torok, festményeket is igyekeztek pótolni, s ma már nagyon sok 
kastély áll korábbi szépségében. 
Természetesen ez hatalmas összegbe kerül, de erre szerencsére 
már külön kastélyprogram biztosít hatalmas összegeket, sőt so-
kan gondolták üzleti vállalkozásként is hasznosíthatóak a törté-
nelmi múlttal rendelkező épületek.
Nemcsak a felújítás, hanem az üzemeltetés is rendkívül sokba 
kerül, így a rekonstrukció előtt már sokan eldöntik a hasznosítás 
módját is. Előfordult, hogy az állam múzeumnak vagy egyéb kö-
zösségi célra szánja az épületet, de néha már a rekonstrukció so-
rán figyelembe veszik, hogy eleve szállodát, rendezvényhelyszínt 
alakítanak ki benne. S ez sok magánbefektetőt is megmozga-
tott, köztük a család egykori épületét külföldi vagyonából, illet-
ve kárpótlási jegyből visszavásárló leszármazottakat, volt arisz-
tokratákat is. Néhányan megtartották a kastély egy részét saját 
használatra, ugyanakkor több fényűző szobát, termet kiadnak, 

hiszen ebből finanszírozzák a komoly összegeket igénylő fenn-
tartást, karbantartást.
Az utóbbi években az esküvői piacon is egyre kelendőbbek let-
tek a különböző kastélyok, kúriák, s ma már van olyan épület, 
amely tavasztól őszig minden hétvégén foglalt, mert sokan így 
akarják emlékezetessé tenni életük nagy eseményét. A céges ren-
dezvények piacán is felfedezték az elegáns környezetet, mert sok 
jobban futó nagyvállalatnál is megadják a módját az elegánsabb 
menedzsment meetingek, vezetői értekezletek, csapatépítők, 
nemzetközi és hazai partnertalálkozók, kisebb-nagyobb konfe-
renciák, szemináriumok megtartásának. Az árakban is verseny-
képesek bizonyultak sok esetben a kastélyok. Korábban szép cél-
ként tűzték ki a kastélyturizmus bevezetését és fellendítését, de 
gyorsan kiderült, hogy a külföldi és kisebb számú hazai magán 
vendégekre alapozni nem túl kiszámítható vállalkozás, ezért na-
gyobb figyelmet kezdtek fordítani a biztosabb bevételt hozó es-
küvőkre és céges rendezvényekre.

A közös érdekek és célok segítették elő, hogy 2007 
végén létrejött a Magyar Kastélyszállodák Egyesülete 
– igaz, akkor már kilenc éve a Szállodaszövetség 
szekciójaként működtek. Mára már kibővültek  
a hasonló célú hasznosítást kitűző évszázados 
épületek gazdáival, így Magyar Kastélyszállodák  
és Történelmi Épületek Szövetsége lett az idei évtől 
az új hivatalos név.

A tagság feltétele, hogy a történelmi épület, vagy annak főbb ré-
sze legalább 100 éves legyen, a helyreállítást műemlékhez illő 

Rendezvények az egykori főúri épületekben
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gondossággal kell elvégezni, va-
lamint emelt szintű vendéglá-
tó szolgáltatást kell tudni bizto-
sítani. A szövetség szeptember 
13-14-én a zalacsányi Batthyány 
Kastélyszállóban tartotta meg 
második félévi közgyűlését.
A szövetség Gulyás Esztert vá-
lasztotta ismét elnökké (Szidónia 
Kastélyszálloda), új alelnöknek 
Horváth Csillát (Apponyi Kis-
kastély natur minihotel), mar-
keting vezetőnek Kocsis Esztert 

(Luby Kastélymúzeum és Antik Rózsák Kertje), Bartha Sándor 
pedig a szövetség tiszteletbeli elnöke lett.
Gulyás Eszter lapunknak elmondta, hogy a szervezet kibővíté-
se minőségi változást hoz életükben és a bizonyítható történelmi 
háttér mellett a hangsúly a minőségi szolgáltatáson van. Rámu-
tatott, minőségi garanciát jelent az, ha valaki a szövetség tagjai 
közé kerül, hiszen minden jelentkezőt a saját szigorú kritériuma-
ik alapján bírálnak el, s ez a védjegy fontos reklámhordozó a szál-
lodák, kúriák és egyéb történelmi épületek számára is.
Fontos napirendi pont volt a jövő évi marketingkommunikáció 
megvitatása, s mint Tömösvári Szilvia (Prónay-kastély) – a le-
köszönő marketing vezető – hangoztatta, fontos feladatuk, hogy 
egyre szélesebb körben vigyék jó hírét e gyakran több száz éves 
épületcsodáknak. Szeretnék ezeket a hangulatos, szerethető és 

sokoldalú helyszíneket még vonzóbbá tenni a látogatók, a szál-
lóvendégek, és persze a különböző céges és magán rendezvé-
nyek résztvevői számára. Hozzátette, hogy megújult a szövetség 
honlapja (kastelyszallodak.hu) és kibővült egy korszerű foglalá-
si rendszerrel is. Az idén is lehetett szavazni a Historic Hotels of 
Europe (a HHE) Award keretén belül a tagkastélyokra 10 kategó-
riában. A győzteseket a görög Santorini szigetén október 23-án 
jelentik be a nemzetközi szövetség közgyűlésén. A HHE-nek 13 
nemzeti szövetség a tagja, köztük a magyar is, és 18 országban kö-
zel 500 kastélyt, palotát, várat és más történelmi épületet képvisel.
Gulyás Eszter elmondta, hogy jövőre ünneplik a magyar szövet-
ség hivatalos megalakulásának tizedik évfordulóját, és folytatják 
a sikeres Kastélyok Nyitott Hétvégéje sorozatot, amelyet 2017. 
május 12-14. között rendeznek majd meg.

Horváth Ágnes

Gulyás Eszter elnök

Rendezvények az egykori főúri épületekben
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A Szegedi Szabadtéri Játékok 1931-es alapítása 
óta  a  legnépszerűbb  szabadtéri  játszóhely  ha-
zánkban. Ma minden eddiginél modernebb, iga-
zán európai színvonalú fesztiválhelyszínen várja 
esténként 4000, évente 70 000 nézőjét.

A  2016-os évad is szuperprodukciókkal szórakoztatta a kö-
zönséget. Elvarázsolta őket A bolygó hollandi galaktikus lát-
ványvilága, tomboltak a Mamma Mia! popdallamaira és imád-
ták az Ének az esőben hollywoodi báját.
Szeged lakossága már megszokta, hogy május végén összehan-
golt, profi munkálatok kezdődnek a város szimbólumaként is 
emlegetett Fogadalmi Templom előtt. Három hét alatt emel-
kedik ki nyaranta a tér kockakövei közül az ország legnagyobb 
színháza – ráadásul a semmiből, zöldmezős beruházásként. Az 
építkezés kezdetétől számított kevesebb, mint egy hónap múlva 
már a színészek és alkotócsapatok veszik birtokba a teret, hogy 
megkezdjék a szuperprodukciók létrehozását a lenyűgöző hely-
színen, a csillagtetős színpadon. 
2014-ben, akkor 83 éves történelme során először, különleges kö-
rülmények közt rendezték meg a szezont. A korábbi évadoktól 
eltérően a dómmal szemben, az úgynevezett óraterasz területén 
épült fel a nézőtér és a minden addiginál jobb technikával ren-
delkező színpad.
A 2014-es új és a 2015-ös, kipróbált és „belakott”, megszeretett 
formán 2016-banismét változtatni kellett, ez pedig újfent nehéz 
feladatok elé állította a Szabadtérit. A teljes épített fesztiválhely-
szín 2014-ig is elképesztő méretei ismét növekedtek. Rekordszá-
mokban mérhetők az ország legnagyobb színpadának műszaki 
attribútumai. Az építés kezdetén a Dóm térre szállított építési 
elemeknek csak a csőhossza közel 18 ezer méter, ezek kiterítve 
Budapesttől Szentendréig érnének. A szerkezetek teljes súlya 140 
ezer kilogramm. Az 1000 négyzetméteres, oldalszínpaddal és a 
műszaki-művészeti kiszolgáló bázissal együtt több mint 2000 
négyzetméteres színpadnak 1000 tonna súlyt kell elbírnia. A 
mobil elemeket mintegy 20 darab 24 tonnás kamion szállítja ki a 

Dóm térre. A kész helyszín minden eddigi megjelenésénél szebb, 
európai léptékű formában várta idén a közönséget.
Idén a két helyszínen, a Dóm téri játszóhelyen és az Újszegedi 
Szabadtéri Színpadon 13 produkciót láthatott 26 előadásban a 
közönség. Minden műfaj, így az opera, tánc, operett, musical, 
próza, szimfonikus koncert is képviseltette magát a népszínházi 
kínálatban, sőt egy újdonság, az újcirkusz is várta az érdeklődő-
ket. Összesen 72 294 néző volt kíváncsi a műsorra. Harangozó 
Gyula művészeti igazgató visszatekintett az évad sikerelőadá-
saira, kiemelve, hogy a népszerű, könnyed nyáresti szórakozást 
nyújtó produkciók mellett fontos művészi vállalásokat is ered-
ményesen teljesítettek. Ilyen volt rögtön a nyitóelőadás, A boly-
gó hollandi, melyet a Dóm téren először rendező Szabó Máté vitt 
színre látványos megoldásokkal. Wagnertől most először látha-
tott egész estés darabot a Szabadtéri közönsége. A rendező kü-
lönleges koncepciót talált ki alkotótársaival: egyenesen az uni-
verzumba repítette a klasszikus művet.
László Boldizsár, Kálmándy Mihály és Rálik Szilvia operaéne-
kesek és a produkció sztárvendége, a Britain’s Got Talent első 
győztese, Paul Potts a galaxisban élték át ezt a gyönyörű szerelmi 
történetet. Nagy vállalás volt a másik fontos új bemutató, az Ének 
az esőben a művészeti igazgató rendezésében. Somogyi Szilárd 
társrendezővel fergeteges fesztiválelőadást varázsoltak a holly-
woodi musicalből, melyben egyedülálló és nagy kihívást jelentő 
technikával még az eső is eleredt a színen. A négy perces Sing-
ing in the rain dallamai alatt összesen 532 liter víz zúdult eső-
cseppek formájában a színpadra. A szereplők, Gömöri András 
Máté, Dancs Annamari, Kerényi Miklós Máté, Szinetár Dóra, 
Gálvölgyi János és Szulák Andrea nagyon élvezték a jelenetet. 
A díszlet számos elemében visszaköszöntek a mozira mint műfaj-
ra utaló jelek. Filmszalagok, tárcsák alkották azt a grandiózus stú-
dióhangulatot, amiben a darab játszódott. Ebbe a szürkés, fémes 
hangulatba illeszkedett kiválóan Velich Rita több tucat gyönyörű, 
színes jelmeze. A tervezőnő szerelmese ennek a korszaknak, úgy-
hogy igazi örömmel lubickolhatott a feladatban: a tollas kalapok, 
szűk tweedszoknyák, végtelen gyöngysorok és szabadesésű zsor-
zsettruhák, elegáns öltönyök és ballonkabátok világában. 

Visszatekintő

Színház a csillagtető alatt

Mindössze három hét alatt emelkedik ki nyaranta a szegedi  
Dóm téri kockakövek közül, a semmiből az ország legnagyobb színháza
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A Dóm téri színpadon vitte színre a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes a Drakula utolsó táncát, vendégelőadásként láthatták 
a nézők a Budapesti Operettszínháztól az Én és a kisöcsémet, 
visszatérő szuperprodukcióként pedig a tomboló sikert arató 
ABBA-musicalt, a Mamma Mia!-t (melynek végén a színészek 
színpadra hívják táncolni a nézőket) és A nyomorultakat a Ma-
dách Színház csapatával.
A kedvelt, elmaradhatatlan Szabadtéri-program, az Ajándék-
koncert különleges élményt adott idén a közönségnek: a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar Pál Tamás vezényletével és Bogányi Ger-
gely zongoraművész illetve csodazongorája közreműködésével 
játszottak lenyűgöző dallamokat.
Szintén tavalyról tért vissza a szezonzáró Tévedések vígjátéka, 
ismét teltházzal bizonyítva, hogy a prózának helye van a Dóm 
téren. Felsorolni is izgalmas azokat a neveket, akiket a Szege-
di Szabadtéri nagysikerű bemutatójában láthatott 12  000 em-
ber. Szinetár Dóra, Pálmai Anna, Adorjáni Bálint, Klem Viktor, 
Molnár Áron,Telekes Péter, Szabó Győző, Molnár Piroska, Csuja 
Imre, Rezes Judit, Bezerédi Zoltán, Vajdai Vilmos, Márton And-
rás és méltán kedvelt szegedi színművészek alkották Kerényi 
Miklós Gábor szegedi színészválogatottját. Az Újszegedi Sza-
badtéri Színpad előadásai közül a Duda Éva Társulat különleges 
újcirkusz produkcióját, a Virtust emelték ki, mivel ebben a mű-
fajban eddig még sosem láthatott előadást a szegedi közönség. 
Ráadásul ilyen műszaki igényű produkció sem volt még a liget 
színpadán. Büszke a menedzsment A tanú c. produkcióra is, ami 

Fesztiváloztunk

Itt volt a fél világ

önálló bemutató volt Újszegeden, és nagyon szerette a közönség, 
sikerrel ment két teltházas előadásban. Újszegeden vendégül lát-
tak még két nagysikerű produkciót: a Zűrzavaros éjszakát és Az 
egérfogót.
A menedzsment már, pár nappal az idei szezon utolsó előadása 
után bejelentette a 2017-es évad programját. Giacomo Puccini 
Tosca c. operájával indul az évad június 30-án. A népszerű dara-
bot július 1-jén is láthatják a nézők. Kivételes dolog a Szabadtéri 
életében, hogy egy produkció három egymást követő évben is 
visszatér a Dóm térre: a Mamma Mia!-t viszont tényleg levehe-
tetlen a műsorról. 2014., 15. és 16. után jövőre is bekerült a prog-
ramba az ABBA-musical. Július 7-én és 8-án láthatjuk. Szintén 
visszatérő előadás az Ének az esőben - nem túl nagy meglepetés-
re, hiszen nagyon szerették a nézők. Három előadásban hozzák 
vissza, július 14-én, 15-én és 16-án. A Tévedések vígjátéka bebi-
zonyította, hogy érdemes prózát játszani a Dóm téren, így ezt a 
ziccert nem hagyják ki jövőre sem. Újabb népszerű Shakespeare-
mű születik meg július 28-án: a Vízkereszt vagy amit akartok. 
Utána még két estén láthatják a nézők (július 29., 30.). 
Victor Hugo most már szintén egymás után a harmadik év-
ben képviselteti magát egy-egy nagyregényével a programban. 
A nyomorultak után most A párizsi Notre Dame c. regényéből 
készült musical-változatot láthatják hazai ősbemutatóként a né-
zők, A Notre Dame-i toronyőr címmel. A musical Disney-verzi-
ója kerül majd színre augusztus 11-én, 12-én, 13-án, 18-án, 19-
én és 20-án, a Budapesti Operettszínházzal együttműködésben.

Több teltházas nappal és majd’ félmilliós látoga-
tószámmal zárt a 24. fesztivál. Itt volt a fél világ 
és mindenki szerette a Szigetet.

CS úcsot hozott a Sziget, összesen 496 ezer látogatót szám-
lált az idén, a szervezők várakozásait is felülmúlva. Telt-

házas napokból is több volt: Rihanna, a Muse és SIA is teletöltötte 
a Szigetet. Gerendai Károly főszervező elmondta „Egyre kiegyen-
lítettebb a közönséglétszám a fesztiválnapokon. Míg korábban a 
hétvégén, vagy egy-egy nagyobb világsztár napján ugrott meg a 
tömeg és nagy volt az ingadozás a napok között, addig – talán 
a beköltöző nap kivételével – ma már nagyjából folyamatosan 
egyenletes a látogatói létszám” – emelte ki a főszervező.

„Úgy tűnik” – fogalmazott, „hogy nem az 
extrém drága sztároktól függ, hogy sokan 
érkezzenek és jól érezzék magukat a Szi-
geten, sőt Rihanna még csalódást is jelen-
tett, míg a Muse, SIA, Manu Chao és akár 
a többi fellépő is kitűnő koncertekkel szóra-
koztatta a népes közönséget” – tette hozzá. A 
főszervező szerint csúcsra járatták a Szigetet, innen már nem a 
számszerű növekedés lesz jellemző, hanem azok a „finomhango-
lások”, melyek miatt még jobban, komfortosabban érzi itt magát 
a látogató.
Eljött a „fél világ” a Szigetre, a Föld mintegy 200 országának több 
mint a feléből, összesen 102-ből érkezett vendég idén hazánk 
első számú turisztikai attrakciójára. Nigériától Vietnámig, Ka-
tartól Gibraltárig, a Marshall szigetektől Libanonig, Kínától az 
Elefántcsontpartig számos ország lakója élt együtt békességben, 
szeretetben az ideiglenes Fesztiválköztársaság egy hete alatt.
A zenei programok mellett hatalmas érdeklődés követte az 
egyéb, idén is rendkívül színesre sikeredett programokat.
Futurisztikus járgányon utazó fúvós banda, felvonuló sárká-
nyok, látogatók százai által körülvett, utcán vonuló dobosok, a 
múltat idéző Vándor Vurstli – hogy csak néhányat említsünk a 
program kavalkádból. A cirkusz sátorban például akkora volt 
az érdeklődés, hogy az „akrobatikát és a fürdőkádat” kombinált 
Soap című előadásból egy ráadást is kikövetelt a nagyérdemű.
A Sziget látványvilága idén is lenyűgöző volt. Találkozhattunk 
szemétből és lomból épült Űrkomppal, a polip karokat formázó 
Octopuff-fal, a csillagképeket megidéző Csillagos égbolttal vagy 
a napfénytől óvó Chillagszemű juhásszal. A több tucatnyi instal-
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láció némelyike remek pihenőhelyként szolgált, mint például a 
hűs árnyékot adó Kerekerdő az ArtZone-ban vagy az esernyők-
ből épült Szerelem Pavilon. Az 56-os emlékév kapcsán pedig – 
egyebek mellett – egy hatalmas, 100 méter hosszú, 450  m2-es 
felületen, a „Hősök falán” kaptak helyet a forradalom mártír-
jai. Némely installációt a közönség tett teljessé, mint például a 
Before I Die falat, vagy a Jana – óriás szív alakú – színezőjét.
Persze a Nagyszínpad sem csupán a zenéről szólt: naponta, este 
7-kor különböző „special partyk” robbantották ki a közönséget a 
zene béklyójából. Volt Tapsrúd Party, Zászló Party, Color Party, 
Pom-pom Party, Konfetti Parti és Szélforgó Party.
Az utolsó napot idén is egy látványos Endshow zárta, Hardwell 
celebrálásában, a látványról pedig 50 lánggép, 16 konfettigép, 16 
szerpentingép, 17 lézergép, 2 darab - itthon először látható - óri-
ásláng, 100 db színpadi csóva (jelentsen bármit is) és a színpadon 
kb. 350 robotlámpa gondoskodott. A csúcson pedig jött a tűzijá-
ték, mintegy 350-400 montázzsal, a közönségnek pedig 20 000 
világító rudat osztottak ki.
Lényegesen többet fordítottak idén a környezettudatos fesztivá-
lozásra és a szemléletformáló kommunikációra. A Sziget 7 nap-
ján mintegy 2500 köbméter hulladék gyűlt össze, melynek – a 
megújított Sziget Recycling program eredményeként – a 35%-a 
hasznosanyagként került elszállításra. Emellett, mintegy 10  000 
ember vett részt különböző hulladékcsere akciókban. Az italos 
pultok fele sikeresen bevezette a teljeskörű szelektív gyűjtést, így a 
PET és ALU hulladékokon kívül 100 m3 üveget is sikerült megmen-

teni a hulladéklerakótól. A szervezők erőfeszítéseinek eredménye-
képp az étel árusító standok üzemeltetői is egyre nagyobb arány-
ban térnek át a környezetbarát, lebomló tányérok és evőeszközök 
használatára: ezekből több, mint 120 000 darab fogyott a fesztivá-
lon. A szelektív gyűjtési programban 60 önkéntes vett részt.
Jól vizsgázott a Szigeten a check-in rendszer is, nem csak az ál-
talános biztonság megteremtése terén, de a rendszer visszatartó 
erejének következtében lényegesen, több mint felére csökkent a 
kisebb bűncselekmények, sátorfosztogatások, lopások száma is.
Rendbontásról, nagyobb balesetről idén sem jött jelentés, pedig 
majd’ egy székesfehérvárnyi tömeg gyűlt össze nap mint nap 
a Szigeten, ami idén is a béke és szeretet szigete volt, ahogy 
eddig is, közel negyed évszázad óta... folyamatosan.

Fesztiváloztunk

Ismét a hungarikumoké volt a főszerep
Idén  immáron  kilencedik  alkalommal  került 
megrendezésre a Hungarikum Fesztivál - Minő-
ségi Magyar Termékek Kiállítása és Vására elne-
vezésű rendezvény, Szegeden, a Széchenyi téren 
2016. augusztus 11-14. között.

A Hungarikum Fesztivál nem csak egy összművészeti fesz-
tivál, annál sokkal több. Népszerűsége leginkább abban 

rejlik, hogy a szervezők által gondosan megválogatott, minőségi 
termékeket mutat be és kínál a közönségnek, amelyek ténylegesen 
a magyarsághoz, a magyar kultúrához szorosan kapcsolódnak.
A fesztivál célja, hogy az országban megtalálható minőségi ma-
gyar termékeket, szolgáltatásokat bemutassa a hazai és külföldi 
érdeklődőknek egyaránt. Azáltal, hogy bemutatásra kerülnek a 
híres magyar produktumok, a nevezetes magyar háziállatok, a 
hazai zenei kultúra és még sok más jellegzetessége hazánknak, 
bizton állíthatjuk, hogy a fesztivál nagyon sokrétű. A kiállítók 
között nem csak szegedi vagy dél-alföldi cégek képviseltetik 

magukat, hanem az 
ország egész terü-
letéről érkeznek ki-
állítók, aki szeret-
nék megismertetni 
szolgáltatásaikat a 
szegediekkel és az 
ide látogatókkal. A 
Hungarikum Feszti-

vál nemcsak a tárgyi, hanem 
a szellemi folklór tekinteté-
ben is megőrző és továbbadó 
szerepet kíván betölteni. Így 
minden évben bemutatásra 
kerülnek a különböző nép-
művészeti ágak termékei is, 
és megjelennek az azokat készítő népművészek is. A szervezők 
igyekeztek felkutatni és bemutatni olyan területeket, amelyek-
nek kevés követője van, így bekövetkezhet eltűnése a magyar 
népművészet palettájáról. A cél a magyar népművészet sokszí-
nűségének bemutatása, nem csak a mai divatos irányzatoknak 
megfelelő termékek, műsorszámok felhasználásával. Fontos, 
hogy a gyerekek úgy nőjenek fel, hogy az életük része legyen az 
a tudat, hogy ők magyarok, és erre büszkék is kell, hogy legye-
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nek. A Megyei és Nemzeti Értéktárak bemutatásával igyekszünk 
a látogatókhoz minél közelebb hozni hagyományaikat. Széles 
kínálatot mutatott be a fesztivál, kezdve a kézművesek művé-
szi alkotásaitól az őstermelőkön keresztül a házilag előállított 
gasztronómiai termékeken túl az ősi magyar borvidékeken ter-
mesztett varázslatos nedűkig.

Ez egy olyan rendezvény, ahol mindenki jól érzi 
magát, akár kicsi, akár nagy
A hivatalos megnyitón Szabó Sándor, Szeged országgyűlé-
si képviselője üdvözölte a fesztiválra kilátogatókat. Köszönetet 
mondott a szervezőknek, hogy már kilenc éve szervezik a fesz-

tivált, valamint azt kérte a látogatóktól, hogy mindenki találja 
meg a neki tetsző terméket, portékát. A színpadi programok is 
hungarikumokat vonultatott fel. Így fellépőink voltak többek kö-
zött: a Sámli Zenekar, a Tápéi Hagyományőrző Egyesület Nép-
táncegyüttes, a Rozsdamaró Zenekar és a Dél-Alföldi Harmoni-
ka Barátok klubja.
Volt operett és sanzon est, középkori történeti tábor, táncház, 
mesemondás, retro magyar est. A fesztivál zárásaként Cseh Ta-
más dalait hallgathatta meg a közönség a Vodku fiai előadásá-
ban.
Egyik legnagyobb sikerű programunk a magyar kutyafajták be-
mutatója volt.

Hírek a szakmai szövetségek életéből

MUISZ hírek
Event Touch
A MUISZ is részt 
vett a MaReSz által 
a Groupama Aréná-
ban szervezett Event 
Touch rendezvé-
nyen. A sokszínű 
eseményen érdekes 
szakmai beszélge-
téseket, előadásokat 
hallgathattak az érdeklődők, bemutatkoztak a rendezvény szak-
ma szolgáltatói, bemutatva a ma elérhető legkorszerűbb rendez-
vény technikát, catering újdonságokat, kiegészítő szolgáltatá-
sokat, mindezt kötetlen légkörben. A jó hangulatú rendezvény 
a résztvevők általános véleménye szerint nagyszerűen sikerült, 
mindenki használható ötleteket és tapasztalatokat szerezhetett 
és hasznos új kapcsolatokra is szert tehettek. A MUISZ-t a Kong-
resszusi és Rendezvény Bizottság részéről Juhász Judit és Wilk 
Andrea képviselte a rendezvényen. 

Összefoglaló az utazási irodákat hátrányosan 
érintő jogszabályokról
A MUISZ az MTÜ felkérésére összefoglalót készített az utazási 
irodák működését érintő legfontosabb jogszabályi akadályokról 
és azok megoldását elősegítő javaslatokról. A tagság bevonásá-
val és aktív közreműködésével készített részletes anyagot a szö-
vetség augusztusban nyújtotta be dr. Bienerth Gusztáv turizmu-
sért felelős kormánybiztosnak, valamint dr. Guller Zoltánnak, az 
MTÜ vezérigazgatójának. 

Újabb tagok a MUISZ-ban
Töretlen a MUISZ lendülete – a nyár folyamán új belépőkkel, 3 
rendkívüli taggal gyarapodott a MUISZ tagsága. Az örvendetes 
tény a szövetség megújult és egyre aktívabb munkájának elisme-
rését is jelzi.

Érdekérvényesítés 
n A MUISZ stratégia célkitűzéseinek egyik alap eleme az érdek-
érvényesítés. Néhány tagszervezetünk jelzése alapján a MUISZ 
kiemelten foglalkozik a helyi iparűzési adó alkalmazásával kap-

csolatos jogszabályok eltérő értelmezé-
séből és alkalmazásából felmerült prob-
lémával. A szövetség egy profi szakértők 
bevonásával javaslat csomagot készített 
elő, melyet eljuttatott az NGM részére is. 
Már a munka kezdetén érzékelhető, hogy 
ez egy bonyolult és kitartó lobbizást igénylő folyamat. Az utazá-
si irodák létérdeke a mielőbbi megoldás, mely a törvényi szabá-
lyozás, az adó jogszabályok, a helyi önkormányzati szabályozá-
sok és értelmezések harmonizációja révén egy új , egyértelműen 
megfogalmazott jogszabály megalkotása révén valósulhat meg. 
n A másik kiemelt fontosságú feladat a felelősségbiztosítás kér-
dése. Ma már a partnerek jogos elvárása, hogy az utaztatók ren-
delkezzenek felelősségbiztosítással, de fontosságára Best Reisen 
tragédiája is ráirányította a figyelmet. A MUISZ munkacsoport-
ja már korábban is kereste a megoldást, és több eredménytelen 
próbálkozás után most úgy tűnik,hogy végre sikerül ígéretes 
biztosítási ajánlatot találni. A részletek kidolgozása folyamatban 
van, remélhetőleg minél előbb megoldást kínálva a jogos igényre.

Egyeztetések szakmai szervezetekkel
n Dr Erdei Bálint, a MUISZ elnöke megbeszélést folytatott Szi-
geti Gáborrral, az Országgyűlés Hivatala Közönségszolgálati 
hivatalvezetőjével a szervezett csoportos Parlament látogatások 
tapasztalatairól. Szó esett arról, hogy a jegyárak változásáról az 
utazási irodák legalább egy évvel korábban kapjanak tájékozta-
tást, hogy szerződéseikben azt érvényesíteni tudják és nem utol-
só sorban kérte a Parlamenti kollegák segítségét a buszos megkö-
zelítés turistabarát rendezésében. 
n A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsé-
gének kezdeményezésére a MUISZ részt vett azokon az egyez-
tetéseken, amelyen a 2017 évi bértárgyalások és a jövő évre 
tervezett, a szakmát is érintő ÁFA kulcs változások várható ki-
hatásáról folytattak .
n A MUISZ is meghívást kapott arra a megbeszélésre, ahol a 
FÖMTERV ZRt. ismertette a pesti alsó rakpart rendezési tervét, 
melynek célja a Margit Híd – Dráva utca közötti szakasz megújí-
tása. A változások várhatóan a turistabuszok útvonalára is kiha-
tással lesznek, a kivitelezők ígérete szerint gondoltak a buszok 
parkolásának biztosítására. Dr Erdei Bálint, a MUISZ elnöke 
hangsúlyozta, hogy amennyiben forgalomkorlátozásra kerül sor 
valahol, időben megfelelő tájékoztatásra és a változások egyértel-
mű kitáblázására van szükség az utazási irodák által szervezett 
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

 
RENDEZVÉNYTÁMOGATÓ MOBIL APPLIKÁCIÓS RENDSZER 
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TUDJA-E, hogy MIT VÁRNAK ÖNTŐL az események VENDÉGEI?  
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Kapcsolat: UniOffice Rendszerház Kft.  -  Óvári Zsolt kereskedelmi vez. 
+36-20-922-8382 ovari_zsolt@unioffice.hu www.smartevents.co.hu 
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csoportok programjai miatt. Elhangzott még, hogy a felújítás alatt 
is gondoskodni kell a hajós turisták biztonságos ki és beszállásá-
ról. A beruházás elkészülésének várható határideje: 2017. május
 
MUISZ vacsorák
A nyári szünet után ismét folytatódnak a népszerű MUISZ vacso-
rák. A rendezvénysorozat következő eseményének lapzárta után, 

szeptember 19-én az Up & Down 
Étterem ad otthont. Az este ki-
emelt vendége Dr.Somogyi Zol-
tán, a UNWTO főtitkárhelyette-
se. A finom falatok mellett ismét 
izgalmas előadások is várják az 
érdeklődőket. 

A Gundel Károly Díj
Gundel Károly (1883-1956) ikonikus 
jelentőségű vendéglős emlékére alapí-
totta meg a Magyar Vendéglátók Ipar-
testülete a szakmai szervezetek széles 
körű bevonásával 2014-ben a Gundel 
Károly–díjat. Olyan személyek része-
sülhetnek a díjazásában, akik a magyar vendéglátás területén 
Gundel Károly életútjának és gasztronómiai munkásságának 
példaértékű követői.
A díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén kiemel-
kedően sikeres tevékenységével minimum 25 éve jelen van, fedd-
hetetlen szakmai múlttal és példamutató életúttal rendelkezik, 
a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja és annak 
megújulása iránt elkötelezettséget érez, a fiatal generáció szak-
mai fejlődését támogatja, valamint közreműködik a magyar ven-
déglátás népszerűsítésében. Az elismerést a vendéglátó szakma 
legjobbjai kaphatják, évente legfeljebb hárman.
Az Ipartestület a díjazottak nevét Gundel Károly születés-
napján, 2016. szeptember 23-án a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban tartott sajtótájékoztatón hozta 
nyilvánosságra.

A kitüntetési bizottság
A Magyar Vendéglátók Ipartestülete kiemelkedő jelentőségűnek 
tekinti, hogy a hazai gasztronómiai díjak közül egyedüliként a 
Gundel-díj adományozása alapszik széleskörű szakmai együtt-
működésen. Tizenkét szakmai szervezet, három intézmény de-
legáltjai, a mai magyar vendéglátás és turizmus meghatározó 
alakjai, valamint a Gundel-család képviselője döntöttek a 18 je-
lölt munkássága alapján az idei díjazottak személyéről.

A kitüntetési bizottság tagjai:
n  a Magyar Vendéglátók Ipartestülete
n  Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
n  Magyar Éttermi Szövetség
n  Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
n  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
n  Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók 

Szövetsége
n  Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége
n  Magyar Éttermi Mesterek Klubja 
n  Chaine des Rotisseurs Baráti Asztaltársaság
n  Magyar Bocuse d’Or Akadémia
n  Stílusos Vidéki Éttermiség
n  Pannon Gasztronómiai Akadémia
n  a Gundel család egy képviselője
n  Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 

Szakképző Iskola
n  Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Kar
n  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A díjazottak
Tizennyolc szakmai kiválóságra érkezett 2016-ban jelölés, 

a szakmai szervezetek és intézmények konszenzusa alapján 
Vomberg Frigyes és Czubor János (posztumusz)  

az idei díjazottak.

Ünnepélyes díjátadás
A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között 2016. novem-
ber 20-án, vasárnap 12:00 órakor kerül sor az MVI által szerve-
zett Gálaebéden, a szakma számos meghatározó alakja, valamint 
a sajtó részvételével Budapesten, az Öböl Ház Rendezvényköz-
pontban (11. ker. Kopaszi gát 2.). A gálaebédről a későbbiekben 
küldünk tájékoztatót.

MVI hírek

MaReSz hírek
Július 20-án a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgál-
tatók Szövetsége (MaReSz) közgyűlést tartott, melyen elfogadták 
a 2015-ös év pénzügyi eredményeit, valamint kitekintést kaptak 
a résztvevők a 2016-os tervek eddigi állásáról. 
Dr. Farkas Zoltán ügyvéd úr ismertette az Alapszabályi módosí-
tásokra érkezett bírósági reakciókat, melyek elfogadásáról vagy 
el nem fogadásáról is döntés született a Közgyűlésen. 
Dr. Bienerth Gusztáv kormánybiztos úr, valamint a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség kérésére a MaReSz elnöksége összeállított 
egy lobbyanyagot, mely a szorgalmazott jogszabályi módosítá-

sokon túl (reprezentációs adó 
csökkentése, illetve vendéglá-
tás minimum ár kérdése) fel-
hívta a figyelmet az új Kong-
resszusi Központ mielőbbi megvalósításának szükségességére 
valamint a Magyar Kongresszusi Iroda vezetőjének és kollégá-
inak mihamarabbi kinevezésére. Minden további késlekedéssel 
ugyanis távolodik Budapest és Magyarország a vezető kongresz-
szusi desztinációk elérésétől. A teljes anyag elérhető a Maresz 
honlapján, a tagoknak szóló információk alatt.

 
RENDEZVÉNYTÁMOGATÓ MOBIL APPLIKÁCIÓS RENDSZER 
Konferencia, kongresszus, kiállítás, fesztivál, vásár, esküvő 

okos mobil támogatása! 

 

TUDJA-E, hogy MIT VÁRNAK ÖNTŐL az események VENDÉGEI?  
 

SEGÍTSE 
A HELYSZÍNRE 

JUTÁSUKAT 
  

FOLYAMATOSAN 
TÁJÉKOZTASSON 

 
TÁMOGASSA   

A KÖZKEDVELT 
TÉMÁK ELÉRÉSÉT 

 

ENGEDJE 
MEGSZÓLÍTANI AZ 

ELŐADÓKAT 

 

ISMERJE MEG A 
VENDÉGEK 

VÉLEMÉNYÉT 
 

MUTASSA BE A 
TÁMOGATÓ ÉS 

KIÁLLÍTÓ 
CÉGEKET 

 

TEGYE OTTHON IS 
ELÉRHETŐVÉ A 
RENDEZVÉNY 

ANYAGAIT  

ÖSZTÖNÖZZE  
AZ AKTÍV 

RÉSZVÉTELT  
A RENDEZVÉNYEN   

TÖLTSE LE MOBILJÁRA A SMARTEVENTS ALKALMAZÁST, PRÓBÁLJA KI DEMONKAT! 

 
Kapcsolat: UniOffice Rendszerház Kft.  -  Óvári Zsolt kereskedelmi vez. 
+36-20-922-8382 ovari_zsolt@unioffice.hu www.smartevents.co.hu 

 

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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A tarcali Gróf Degenfeld Kastélyszálló

A 
 rendszerváltás után egykori ma-

gyarországi birtokai után kapott kár-
pótlási földek cseréjével és vásárlások-
kal alakult ki Tokaj-hegyalján a több 
mint 100 hektáros szőlőbirtok, amely 
a térség legjobb területei közé tarto-
zik. A család Degenfeld Mária férje, 
Thomas Lindner baden-württembergi nagyiparos anyagi segít-
ségével alakította ki a modern szőlészeti-borászati-, majd ven-
déglátóipari-turisztikai vállalkozást. A tarcali Terézia kert lett a 
birtok központja, ahol egy ősi pincét vásároltak. A szőlőterületek 
60%-ban furmint, 30%-ban hárslevelű és 10%-ban sárgamusko-
tály tőkéket tartalmaznak. A birtok már 2005-ben és 2006-ban is 
második helyen végzett az Év legjobb pincészete versenyen, bo-
rai számos nemzetközi versenyen érnek el komoly eredménye-
ket. Legutóbb az 1999-es évjáratú 6 puttonyos aszújuk a londo-
ni Decanter borversenyén nyert aranyérmet. Visszavásárolták és 
EU támogatással 2001-re felújították a Tokaj főterén álló, egykor 
a család tulajdonában lévő, elhanyagolt állapotú Degenfeld Palo-
tát, amelynek 1800 nm-es belterületén elegáns vendéglő, pince-
borozó, borszaküzlet és konferenciatermek is működnek. 
A fejlesztések során a szőlőbirtok festői központjában, ősi fák 
között lévő egykori vincellér iskolából alakították ki 2003-ra a 
négycsillagos Degenfeld Kastélyszállót, amely 20 szobával és egy 
lakosztállyal várja a vendégeket. A Terézia kert közepén kiala-
kított monarchia-kori hangulat és a természet adta nyugalom 
egyedülálló hangulatot biztosít a vendégek számára. Az antik 
bútorok, a régi festmények, a velencei csillárok 19. századi mili-
őt idéznek fel és kápráztatják el a betérőket. A kényelmes és szép 
fotelek, a márvány kandalló melege nyújtotta komfort egy po-
hár tokaji bor mellett élvezhető a legjobban. A 60 fő kiszolgálá-
sára alkalmas elegáns étterem, a parkra néző, hangulatos nyári 
terasz, valamint a 40 személyes, egyedi hangulatú pinceborozó 
várja a kitűnő ételek és kiváló borok kedvelőit. A különterem 
biztosítja az üzleti és családi rendezvények, esküvők, fogadások 
magas színvonalú lebonyolítását. A kastélyszálló éttermébe be-
térő vendégek igazi kulináris különlegességekből válogathatnak. 

A séf a nemzetközi konyha ételeivel, helyi jellegzetessé-
gekkel és persze a legjobb tokaji borokkal várja az ide-
látogatókat. 
A Kastélyszálló jól felszerelt konferenciaterme különö-
sen alkalmas konferenciák, csapatépítő tréningek, part-
nertalálkozók, management meetingek, bankettek, cé-
ges kirándulások és egyéb rendezvények megtartására. 
Az elegáns, hangulatos környezet, illetve az udvarias 
kiszolgálás nyugodt körülményeket biztosít az eredmé-
nyes munkavégzéshez. A kényelmes szobák, a wellness 
és sport szolgáltatások a szabadidő kényelmes eltölté-
sét szolgálják. Fűthető nyitott medence, szauna, fitness 
terem, teniszpálya és kerékpárkölcsönzés is rendelke-
zésre áll. Az étteremben és a pinceborozóban speciális 
borkóstolók, borvacsorák megtartására van lehetőség. 
Fekvésének és adottságainak köszönhetően Tokaj és 

környéke számos programlehetőséget kínál. Tökéletes kiindu-
lópontja lehet számos kirándulásnak, múzeumlátogatásnak, ak-
tív pihenéssel egybekötött programoknak, gyalogos-, és kerék-
pártúráknak is. Mindezt akár előzetesen is meg lehet beszélni 
programszervezőkkel, hogy segítsenek megvalósítani az egyedi 
igényeknek megfelelő programot. A Degenfeld Kastélyszálló és 
a szőlőbirtok együttműködése keretében a birtokon tett pince-
látogatás és bórkóstolás során a céges és magán rendezvények 
résztvevői megismerkedhetnek a borászati technológiákkal, a 
feldolgozás folyamatával, és választhatnak hat- (standard), hét- 
(prémium), illetve nyolc fajta bor (delux) kóstolása közül.

A XIII. századig visszavezethető német Degenfeld család négy 
ágának egyike Magyarországra került, ahol az 1716-ban ka-
pott birodalmi grófi címet 1810-ben honfiúsították. A család 
több tagja kiemelkedő tevékenységet folytatott a hazai mező-

gazdaság fejlesztésében és a birtokaikhoz kapcsolódó iparosításban, valamint 
a közéletben is, így szabolcsi és Hajdú-megyei főispánok is voltak. Támogatták 
az 1848-as szabadságharcot, Imre gróf részt vett a legfontosabb ütközetekben, 
s ezért Haynau halálra ítélte, de megkegyelmeztek neki. Kiszabadulása után 
a gazdasági életben jeleskedett, s ennek része volt, hogy 1857-ben egyik alapí-
tója volt a Tokaj-hegyaljai Bormívelő Egyesületnek. A Kolozsváron 1922-ben 
született Degenfeld Sándor 1949 után vagyonától megfosztva élt Romániában 
1964-ig, amikor is feleségével és kilencéves kislányukkal egy kézipoggyásszal Né-
metországba emigrálhattak. Münchenben kellett új életet kezdeniük, végül az 
Allianz Biztosító cégvezetőjeként ment nyugdíjba. Feleségével számos segélyak-
ciót szervezett az erdélyi rászorulóknak.

Helyszínajánló
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www.rendezvenyhelyszinek.hu
A magyar rendezvény-  
és konferenciahelyszínek  
ONLINE PLATFORMJA



n a megvalósult  
rendezvények  
után nem fizet 

jutalékot


n 8414  
Facebook  
rajongó


n a portál erőteljes  

marketing kommuni- 
kációjával a rendezvény  
szakma egészét eléri:
è a rendezvényszervező cégeket,  

ügynökségeket
è a nagyvállalatokat

è a tudományos társaságokat,  
szakmai szervezeteket

è a családi összejöveteleket  
szervező magánszemélyeket

è a fiatal szerelmeseket,  
akik esküvőjüket  

tervezgetik


n 3571  

hírlevél-tag


n az ajánlat- 

kérések közvet-
lenül Önhöz  

érkeznek


n havi több,  

mint 380  
ajánlatkérés


n havi több,  
mint 14.000  

egyedi  
látogató

ÖN MEGTEHETI, HOGY KIMARAD? 
Ha nem, akkor regisztráljon, akár online a  
www.rendezvenyhelyszinek.hu/partneradmin/aszf  
címen, vagy hívja Szabó Zsuzsát!
  +36-30-709-9379    +36-1-239-0623
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TERSUS KUKÁSHAJÓ

módon kerül sor az összeszedett hulladék átrakodására, amely-
hez a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a MAHART PassNave Kft. egy 
zöld oázis pontont valósított meg, így egy ipari létesítmény he-
lyett egy új, üde színfoltot láthatnak az arra autózók. A hajótest 
formája, valamint a tervezett technológia miatt az átrakodás 
semmilyen zajterheléssel sem jár.
A hulladékszállító hajó a nyár folyamán ugyan még próbaüzem-
ként, de már napi szinten került bevetésre. A sokszor napi 12 
órás műszakok mindennemű fennakadás nélkül zajlottak le, így 
e tapasztalat alapján nyugodtan kijelenthető, hogy a hajó hosszú-
távon is hatékonyan fogja kiszolgálni a hazánkban kikötő szál-
lodahajókat. A hajót megrendelés alapján indítja a MAHART 
PassNave Kft., a hajó személyzete még a 24 órával korábban le-
adott megrendeléseket is minden további nélkül ki tudja szolgál-
ni. A hajó a nemzetközi hajóállomás területén éjszakázik, kora 
hajnaltól egészen késő estig kiszolgálva a megrendelőket.
Az első hónapok tapasztalata alapján a hajó kb. 30-40 köbmé-
ter szemetet tud naponta szelektív formában elszállítani, ami 7-8 
darab 180 fős kabinos hajó kiszolgálását jelenti. A Budapesten 
kikötő nemzetközi kabinos hajók, látva a sokkal gyorsabb hulla-
dék begyűjtési folyamatot elismeréssel adóznak az ötlet előtt, így 
hétről hétre egyre több hajó kéri a vízoldali szemétszedést, amely 
a környezetvédelem mellett, a nemzetközi hajók logisztikai dol-
gát is nagyban megkönnyíti.
A beruházás 200 000 EUR értékben a MAHART PassNave ön-
erős beruházásaként valósult meg. Ez a fejlesztés a fővárosi és 
állami együttműködés mintapéldájaként hozzájárulhat mind a 
Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit Zrt., FŐKERT Non-
profit Zrt., mind pedig a többségi állami tulajdonban lévő MA-
HART PassNave Kft. még pozitívabb megítéléséhez is.

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a legna-
gyobb múlttal rendelkező személyhajózási vállal-
kozás Magyarországon, amelyben 2013 októberé-
től kezdve a többségi tulajdonos ismét a Magyar 
Állam lett. A cégben, a megszerzett szakmai ta-
pasztalathoz jelentős innováció is párosul, így rö-
vid-, közép- és hosszútávú céljai között folyama-
tosan versenyképességének megőrzése, valamint 
a  hazai  és  EU  előírások  példaszerű  betartása 
szerepel, ezáltal egyszerre növelve az állami be-
vételeket és építve Magyarország imázsát.

A 
 MAHART Services kikötői szolgáltatásának elmúlt éves 

tapasztalatai rámutattak, hogy Budapesten az FKF Nonprofit 
Zrt. közútról történő napi rendszeres szemétszedése, az étter-
mi állóhajók, a nemzetközi szállodahajók, valamint a rendez-
vényhajók esetében komoly emissziós terhelést jelent az amúgy 
is túlzsúfolt pesti alsórakpartnak. Felismerve a fenti problémát, 
a fenntartható fejlődés valamint a jövőért érzett felelősség jegyé-
ben a MAHART PassNave 2015-ben vásárolta meg Hollandiából 
azt a hajót, amelyet kizárólag önerős beruházás keretében alakí-
tott át hulladékszállító hajóvá. A 17,5 méter hosszú, 4,72 méter 
széles műanyag, így könnyen manőverezhető hajó, amely 2x280 
kW Volvo motorral ellátott.
Egyeztetve a Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit Zrt. szak-
embereivel, a MAHART 2016 tavaszától az MS Tersus segítsé-
gével egy olyan vízoldalról történő szemétszedést valósít meg, 
amely könnyebbséget jelent minden hajózásban érdekelt vállal-
kozás részére, továbbá kevésbé környezetszennyező, így hosz-
szútávon a MAHART PassNave-nek, mint állami többségi tulaj-
donban lévő cég társadalmi felelőségvállalását erősíti.
A 12-16 darab 0,8 köbméteres tárolóedényt befogadni képes hajó 
semmilyen formában nem zavaró, hiszen a tárolóedények a hajó 
hasában vannak elhelyezve, így a város lakói, valamint az ide lá-
togató külföldi és belföldi turisták mindösszesen egy közös de-
signnal készült, egyébként különleges kialakítású hajótestet lát-
nak. A szemét kirakodására pedig – a FŐKERT Nonprofit Zrt. 
szakembereinek köszönhetően – egy eddig még soha nem látott 
zöld kikötőben kerül sor, amely a Dráva utcánál került kialakí-
tásra. A kikötő kialakításával a rakpart forgalmát nem zavaró 

Érdekességek
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Rendezvényeink egészségügyi biztosítása, 
avagy mennyit ér egy élet?
Rendezvényeink szervezésekor folyamatos pénz-
hiánnyal  küzdünk. Mikor, miből, mennyit  lehet 
lefaragni. Részben a jelenlegi gazdasági helyzet 
kényszerít rá minket erre, de talán sokszor egyes 
területek fontosságának nem, vagy félreértése is 
szerepet kap döntéseinkben. 

A  rengeteg teendő mellett, általában az egyik utolsó, a „szük-
séges rossz” mappában rendezvényeink egészségügyi biztosítá-
sának megszervezése szerepel. Pedig egy felejthetetlen koncert 
vagy fesztivál, egy szurkolóktól hangos meccs, egy családi prog-
ram, esetleg egy kiállítás, vásár, vagy több ezer fős konferencia 
esetében a rendezvények szervezőinek nemcsak a jó programról 
kell gondoskodniuk, de vendégeik egészségügyi biztonságára is 
ügyelniük kell.
A feladat jogszabályi háttérét az 5/2006 mentési rendelet (41/2014 
EMMI rendelet módosította 2014.07.01. hatállyal) illetve a 
23/2011 kormányrendelet (zenés,táncos rendezvényekről) adja. 
A hivatkozott rendeletek szerint „… 300–1000 fő közötti létszá-
mú rendezvény esetében gyalogőrség biztosítása, … 1000–5000 
fő részvétele esetén legalább 1 eset kocsi szükséges”. Bár ritka, de 
50.000 fő feletti létszámú nagyrendezvények esetében „a rendez-
vény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet vég-
ző szervezetnek mentési tervet” is készítenie kell. 

Rendben van, de mit is jelent ez valójában?
Egyáltalán mi az a gyalogőrség? Mi az, hogy esetkocsi? Mit je-
lent a mentési terv? Valóban szükség van-e a mentősök munká-
jára, vagy ez ismételten csak egy szofisztikailag megmunkált, ri-
deg jogszabályi keretek közé szorított adófajta? És képes-e ennek 
szakszerű, felelős megvalósítására bárki?
Jelen cikkünkkel szeretnénk segítséget nyújtani a fenti kérdések 
megválaszolásához.

n Gyalogőrség esetében 1 fő mentő-szakápoló végzi el az alap-
vető elsősegélynyújtást. Eszköztárában megtalálhatóak az ellá-
táshoz szükséges kötszerek és gyógyszerek, szakszerűen és gyor-

san, az életmentés szempontjából legfontosabb 5 percen belül 
megkezdi a káresemény feltérképezését, felállítja a betegség di-
agnózisát, és amennyiben az szükséges, telefonon keresztül ri-
asztja a szállító mentőegységeket.

n A mozgóőrség biztosítása esetkocsi igénybevételével törté-
nik, ami gyakorlatilag egy mozgó kórház. Személyzete 3 főből 
áll: mentőgépkocsi vezető, mentőszakápoló és mentőtiszt vagy 
mentőorvos dolgozik az autón. Ez a legmagasabb szintű egész-
ségügyi ellátást biztosító egység. Lehetősége van kiterjesztett 
gyógyszerelésre, így kábító fájdalomcsillapítók, görcsoldók, 
antiallergiás készítmények beadására (például ha a rendezvény 
résztvevője rovarcsípést szenved, egy gyors injekció életet ment-
het). Baleset (egy megrándult boka, eltört kéz vagy betört fej, 
hogy csak a rendezvényeken leggyakrabban előforduló esete-
ket említsük) esetén a pontos rögzítés eszközeivel a káresemény 
helyszínéről a páciens kimenthető, súlyos sérülés estén lélegez-
tető gép segítségével altatásban részesíthető. Defibrillátor hasz-
nálatával az újraélesztés során a szívritmus-zavar (ami könnyen 
kialakulhat akár a nyári kánikulában is) gyors kezelésével élet-
mentés vihető végbe. A gyors és szakszerű ellátás után azonnal 
kórházba szállítható a beteg.

n A mentési tervben olyan vészhelyzetekre kell komplex mó-
don felkészülnünk, mint például természeti csapás (lásd a né-
hány évvel ezelőtti hirtelen jött vihar augusztus 20-án), vagy 
emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (például robbanás, 
veszélyes anyagok légtérbe jutása), esetleg szándékosan előidé-
zett egyéb cselekmény (mint egy a rendezvényeket napjainkban 
sajnos fenyegető terror támadás). Természetesen ebben a mentő-
egységek, a katasztrófavédelem és a rendőrség szorosan együtt-
működnek.

Rendezvények biztonsága
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De mi is a biztonság ára? Mennyibe is kerül ez  
a rendezvényszervezőknek?
Magyarországon 10 000 főt meg nem haladó rendezvények ese-
tén magán mentőszolgálatokkal is szerződést köthetünk. Ezeket 
a cégeket a működési engedély kiadását megelőzően az ÁNTSZ 
ugyanolyan szigorúan vizsgálja, tevékenységüket ugyanúgy el-
lenőrzi, mint az Országos Mentőszolgálat esetében. 
Nagyon vigyáznunk kell azonban, hogy melyik céggel kötünk 
szerződést. Itt is érvényes igazság, hogy gyakran az olcsó az iga-
zán drága. A piaci ár alá kínáló, nem ritkán irreálisan alacsony 
áron dolgozó vállalkozások sokszor a rentábilitás határán dol-
goznak, ám így eszköztáruk kevésbé üti meg a szakma által el-
várt minőséget. A jelenlegi piaci helyzetet tekintve általános-
ságban azt mondhatjuk, hogy gyalogőrség esetén a bruttó 5000 
forint, mozgóőrség esetén a 8000 forintos óránkénti ár alá ígé-
rő cég szinte biztosan alacsonyabb szintű ellátást nyújt, gyakran 
rossz műszaki állapotú gépjárműparkkal.
Az Országos Mentőszolgálat is nyit a magán mentőszolgálatok 
felé, és alvállalkozóként köt velük szerződést. Érdemes megkér-
deznünk tehát a cégvezetőtől, hogy van-e ilyen szerződése. Ez 
már lehet egy első referencia, hiszen a szakmailag kevésbé szín-
vonalas cégek ilyennel nem rendelkeznek. Kérjünk tájékoztatást 
a szolgálatot teljesítő szakemberekről és a vállalkozás referencia-
munkáiról, partnereiről is.
A szerződés megkötésekor - ha jelentős külföldi vendégkörre is 
számítunk – érdemes figyelemmel lennünk a nyelvtudásra, hi-
szen a külföldi vendégek egészségügyi ellátásáról is magabizto-
san, gyorsan gondoskodni kell. Mindenképpen térjünk ki arra 
az esetre, ha a vártnál tovább tart a program, hiszen az egész-
ségügyi biztosítást vállaló csak akkor hagyhatja el a rendezvény 
helyszínét, ha segítségére várhatóan már nem lehet szükség. Egy 
fesztiválon például a délutáni és esti programok mellett szükség 
lehet egész napos orvosi ügyeletre, még akkor is, ha ott leginkább 
csak a másnapos vendégek ellátása történik. Nyári időszakban a 
napszúrás következtében kialakult hányás, ami hirtelen kiszá-
radáshoz vezethet. Időben adott medikáció esetén ez kivédhető.

Valóban jó, vagy csak egyszerűen kötelező?
Sajnos több alkalommal előfordult már, hogy egy káresemény 
bekövetkeztekor (lábtörés, vércukorszint felborulása, ájulás) hir-
telen kitör a pánik, ami véget vethet akár a rendezvénynek is. A 
helyszínen lévő egészségügyi szakszemélyzet ilyenkor azonnal 
elkezdi az elsősegélynyújtás metódusát, kárhely parancsnokként 
megkezdi a mentésszervezés lebonyolítását, így rendezvényünk 
megszakítására és a következmények (negatív sajtó, bizalom-
vesztés, kártérítések stb.) kezelésére így 
nem lesz szükség. Persze csak ha partne-
rünket jól választjuk meg! Célunk, hogy 
rendezvényen résztvevők és közreműkö-
dők elégedettek maradjanak, de ami en-
nél is fontosabb ÉLETBEN! – mondta Dr. 
Fekete Levente, a MedicalCar ügyvezető 
orvosigazgatója.
Jó példa a hazai szolgáltatói palettán a 
MedicalCar Mentőszolgálat, amely az 
Országos Mentőszolgálat szerződött al-
vállalkozójaként 21 aktív munkatárssal, 

mentőszakápolókkal, mentőtisztekkel, orvosokkal áll rendez-
vények egészségügyi biztosításának szolgálatában országszerte. 
Felszereltségükbe tartozik három magasan felszerelt (de fib ril-
lá to rok kal, lélegeztető gépekkel, végtagrögzítéshez szükséges 
eszközök teljes készletével, az ellátáshoz és életmentéshez elen-
gedhetetlen orvosi felszerelésekkel és a kimentés eszközeivel ren-
delkező) esetkocsi, egy mentőorvosi kocsi és egy mentőmotor is.
Mozgóőrségükkel az ország bármely pontjára elutaznak egy-egy 
rendezvény biztosításáért.
Referenciamunkáik között számos turisztikai rendezvény, így 
többek között a Balatonboglári Szüreti Fesztivál, a Siófok Petőfi 
sétány, a Balatonfűzfői Beach Fesztivál, a Bikali Nyári Fesztivál, 
a kaposvári Rippl Rónai Fesztivál szerepel. Legjelentősebb part-
nereik között található a Tesco (Tesco Fesztivál), a Videoton Zrt, 
a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a bikali Puchner Élménybirtok, a 
Worksite Kft és a HD Group Kft is. Munkatársaik jellemzően 
olyan fiatal, de már tapasztalattal rendelkező, elkötelezett szak-
emberek, akiknél igény szerint a nyelvtudás sem akadály. Dina-
mikus személyiségüket nemcsak a megrendelők, de az ellátásra 
szorulók is kedvelik:

Tóth-Pető Kata a Beach Fest Balatonfűzfő főszervezője már több 
éve foglalkozik rendezvényszervezéssel, így sok mindent látott és 
tapasztalt már. Szerkesztőségünk kérdésére így válaszolt: „Tudom, 
hogy milyen problémák merülhetnek fel egy fiataloknak szóló ren-
dezvényen. A mentőcsapat jó felszereltsége és szaktudása mellett 
nagyon fontos a rugalmasság, a türelem, az empátia és a vendé-
gekkel való megfelelő kommunikáció. A Medical Car csapatától 
ezt maximálisan megkaptuk, így az elkövetkező években is csak 
velük szeretnénk együtt dolgozni és jó szívvel ajánljuk őket más 
szervező kollégáknak is”.

Az orvoscsaládból származó ügyvezető orvosigazgató Dr. Fekete 
Levente (www.facebook.com/medicalcar.hu) gyermekkori álma 
vált valóra cége megalapításakor. Üzlettársával Cséplő Attilával 
éjt nappallá téve szervezik cégük mentési tevékenységeit, hogy 
mi biztonságban élvezhessük a rendezvények perceit.

Ars poeticájuk: 
„Lehetetlen nincs, az a gyengék vigasza!”

Horváth Ágnes

Rendezvények biztonsága
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Köves Tamás: A rendezvényszervezés ABC-je
A könyv szerzője Köves Tamás az egri 
Eszterházy Károly Főiskola (akkor Ho 
Si Minh Tanárképző Főiskola) nép-
művelés-pedagógia szakán szerezett 
diplomát, okleveles népművelő és pe-
dagógia szakos tanárként. Dolgozott 
a Magyar Filmgyártó Vállalatnál (is-
mertebb nevén a MAFILM-nél), mint 
világosító, mikrofonos, és közművelő-
dési vezető. Ezt követően a Művészeti 
Szakszervezetek Szövetségében zené-

szekkel foglalkozott. 1983-ban a Budapest Kongresszusi Központ 
rendezvény-igazgatója és művészeti vezetője lett. Itt került köze-
lebbi kapcsolatba a turizmussal és ismerkedett meg a nemzetközi 
kongresszusszervezéssel. A Budapest Kongresszusi Központban 
eltöltött évek után huszonhárom év következett a Meeting Bu-
dapest Rendezvényszervező Kft.-ben, amelynek tulajdonos ügy-
vezető igazgatója volt nyugdíjba vonulásáig. A 40 éves pályafutás 
alatt több mint 2500 rendezvény szervezése – ebből 150 nemzet-
közi konferencia és kongresszus, valamint több mint 500 művé-
szeti esemény „világra segítése” – fűződik a nevéhez.
Tanári munkáját 1997-ben a Veszprémi Egyetemen kezdte, és az-
óta is folyamatosan tanít, jelenleg a mai nevén Budapesti Metro-
politan Egyetemen (leánykori nevén: Budapesti Kommunikációs 
Főiskola), valamint a Kőbányai Zenei Stúdióban.

Alapító tagja és 8 évig az elnöke is volt a Magyarországi Rendez-
vényszervezők Szövetségének. Rendezvényszervezői tevékenysé-
ge elismeréseként kapta meg a PRO TURISMO és a MaReSz-díjat, 
valamint az ÉV RENDEZVÉNYSZERVEZŐJE kitüntető címet.
Tanári munkája elismeréseként elnyerte a „Címzetes főiskolai 
docens” címet és a hallgatók szavazata alapján 2014-ben és 2016-
ban is az ÉV OKTATÓJA lett.
Jó szívvel ajánlom Köves Tamás könyvét mindazoknak, akik 
a rendezvényszervezés iránt érdeklődnek, mivel egy szakmai-
lag hiteles, nagy rendezvényszervező tapasztalattal rendelkező 
szakember munkáját kapják kézhez.
A könyv október végén jelenik meg a PablicPress Kiadó gondo-
zásában.

KÖVES TAMÁS

A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 
ABC-JE

I. KÖTET

Biztonságot érő rutin
Itt  az  ősz,  de  nagyot  téved,  aki  azt  gondolja, 
hogy a Hungaroringen emiatt megállt az élet: a 
Groupama Tanpályán és az Off Road Centrum-
ban most pörögnek fel igazán az események. 

A 
 Hungaroring szívében felépített vezetéstechnikai központ-

ban, és a pálya 30 hektáros erdejében várják a tanulásra és ta-
pasztalatszerzésre nyitott sofőröket, akik nem csupán életre szó-
ló élménnyel lesznek gazdagabbak, hanem azt is megtapasztalják 
(méghozzá a saját bőrükön, de természetesen tökéletesen bizton-
ságos körülmények között), hogy miként viselkedjenek váratlan 
helyzetekben.
A friss jogosítványosok, a rutinos rókák, a baráti társaságok és 
a céges csapatok egyaránt találnak itt kihívást, elég, ha csak azt 
említjük, amikor a rántópad megdobja az autó hátulját, amely 
elsőre még a legtapasztaltabb sofőrök, az autóversenyzők keze 
alatt is keresztbe fordul, vagy amikor a kocsi megcsúszik a mű-
gyantán, ami tökéletesen szimulálja a havas-jeges viszonyokat, 
az ott történő megcsúszásokat.
A Tanpálya tréningjeit nem csupán megvásárolni lehet, hanem 
például ajándékba adni, s mi lehetne jobb meglepetés, mint a 
szeretteinket vagy éppen kollégáinkat biztonságban tudni?!
Apropó tréningek! A Tanpályán (és a Duna Plazában) nem csu-
pán a felnőttek, a gyerekek is megtalálják a nekik való szórako-

zást, hiszen a Miniring Boxutcában a legkisebbek játékosan sajá-
títhatják el a közlekedés alapjait. 
„A rutin természetesen nagyon hasznos, de mindegy, mekkora 
tapasztalata van valakinek a volán mögött, bármikor kerülhet
váratlan helyzetbe, amikor jól jön, ha az ember automata üzem-
módba kapcsol és a keze, lába, agya tudja a dolgát. Ilyen lehet 
például, amikor valaki az autópályán kap durrdefektet, vagy 
megcsúszik egy jégbordán, esetleg a városban kénytelen elkerül-
ni egy koccanást, ütközést” – nyilatkozta Gazsi Júlia, a Tanpálya 
ügyvezetője
És akkor a szintekről – hiszen nem ugyanolyan nehézségű fel-
adatot kap a kezdő és a rutinos sofőr. A bemelegítő tréningtől 
egészen a prémium kategóriáig terjed a skála – öt kategóriából 
lehet választani, amelynek a csúcsa a Hungaroring Prémium tré-
ning, amelynek keretében a vállalkozó kedvű sofőrök birtokba 
vehetik az F1-es aszfaltcsíkot is.

„Fiatal koromban – ami az 1960-as 1970-es évekre esett – két szakkönyv volt rám 
meghatározó hatással. Szexuális életem kialakulásában nagy szerepet játszott 
Dr. Fritz Kahn: A szerelem iskolája című könyve, és Alexandra nevű gyermekem 
születésekor és első éveiben pedig Benjamin Spock: Csecsemőgondozás műve.
Ezek a könyvek ténylegesen gyakorlati könyvek voltak, mert amikor valamivel 
elakadtam a folyamatban, akkor segítettek. A 90-es évek elején, amikor először 
felmerült, hogy írjak a rendezvényszervezésről, rögtön beugrott a két könyv élmé-

nye, hogy én is úgy szeretném megírni a könyvet, mint ami a lényege volt azoknak a könyveknek, 
vagyis a „kottából dugunk” elmélet. Amelyben minden lépés le van írva, csak követni kell az író taná-
csait. Még egy nagyon lényeges kérdés. Ez a könyv nem tudományos könyv. Ennek a tartalmán lehet 
vitatkozni, de nem érdemes. A könyvben leírt gondolatok és rendezvényszervezési javaslatok vagy 
tapasztalatok nem egy több száz éven át kialakult tudomány megállapításai, hanem egyes egyedül 
az én fejemből, az én 40 éves tapasztalatomból származik. Még bizonyosan ezer módja van egy mű-
vészeti rendezvény vagy egy céges parti megrendezésének. Nem is biztos, hogy ahogyan én leírom 
az tökéletes, egyetlen dolog biztos, hogy működik! Hiszen én a saját fejemből (ezért nincs semmilyen 
forrás) azt írtam le, ahogyan azt a közel 2500 rendezvényt megszerveztem.”

Ajánló
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

Németország, Berlin

IFA 2016 – Mindenki, aki a tech világában számít
Ha a „kiállítás és vásár” 
kifejezést halljuk, haj-
lamosak vagyunk egy-
ségstandokra és pros-
pektusokra asszociálni. 
Ez bizonyos tematikus 
kiállítások esetében, 
ahol nehéz a szolgálta-
tást vagy a terméket megjeleníteni még akár igaz is lehet. Viszont 
van egy terület, ahol ez a sztereotípia, egyáltalán nem igaz. Ez 
pedig a technológiai ipar, azon belül is a fogyasztóknak (is) szóló 
expok. Miért is lennének unalmasak az ilyen találkozók, amikor 
maguk a termékek is az élményről és a látványvilágról szólnak? 
Sőt mi több, sokszor az itt felvonultatott eszközöket és szolgálta-
tásokat hívjuk segítségül saját termékeink bemutatására. 
Az Egyesült Államokban, a Las Vegasban megrendezésre kerü-
lő CES (Consumer Electronic Show) Európában a berlini IFA 
(Internationale Funkausstellung) a legnagyobb jelentőségű ilyen 
esemény. A gyártók ezeken a kiállításokon nem csak a bemuta-
tott termékeikkel, de a körítéssel is igyekeznek lenyűgözni a fo-
gyasztókat, a sajtót és nem utolsó sorban a versenytársakat.
Az IFA-n több mint 1600 cég tölti meg a 150 000 m2-es kiállítói 
teret, mutatja be újdonságait és szórakoztatja a negyedmilliónyi 
érdeklődőt az 5 kiállítási nap alatt. A legnagyobb és legjelentő-
sebb tech cégek mind képviseltetik magukat egy jelentős kivé-
tellel. Az Apple távol marad, és csak az IFA után saját esemény 
keretében mutatja be újdonságait.
Hogy miért is érdemes költeni a látványos megjelenésre? Nem 
csak a 6000 újságíró miatt, akik több mint 70 országból érkeznek 
és 1,2 milliárd embert érnek el munkájukkal, de amiatt a több 
mint 4 milliárd eurónyi üzlet miatt is, ami a kiállításnak köszön-
hetően jön létre. Nyilván lehetetlen lenne minden egyes megje-
lenést bemutatni (bár minden bizonnyal érdekes lenne összeha-
sonlítani a legnagyobb versenytársakat), de van pár stand, amely 
megér egy-két szót.

n LG
Kétségtelenül az 
LG standja volt az 
idei év egyik leg-
nagyobb szenzáci-
ója (rendezvényes 
szemmel biztosan).
A legtöbb techno-

lógiai megoldás többnyire „csak” funkcionális és igen ritkán 
vált ki valódi heves érzelmeket. De néha, ha ezeket a megoldá-
sokat különlegesen használjuk, igazán egyedi hatást érhetünk el. 
Így tett az LG is, amikor 216 db 55 inch-es (140 cm-es) hajlított 
OLED Tv felhasználásával egy alagutat épített a standja bejára-
tának. A 15 méter hosszan elterülő installáció és az azon bemu-
tatott tartalom (természetfilmek, csillagok stb.) lélegzetelállító 
hatású volt. Ironikusan talán kicsit túl jól is sikerült, mivel az 

emberek megálltak és bámészkodtak alatta, ahelyett, hogy az LG 
standjára beléptek volna. Érdemes az installációról készült 360-
as videót is megtekinteni: https://youtu.be/5ts-jAt6i7g
AZ LG egyébként egy másik installációval is helyett kapott a ki-
állításon. Jason Bruges londoni stúdió ötvözte az építészet és az 
interaktív design elemeit. A művészeti alkotás az LG négy ter-
mékét értelmezte újra (hűtő, mosógép, légtisztító és OLED TV) 
és egyesített egy olyan különleges élményben, amely egyszerre 
mélyíti el a látogatót, a mozgás a fény és a hangok világában.
Igazán különleges alkotás, amelyben a fizikai pixelek uralják a 
teret, a zenei szimfóniát egy különleges vizuális élmény kísé-
ri. Természet és a technológia különleges találkozását művészi 
absztrakcióval mutatja be.

n Deutsche Telekom
A magenta most is oda-
tette magát. A design 
koncepciója mi más lehe-
tett volna mint az „1”-es 
szám (EINS). A 2500 m2-
es terület felett a plafonon 
több száz magenta 1-es 
tette dinamikussá a teret. A szemet kápráztató média központ 
mellett pedig 7,5 m magas egyes számmal is lehetett találkozni.
A design mellett persze az élményszerű programokra is nagy 
hangsúlyt fektettek. Volt Smart fashion show, találkozni lehetett az 
FC Bayern München játékosaival és még RED Hot Chilli koncertre 
is lehetett jegyet nyerni. A merchandising sem maradhatott el, sőt 
kültéren még egy digitális játszótér is tartozott a megjelenéshez.

n SAMSUNG
A Samsung sem apróz-
ta el. A kiállítási központ 
legújabb és legcsillogóbb 
épületét sajátította ki. A 
megjelenést neves né-
met művészek csapata 

(Andreas Nicolas Fischer, Schnellebuntebilder, Christopher M. 
Bauder és Kling klang klong ) tervezte. Az ólomüveg inspirálta 
installáció a hangzatos „The Origin of Quantum Dot” elnevezést 
kapta, amely a Samsung SUHD tv-k szépségét hivatott bemutat-
ni, hang fény és zenei elemekkel karöltve. Összesen 45 TV-t és 
9.000 db ólomüveg cserepet használtak fel.

n SENNHEISER
És végül egy kis érdekes-
ség, bár ez nem a külső-
ségről sokkal inkább a 
tartalomról szól.
A Sennheisert és az általa képviselt minőséget nem kell bemutat-
ni senkinek. Ugyanakkor az idei IFA-n egy érdekes bejelentést is 
tettek, miszerint még több energiát fektetnek a 3D-s hangzásvi-
lág fejlesztésébe. A 3D hang egy teljesen új élményt tár elénk, le-
hetőséget biztosítva a hallgatónak, hogy a zene belsejébe tekint-
sen, és eljusson hozzá minden olyan részlet, amit a zeneszerző, a 
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zenészek a felvételnél elképzeltek és megvalósítottak. Még a profi 
füleknek is óriási különbség a már jól ismert zenék újra felfede-
zése. A zene örökre megváltozik, amint 3D-ben hallható.

Forrás: www.designboom.hu, www.kongres-magazine.de 

USA, Seattle

Vacsora az 50-esen
Az American Express és a Seattle Seahawks egy extravagáns va-
csorára hívta vendégeit augusztusban.
A sikeres közös munka örömének apropóján, illetve hogy a 
Seahawks által igen nagy tiszteletnek örvendő szurkolókat fel-
tüzeljék a következő szezonra, az American Express egy rend-
hagyó vacsorát szervezett 
kiemelt ügyfelei részé-
re. Együttműködésük 
második évfordulóját a 
Century Link pálya 50 
yardos vonalán ünnepel-
ték meg. A nem minden-
napi helyszín biztos út 
volt a sikerhez.
Az American Express nagy hangsúlyt helyez arra, hogy ügyfelei-
ket lenyűgöző élményekkel kápráztassa el és ebben az esetben jól 
rátapintottak a Seahawks rajongó kártyatulajdonosok gyenge-
pontjára. A “Sólymokkal” együttműködve egy olyan nem min-
dennapi eseményen láttak vendégül többszáz résztvevőt, akik 
Seattle legpáratlanabb helyszínén kerülhettek közel szeretett 
csapatukhoz.
A 12-esek, ahogy a rajongókat nevezik, olyan négyfogásos vacso-
rát kóstolhattak, melyet az amerikai foci négy negyedes játéka 
inspirált. A vendégeket az eseményen a Seahawks szurkolólánya-
inak és dobosainak performanszával szórakoztatták, de ezt meg-
előzően természetesen találkozhattak a játékosokkal is.
Mind az AMEX, mind a Seahawks nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy ügyfeleiket, rajongóikat exkluzív figyelemmel kezeljék, így 
nem meglepő ebben a kombinációban az esemény.
A csapat olyannyira koncentrál erre, hogy 1984-ben visszavo-
nultatták a 12-es számú mezt örök tisztelgésül legnagyobb ra-
jongóik előtt. És erre a bizalomra reagálva a szurkolók nem is 
okoznak csalódást, főleg, amikor olyan erővel tombolnak egy-
egy meccsen, hogy földrengést jelzett a seattle-i stadion melletti 
szeizmográf.

Forrás: http://sportstechie.net 

Brazília, Rio de Janeiro

Márkák az Olimpia körül
Az idei nyár legfontosabb eseménye Rióba csábította a sport sze-
relmeseit. Mindig kiváncsian várjuk, az adott ország milyen fe-
lejthetetlen nyitó-, és záróünnepséggel keretezi az Olimpiát. Ab-
ban a pár hétben az egész világon minden a sportról szól.
Brazíliában is felbolydultak a márkák, az országok és promóciós 
eseményekkel, kínálatokkal, interaktív élményekkel árasztották 
el a versenyzőket és a turistákat egyaránt. A riói olimpián közel 
száz látogatóközpont működött, csak nemzeti házból 52 várta a 

látogatókat. Hazai vonatkozású büszkeség, hogy a Magyar Házat 
választották a legjobb olimpiai látogatóközpontnak a riói játékok 
résztvevői és szervezői. De az országok imázsépítő domborítá-
sai mellett most érdekes márka megjelenésekből szemezgettünk.

n Omega 
Az első londoni próbálkozás után 
ismét látogatóházzal várta kiemelt 
partnereit az exkluzív Omega Ház 
Rióban. Az Ipanema Beachen ta-
lálható Casa de Cultura Laura 
Alvim adott otthont a brand ese-
ményeinek.
Minden helyiség az Olimpia tisz-
teletének adózott. A fő hangsúlyt 
a belső udvar kapta, ahol a fehér 
a fehéren tematika olyan luxus 
desztinációkat idézett meg, mint 
Ibiza, Miami, vagy Mykonos. A vakító fehérség tökéletes hátte-
ret nyújtott a fekete-fehér képeknek, melyeken a brand történetét 
követhették végig a látogatók.
A házban számtalan zártkörű eseményt tartottak, ilyen volt az 
Omega Golf Bál is, ahol a 112 évnyi távollét után újra az Olimpiai 
Játékokon szereplő golfot ünnepelték. Az érkezésnél zöld műfű 
szőnyegen sétálhattak be a vendégek egy elegáns fotófal előtt. A 
folyosó golfpályát imitált.

n Procter&Gamble 
A Procter & Gamble Csa-
ládi Házat alakított ki a 
sportolók és családjaik 
számára. Megjelenő már-
káikon keresztül a „távol 
az otthontól is otthon” 
koncepciót erősítették, és 
olyan saját termékeik által nyújtott szolgáltatásaikkal kényez-
tették a vendégeket az Olimpia idején mint a CoverGirl, Aussie, 
Pantene, Gillette, and Tide.
A cég nem fukarkodott a sportolókkal, az Olimpiai Faluban egy 
pop-up szépségszalon is az elfáradt atléták kényeztetéséül szol-
gált. Fodrász, borbély, stylist, sminkes, pedikűrös és manikűrös 
lesték a résztvevők kívánságait. A lounge dekorációjában egyszerű 
displayeken, valamint a kényelmes kanapékon hanyagul elhelye-
zett brandingelt párnákon mutatták be különböző termékeiket.
 
n Coca-Cola 
A Coca-Cola számta-
lan aktivitással jele-
nik meg a világ legna-
gyobb eseményein. Az 
Olimpiai Láng Futást 
már 1996 óta szponzo-
rálja a cég. Brandingelt 
kamionokból dübö-
rög a zene és a márka 
nagykövetei kólás pólóban és jegesmedve formájú játékfáklyák-
kal szurkolnak az Olimpiai Láng aktuális hordozójának.
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A Coca-Cola Megálló Rió belvárosában főleg a fiataloknak szol-
gáltatott egyedülálló élményeket. Interaktív játékok várták a 
sportrajongókat, akik 360-as fotót is készíthettek az Olimpiai 
Fáklyával. A dekorációt egy stilizált, épp a buborékoktól felrob-
banó kólás üveg uralta. Egy különleges installáció, egy aranyfal 
egészítette ki a képet, amihez minden alkalommal, amikor vala-
ki aranyérmet nyert, egy újabb arany palackot illesztettek.

n Samsung Galaxy 
A Samsung az Olimpiai 
Parkban egy Galaxy Stúdi-
ót épített fel, ami a Játékok 
egész ideje alatt üzemelt. 
Akik éltek a lehetőséggel, 4D 
VR élménnyel gazdagodhat-
tak. Az Olimpia szellemében 

egy kivételes Rio 2016 kitűző szettet tett elérhetővé a márka. Azok 
a látogatók, akik a stúdió interaktív állomásait kipróbálták, össze-
gyűjthették mind a 30 db-os kollekciót. Aki minden jelvényt meg-
szerzett a táblájára, az részt vett egy sorsoláson, melynek szeren-
csés nyertese tokiói utazást nyert a 2020-as Olimpia helyszínére.

n McDonald’s 
Az Olimpia partne-
reként a McDonald’s 
20 ország 100 gyer-
mekének tette lehe-
tővé, hogy a Nyitó 
Gála Nemzeti Pará-
déjának részeseiként 
ők kísérjék a 207 delegáció zászlóvivőit a Maracaña Stadionban.

n VISA 
A Visa is kizárólag az ügy-
feleire koncentrált. Ők a 
Copacabana egyik legpati-
násabb szállodájában épí-
tettek ki egy Visa lounge 
helyiséget, ahol Rió témá-

jú brandingelt falat építettek és azt árusításra szánt színes flip-
flopokkal díszítettek. A tiri-tarka lábbeliken kívül bemutatták a 
Visa fizető gyűrűjét is, amit a márka legújabb innovációjaként jú-
niusban vezettek be. Az Olimpián a Visa által szponzorált spor-
tolók már aktívan használhatták is a fizetésre alkalmas gyűrűket.

n Nike
Az olimpiai szponzorációs sza-
bályokat 1996 óta igencsak 
megszigorította az IOC, és ez 
részben a Nikenak köszönhető. 
Pont 20 éve annak, hogy a cég 
hatalmasat domborított Micha-
el Johnsonnal az Atlantai Olim-
pián, amikor is Johnson 400-on 
óriásit futott, és aranyat nyert, a lábán egy arany Nike cipővel.
Nem csak több millió tévénéző látta a közeli felvételeket Johnson 
lábbelijéről, hanem azok is, akik rápillantottak a másnapi Times 

címlapjára, ahol a sprinter ugyanezzel az arany cipővel a nyaká-
ban pózolt... 
Tökéletes marketingfogás, egy bökkenővel, a Nike nem volt hi-
vatalos Olimpiai szponzor. Nem fizettek szponzori díjat, mégis a 
legsikeresebb márkaként értek célba. A Nike úgy döntött, nincs 
kedve fizetni súlyos milliókat a szponzorációért, így ’smart’ meg-
oldásokkal próbálkozott. Sikeresen. Johnson fényes cipője csak a 
kezdet volt, a márka megnyitotta az első Nike Centert, közvetle-
nül az Olimpiai Falu mellett, illetve kiosztott több tízezer Nike 
brandingelt zászlót, amivel ismét megalapozta, hogy jól látható 
legyen a versenyeken, és a képernyőn egyaránt.
Rióban a Nike Ház az Itanhangá Golf Clubban fogadta szpon-
zorált sportolóit, illetve azok hozzátartozóit. Csak meghívással 
lehetett ellátogatni Rió egyik legmenőbb látogatóházába.
Számtalan szórakozási lehetőség közül választhattak a meghí-
vottak és az ember csak kapkodta a fejét a híres sportolók lát-
tán. A Nike minden látogatóját csodálatos élményekkel és szuper 
ajándékokkal kényeztette. A helyszínen kialakítottak egy hatal-
mas brandingelt dóm sátrat, amiben különböző programok kö-
zül lehetett választani.
A helyszínen kialakítottak 
egy hatalmas brandingelt 
dóm sátrat, amiben külön-
böző programok közül lehe-
tett választani. Volt hivatalos 
Nike fotózás, futópadon ki-
próbálhattad a legújabb Nike cipőket egy különleges effektek-
kel és tükrökkel felszerelt helyiségben, megnézhetted a Milánói 
Fashion Weekre megálmodott design lábbeliket, ahol a terve-
zők fantáziája igencsak elszabadult. Volt hivatalos Nike fotózás, 
a vendégek futópadon kipróbálhatták a legújabb Nike cipőket 
egy különleges effektekkel és tükrökkel felszerelt helyiségben, 
megnézhették a Milánói Fashion Weekre megálmodott design 
lábbeliket, ahol a tervezők fantáziája igencsak elszabadult. Elké-
szíthették a saját pólójukat, cipőjüket, napszemüvegeiket, amit 
megkaptak ajándékba, és persze arról sem feledkeztek meg a 
szervezők, hogy adjanak hozzá egy cool táskát, amiben haza le-
het vinni a szokatlanul nagyvonalú ajándékokat.
Óriás LEDfalon követhet-
ték a versenyeket a pihenő 
teremben, miközben ping-
pong asztal és kosár auto-
mata várta azokat, akik nem 
tudtak egy pillanatra sem le-
állni a mozgással.
Ha valaki a sátorban már 
mindent kipróbált, átsétálhatott a klubházba, ahol inycsiklandó 
riói ízek várták az éhes sportolókat. Külön női részleget is kiala-
kítottak, ott fodrász, masszőr, sminkes és manikűrös kényeztette 
a hölgyeket. A nagy forróságban öröm volt belecsobbanni a me-
dencébe, de akár golfozni is lehetett profi oktatókkal.
Távozáskor pedig bárki bepattanhatott egy Uberbe, és az ango-
lul tökéletesen beszélő sofőr harmadannyi áron szállította a város 
bármely pontjára, mint bármelyik dohányzó taxis. Az autókban 
wifit lehetett használni, és mentolos cukorkával kínálták meg az 
utasokat.

Forrás: www.bizbash.com, www.news.boevent.blog.hu 
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bodor_szakmai_rendezvény_A4.indd   1 2016. 09. 07.   21:15



22

PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

Több mint egymillióan a Nagyon Balaton  
25 megarendezvényén

A tavalyi 880 ezer után már augusztus végén átlépte az egymilli-
ós látogatottságot a május végétől szeptemberig tartó 4. Nagyon 
Balaton fesztiválsorozat. Július elején ismét rekordot döntött a 
10. zamárdi Balaton Sound, ahol 157 ezer hazai és főleg külföl-
di fiatal szórakozott a neves hazai és külföldi sztárokkal tűzdelt 
koncerteken és egyéb színvonalas programokon.
Nem sokkal ezután már a 13. VeszprémFest világzenei, jazz és 
pop világsztárjai adtak műsort, majd a hónap végén az immár 
26. kapolcsi Művészetek Völgye várta régi és új híveit. Itt a ha-
gyományoknak megfelelően a zenei programok mellett színvo-
nalas színházi és irodalmi műsorokat nézhettek meg az érdek-
lődők, s természetesen a hagyományos népi és iparművészeti 
kirakodóvásárt is. A Nagyon Balatont szervező VOLT Produk-
ció vezetője, Lobenwein Norbert elmondta, jelentős siker, hogy 
sok év óta először augusztus utolsó hetében is megtelt a Balaton 
déli partja: ezen a héten szinte lehetetlen volt szálláshoz jutni a 
régióban. Az egyszerre megtartott zamárdi STRAND és B.my.
Lake fesztiválra 115 ezren voltak ugyanis kíváncsiak. A nemzet-
közi- és hazai produkciókat szinte lehetetlen felsorolni, csakúgy 
az egyéb kulturális, művészeti, sport- és gasztronómiai progra-
mokat. A Nagyon Balaton sorozatának célja négy év óta válto-
zatlan: a hazai- és külföldi közönség számára csokorba gyűjtve 
bemutatni a Balaton legszebb arcát. Az idei évtől olyan képző-
művészeti alkotások is születnek, amelyek a szervezők szándé-
ka szerint balatoni vasútállomásokat, közterületeket díszítenek 
majd. 

(Forrás: Eventer összeállítás)

Fesztiválok országszerte

Másutt is voltak sikeres zenei és művészeti fesztiválok, a legna-
gyobbak között volt például a 24. soproni VOLT, amelyen is-
mét rekordszámú, ezúttal 148 ezer fiatal vett részt, vagy a legna-
gyobb hagyományokkal rendelkező, újfent Velencén megtartott 
41. EFOTT, amely a hatalmas vihar ellenére fergeteges bulival 
zárult, s amelyen 65 ezren szórakoztak. De ki lehet emelni a 
Fishing on Orfűt, a szolnoki Liget Fesztivált, vagy a dunaújváro-
si Rockmaratont is. A kapolcsi fesztivál kistestvérét, a délvillányi 
Ördögkatlan Fesztivált augusztus elején rendezték meg, s ezen 
a neves pop együttesek mellett hagyományosan sok komolyze-
nei produkciót is élvezhetett a közönség, nem beszélve a legjobb 
színházaink produkcióiról.
Szeptember első hétvégéjén a fővárosban Budafokon megkezdő-
dött a borfesztiválok sorozata. Sok ezren korzóztak a lezárt főut-
cán, élvezték a koncerteket számos nagy- és kis színpadon, s kós-
tolták meg több tucat borászat nedűit a standoknál vagy a híres 
budafoki pincészetek ez alkalomra feldíszített udvarán és pincé-
iben, vagy épp a Törley Pincészet látogatóközpontjában és ud-
varán. A második hétvégén pedig a Budavári Palota udvarán 15 

országból 220 borászat 5000 féle borát lehetett kóstolni a gaszt-
ronómiai ínyencségek mellett.

(Forrás: Eventer összeállítás)

Hobbiprojektből százmilliós startup cég

Nemcsak a fesztiválozóknak, hanem a céges programokat szer-
vező, világlátott multiknak is érdekesek azok a programok, ame-
lyeket tíz év óta szervez két fiatal hölgy - alapításuk idején még 
végzős egyetemisták. A budapestUNDERGUIDE akkor alakult, 
amikor a személyre szabott szolgáltatások és a startup hub adta 
lehetőségek még sehol sem voltak Magyarországon. 
Magyar Vilma és Maróthy Judit azt a célt tűzte ki, hogy Buda-
pestre érkező fiataloknak megmutatják a város eldugott helye-
it, legjobb kocsmáit, legizgalmasabb galériáit, sportklubjait vagy 
koncertjeit – bármit, ami érdekli őket, és amit maguktól nem 
vagy nehezen találnának meg. Versenytársak, mobilappok ak-
kor még nem voltak, az élménymegosztásra alapuló közösségek 
és szolgáltatók pedig még nemigen léteztek Magyarországon, így 
az indulás jól sikerült. Idővel azonban mások is kedvet kaptak az 
utazók érdeklődési körére szabott városi túrákhoz, és megjelen-
tek a tematikus városnéző séták is. Mindeközben viszont az is 
kiderült, hogy az eldugott helyek, a rendhagyó ötletek, a kreatív 
megoldások nemcsak az egyéni utazókat érdeklik, hanem céges 
rendezvényeken is szívesen látják ezt a koncepciót. 
A profilváltás eredménye egy élményekre fókuszáló, utazás- és 
rendezvényszervező cég lett – de a váltás nem volt zökkenőmen-
tes. 2008-ban megkereste őket egy nemzetközi cég, hogy a bu-
dapesti konferenciájukat szervezzék meg, s onnantól nem volt 
megállás. Bele kellett tanulnunk abba, hogy a laza francia egye-
temistának szervezett városfelfedezések hangulatát hogyan lehet 
egy több száz fős amerikai cég igényeihez igazítani. A romkocs-
mákba, ipartelepekre megálmodott céges meetingek, a Nemze-
ti Galériában tartott rusztikus-beöltözős gála vagy a századeleji 
vidámpark díszletei között megtartott ügyfélparti után egyre 
többen választották őket. Budapest egyre izgalmasabb célpont a 
külföldiek számára, ügyfeleik elsősorban a skandináv országok-
ból, az Egyesült Államokból és Nyugat-Európából érkeznek, de 
az alapítók örülnek, hogy az elmúlt két évben folyamatosan nő 
a hazai megbízások száma is. A ma már évi 100 milliós forgal-
mat bonyolító, közel 20 munkatárssal dolgozó cég mindeközben 
megőrizte azt a baráti-családi hangulatot, ami sokszor elvész egy 
vállalkozás növekedése közben.

(Forrás: HVG.hu, 2016.08.07.) 

2. MICE Business Day a Várkert Bazárban 

A tavalyi sikeres debütálás után november 15-én rendezik 
meg az üzleti turizmus év végi B2B találkozóját, amelyre a 
2015-öshöz hasonlóan körülbelül 200 hazai és 50 külföldi ér-
deklődőt vár a szervező Turizmus Kft. és a Hungexpo. A hazai 
szakemberek mellett elsősorban a környező országokból várják 
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából

a kiállítókat, de a Magyar Turisztikai Ügynökség a távolabbi 
országokból is igyekszik hosted buyereket meghívni. A tavalyi 
workshopon 60 standon 728 konkrét tárgyalást folytattak 250 
szakmai vásárlóval. A 3 szlovén és szlovák stand mellett a távo-
labbi Tunéziából, Máltáról, sőt Dubaiból is érkeztek kiállítók. 
A tavalyihoz hasonlóan bemutatkozhatnak a hazai és más or-
szágbeli konferencia-, tréning és egyéb rendezvényhelyszínek, 
illetve az ilyen eseményeket szervező szolgáltatók, rendezvény-
ügynökségek, szövetségek, vállalati utaztatók, akiktől újszerű 
csapatépítő vagy incentív ötleteket tudhatnak meg az érdeklő-
dők. A kétoldalú tárgyalásokon túl a kísérő események egyedül-
álló networking és edukációs lehetőségeket biztosítanak a részt-
vevők számára. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések 
keretében értesülhetnek majd a vendégek a MICE üzletág legak-
tuálisabb kérdéseiről.

(Forrás: Turizmus Panoráma, 2016.09.18.)

Ismét áfacsökkentést sürget a Szállodaszövetség

Az elmúlt 5 év adatai alapján az MSZÉSZ legújabb elemzése a 
korábbi fejlődésnél kisebb növekedést jósol, a belföldi kereslet 
további növekedésével, illetve a szomszédos országokból érkező 
gyógyturizmust választó érdeklődők számának emelkedésével. 
A turizmus tavaly 9,4 %-kal járult hozzá a GDP-hez, s az ága-
zat devizabevételei 4,81 milliárd eurót tettek ki, ami 8,9 %-os 
növekedést jelentett. Az elemzés rámutat: a fejlődést segíthetik 
a turizmus új állami irányításának bejelentett, tervezett intéz-
kedései. Ugyanígy a budapesti vagy más városfejlesztések, ezen 
túlmenően például a nagy rendezvények, a vizes világbajnokság, 
az újabb fürdőfejlesztések, valamint a vendéglátás országszerte 
tapasztalható megújulása. A fejlődéshez azonban kutatásokkal 
alátámasztott, a mértékadó szakmai szervezetekkel egyeztetett 
országos, Budapest- és Balaton-turizmus stratégia kidolgozása 
és következetes végrehajtása, valamint a szállodák jövedelemter-
melő képességének javítása szükséges.
A Szállodaszövetség az áfakulcsok csökkentésében továbbra is 
a 2014-ben a Századvég Gazdaságkutató Zrt. tanulmányában 
megfogalmazott gazdaságpolitikai modellt tartja megoldásnak. 
Eszerint a szobakiadás áfakulcsának 5 százalékra mérséklése 
mellett a szálláshely-kiadásból származó forgalom után fizeten-
dő 6 százalék marketing-hozzájárulás bevezetésére lenne szük-
ség. Ez utóbbit kizárólag nemzetközi marketing célokra lehetne 
felhasználni, amivel a beutazó forgalom növekedését lehetne el-
érni. A szövetség álláspontja szerint így az áfa csökkentése el-
lenére sem esnének vissza a költségvetés bevételei, a szállodák 
jövedelmezőségi pozíciója pedig jelentősen javulna. A hotelek 
képesek lennének megtartani a munkaerőt versenyképes fizeté-
sek biztosításával, és finanszírozni tudnák a szükséges korszerű-
sítéseket – írták. 
Az elemzés szerint 2000–2015 között a szállodák kapacitása 41 
százalékkal, 60 ezer 297 szobára nőtt, kihasználtságuk 2,3 szá-
zalék ponttal, 53,9 százalékra emelkedett. A belföldi vendégéj-
szakák 114 százalékkal, a külföldi vendégéjszakák 45 százalékkal 
nőttek. A belföldi-külföldi vendégéjszakák 2015-re kialakult 45-
55 százalékos aránya egészséges megoszlás a szervezet szerint.

(Forrás: MTI, 2016.09.12.)

Új tagok a Kastélyszállodák Szövetségében

A zalacsányi Batthyány Kastélyban megtartott közgyűlésen to-
vább bővült a 9 éves szövetség. A szeptember 13-14-i találkozón 
bemutatkoztak az új tagok, köztük a mándoki Forgách Kastély, 
a rátóti Széll Kálmán Kastélyszálló, a Gyulai Almásy-kastély Lá-
togatóközpont, a nagyari Luby Kastélymúzeum és Antik Rózsák 
Kertje, valamint a bölcskei Szent András Kastély. Az idei évtől a 
több mint 100 éves kastélyok mellett más régi történelmi épüle-
tek is a tagok közé kerülhetnek, ahol rendezvényekkel kapcsola-
tos szolgáltatásokat biztosítanak, s persze amelyek megfelelnek 
a szigorú minőségi feltételeknek. A tisztújítás keretében újjá-
választották Gulyás Eszter elnököt, az alelnök Horváth Csilla, 
tiszteletbeli elnök pedig Bartha Sándor lett. Bejelentették, hogy 
jövő május 11-én Kastélyszálloda Fórumot tartanak az alsópeté-
nyi Prónay Kastélyban, illetve a szövetség 10 éves évfordulóját is 
megünneplik az egy nappal később kezdődő Kastélyok Nyitott 
Hétvégéjén.

(Forrás: Kastelyszallodak.hu, 2016.09.15.)

Hogyan ne csináljunk hotel (és egyéb) weblapot

A Tnooz turisztikai hírportál összegyűjtötte  
a 10 leggyakoribb hibát, amit a hotelek honlapjuk 
létrehozásakor elkövetnek:

n 1. Hiányzik a telefonszám – pedig szükséges lenne a szállo-
da címével együtt feltüntetni. n 2. „Habos” szlogenek, ön-
dicsérő idézetek túlburjánzása – az „Extraordinary, Award 
Winning, Blissful Abode, etc.” jelzők csak elijesztik a leendő ve-
vőt. n 3. Zene (Lehetne mellőzni?) – a foglalások zöme hétköz-
nap 9-17 óra között történik, képzelje el, mikor leendő vásárlója 
(akitől főnöke talán épp a jelentést várja) irodáját hirtelen hangos 
zene tölti be, több mint katasztrófa…  n 4. Gátjai vagyunk sa-
ját oldalunk forgalmának – méghozzá azzal, ha „kivezetjük” az 
olvasót az oldalról a közösségimédia-oldalak jeleinek feltüntetésé-
vel. n 5. Rosszul alkalmazott/beágyazott videók – a YouTube 
természetesen kiváló hely, hogy onnan videókat töltsünk le, de 
fontos a beágyazás módja, mert itt is könnyen visszájára fordulhat 
a szándék.  n 6. Rossz minőségű fotók – sok hotel még min-
dig nem fordít erre megfelelő energiát, pedig csak jó minőségű 
képeket érdemes a honlapra tenni.  n 7. Óvakodjunk a sajtó-
közleményektől! – hiszen nem azt tartalmazzák, amire a vásár-
ló kíváncsi. A vevőnek releváns, gyakorlatias információkra van 
szüksége. n 8. Ijesztőek a PDF-ről letölthető éttermi és spa 
menük – nagy láncok előszeretettel használják, pedig a letöltése 
lassú, nem felhasználóbarát. Válasszák helyette a HTML változa-
tot!  n 9. Felkérés „keringőre”, azaz nem megfelelő a „call-
to-action” – a „BOOK NOW” vagy a „BOOK NOW AND SAVE” 
gombok elavultak, nem hatékonyak. Szükségesebb egy empatiku-
sabb hozzáállás a vevő igényeihez. Tegyük változatossá a „felhí-
vást keringőre”. Hatékonyabb lesz az a szálloda, melynek oldalán 
például így közelítünk a vendéghez: „Give us your name and ema-
il, and we’ll get right back to you”.  n 10. Rossz foglalási rend-
szer használata – Jegyezzük meg! A vásárló számára a foglalási 
rendszer a honlapunk részét képezi. Ha nem működik gördüléke-
nyen, az minket is minősít.

(Forrás: Turizmus.com/Tnooz, 2016.09.12.)
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Különleges hangulat, 
varázslatos természeti környezet, 
magas színvonalú kiszolgálás várja
Önöket!
• A fővárostól a Balaton felé 25 km-re
• 150-200 főt befogadó étterem - 

konferencia helyszín
• technikailag jól felszerelt 36 fős tanterem
• technikailag jól felszerelt klubterem

• céges találkozók, tréningek, meetingek
 • szakmai konferenciák 
 • esküvők, családi rendezvények 
 • továbbképzések megrendezése
 • outdoor tréningek helyszíne

2038 Sóskút, Bajcsy Zs. u. 61. 
 www.lovassport.hu 

rendezvenyszervezes@lovassport.hu 
Tel.: 06(23)560-180, 06(70)391-3708

Minőségi lovas szolgáltatásaink egyszerre szolgálják a 
lovak szerelmeseit, amatőr és a profi sportolókat, a sza-
badidő gondtalan eltöltését vagy kalandot keresőket és 
a természetet kedvelőket egyaránt.

Tördelt.indd   1 2016. 08. 18.   19:25
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A tökéletes csapatépítő program 3 titka
Idilli helyszín, élményekkel teli programlehetőségek,  
a legmodernebb technológiával felszerelt 
konferenciatermek a miskolctapolcai Avalon Parkban
A festői környezetben található Avalon Park kivá-
ló választás konferenciák és céges rendezvények 
helyszínéül, hiszen három különbözőméretű kon-
ferenciatermet is kínál, melyek a legmodernebb 
audiovizuális technikával felszereltek.

A  Miskolctapolca legújabb turisztikai parkját és annak szak-
képzett csapatát választó cégek a 200 fő befogadására is alkalmas 
konferenciaépület, illetve a hozzá kapcsolódó szabadtéri színpad 
vagy a kisebb rendezvények számára az étteremmel közös épü-
letben található, maximálisan 100 fő befogadására alkalmas kü-
lönterem vagy az Avalon Resort & SPA földszintjén található 60 
fő befogadására alkalmas terem közül választhatnak csapatépítő 

tréningek számára. A szakmai programok mellett azonban fon-
tos, hogy a munkatársakat a munkahelyen kívüli pozitív, izgal-
mas és vidám élmények érjék, hisz így hatékonyságuk és ered-
ményes munkavégzésük megsokszorozódik. 
Az Avalon Park ideális választás csapatépítő programok hely-
színéül, mert a szolgáltatások színes skálájának köszönhetően 

akár egy gokart versenyen vagy e-bike és e-scooter túrák során 
engedhetik ki a kollégák a fáradt gőzt és kovácsolódhatnak egy 
csapattá. Ráadásul ősztől igazi újdonsággal bővül a program kí-
nálat: az Avalon Park katonai akadályokkal nehezített ügyessé-
gi versenypályáján is megmutathaják majd rátermettségüket a 
munkatársak. A különböző akadályelemek teljesítése kemény 
feladat és igazi kihívást jelent mindenki számára. Az erőnlét és 
állóképesség, a kitartás, gyorsaság és ügyesség tesztelésére szol-
gáló versenypályán egyéniben, de csapatban is próbára tehetik 
a résztvevők képességeiket. Nem mindennapi lehetőség ez arra, 
hogy a munkatársak irodán kívüli kapcsolatai kialakuljanak, 
megerősödjenek.

A miskolctapolcai Avalon Parkban exkluzív környezetben ren-
dezhetnek csapatépítéseket a kisebb cégek és a nagyobb vállala-
tok egyaránt és az Avalon Resort & SPA nyitásával már akár több 
napos munkahelyen kívüli programokat is szervezhetnek.

További információk: 
www.avalonpark.hu

Helyszínajánló
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Érdekességek

E  számtól  új  sorozatot  indítunk,  amely  a  ma-
gyar festészet egy igen termékeny korszakával, 
az  ezernyolcszázas  évek  magyar  festészetével, 
illetve annak kiemelkedő alakjaival foglalkozik.

A 
z európai művészethez 

hasonlóan a 19. században a 
magyar művészet legerőtel-
jesebb ága a festészet volt. A 
korszak alkotóit már az or-
szághatáron túl is ismerték. 
Kialakult a sajátosan magyar 
nemzeti művészet. Rejtvé-
nyünkben ez alkalommal Ba-
rabás Miklós élete és művé-
szete a téma. Barabás Miklós 
a háromszéki Márkusfalván 
született, szegény család soka-
dik gyermekeként.
A nagyenyedi kollégiumban tanult és már fiatalon kezdett arc-
képfestéssel foglalkozni. Kezdetben csak tanulótársait, később 
emlékezetből Katona Zsigmond és a vízszintes 1. sorban találha-
tó úr arcképét is elkészítette, mindenki nagy bámulatára.
Egyre inkább erősödött benne a művészet iránti elkötelezettsé-
ge, s 1828-ban Kolozsvárra ment, ahol egy, a függőleges 15. sor-
ban található nevű, éppen ott tanító olasz festő lett a mestere, 
akitől megtanulta az olajfestés alapjait is, mert eladdig jobbára 
krétával rajzolt, vagy vízfestékkel dolgozott. Még többet akart 
tudni, és ez a vágy hajtotta Bécsbe, ahol a Képzőművészeti Aka-
démiára is bejutván alaposan kiképezte magát rajzolásban és 
festésben. 1830-ban visszatért Kolozsvárra, ahol hosszabb időt 
töltött mint ismert portréfestő. Kisselev tábornok pártfogása ré-
vén Bukarestbe került, ahol divatos arcképfestőként ért el sike-
reket, és munkáival már sok pénzt keresett. Így módjában állt 
régi vágyát megvalósítani, hogy Itáliában folytassa tanulmánya-
it. 1834-ben már a velencei képtárakban, egész nap vázlatokat 
készített, gyors akvarellekben rögzítette magának a nagy elődök 
kompozíciós elveit, színharmóniáit, formavilágát. Idővel Bolog-
nába, majd Firenzébe, Rómába ment, de eljutott Nápolyba is, és 
tapasztalatokkal gazdagon feltöltekezve érkezett haza, 1835-ben. 
Első sikerét Pesten aratta, amikor bemutatta Veronese festmé-
nyéről Velencében készített másolatát, melynek címe a függőle-
ges 59. sor megfejtésében található. Ettől kezdve ő lett az egyik 
legkeresettebb magyar arcképfestő, aki kizárólag művészetéből 
megélt. Évről évre igen sok kiváló ember arcképét készítette el, 
egyebek közt báró Wesselényi Miklósét, Vörösmarty Mihályét, 
Petőfi Sándorét, gróf Széchenyi Istvánét, és Arany Jánosét. 1839-
ben megvette a ma kulturális eseményeknek otthont adó Bara-
bás-villa számára, a Városmajor utca 44. sz. alatti szőlőbirtokot.

A 19. század magyar festői

Barabás Miklós
(1810–1898)

Rejtvény

A 
 világ legnagyobb 

szállodája épül Mekká-
ban 10 ezer szobával és 
70 étteremmel. A szaúdi 
pénzügyminisztérium 
által 3,5 milliárd dollár-
ból finanszírozott Abraj 
Kudai Hotel 12 tornyos 
épületében egy teljes 
szint: 1,4 millió nm-ével 
csak a királyi vendégek 
kényelmét szolgálja, s a 
tetőn természetesen he-
likopter leszálló is lesz. De nemcsak a szobák számát tekint-
ve lesz az épület a világ legnagyobbika, hanem kupolájának 
mérete alapján is. A szállodát eredetileg 2017-ben nyitották 
volna meg, de különböző gazdasági okokból ez várhatóan 
2018-ra tolódik. Rendezvényszervezők figyelmébe: a hotel-
ben természetesen megaméretű kongresszusi központot is 
kialakítanak.

A világ legnagyobb repülőterévé fejlesztik a három éve át-
adott dubaji Al Maktoum Repülőteret, amely öt kifutópályá-
ján évi 160 millió utast szolgál majd ki és 12 millió tonna 
rakományt kezel. Igaz, a tervezett jövő évi átadás közel tíz 
évet csúszik a pénzügyi problémák miatt. Az Egyesült Arab 
Emirátusok állami tulajdonában lévő központi reptér várha-
tó költsége 32 milliárd dollár lesz.
A dubaji nemzetközi reptér jelenleg „csak” a 6. legnagyobb 
forgalmú a világon évi 70,4 millió utassal, alig nagyobb, 
mint a chicagoi O’Hare és 6 millióval múlja felül a párizsi 
Charles de Gaulle repteret. Elmarad viszont 200 ezer utas-
sal a Los Angeles Nemzetközi Repülőtértől, a 73 milliós to-
kiói Hanedától, a kicsit nagyobb londoni Heathrowtól, a 86 
milliós pekingi Beijing Capitaltől, és persze a közel két év-
tizede legforgalmasabb, 96 millió utast kiszolgáló atlantai 
Hartsfield-Jackson Repülőtértől.

(Travel & Leisure, HVG.hu, style.hu)

Öbölmenti 
gigaberuházások
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Vízszintes
1. Megfejtés 13. A légi forgalom irányításának fontos eszköze 14. Ezen is lehet 
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nap című dal szerzőjének vezetékneve 27. Kiejtett betű 28. Üresen bő! 29. „Le-
pattint magáról” (szleng) 31. Szoknya 32. Düh 33. Széldzseki 34. Éneklő hang 
36. Orosz férfinév 38. Rossz minőségű (szleng) 39. Híres német egyetemi város 
41. Kis utca Németországban 43. Amerikai hírügynökség 44. … Redding, híres 
amerikai színes bőrű énekes, dalszerző és producer volt 46. Az Amerikai Védel-
mi Minisztérium rövidítése 47. Adóhatóságunk 49. A volt magyar légitársaság 50. 
Klasszikus tánc 52. Svéd férfinév 54. Búja 55. Üres von! 56. Elsősorban a 80-
as években ismert amerikai rockzenekar volt 58. Dohányzás eszköze 59. Azonos 
betűk 60. Nigéria legnagyobb városa 62. Idős bácsika 

Függőleges
2. Érték 3. Tesz, helyez 4. Régies (pl. épület) 5. Méhek otthona 6. A Vészhelyzet 
című filmsorozat eredeti címe 7. A kés lényege! 8. Ez a fa nem fa! 9. Begy betűi 
keverve 10. Matt …, ismert amerikai rockzenész, a Guns N’ Roses dobosa volt 
11. Becézett István 12. Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 15. Megfejtés 17. 
Virágot árulók 20. Semleges pH feletti tartományban van 21. Beszorul 22. Lab-
darúgók trikója 24. Megfejtés 26. Had 27. Női név 29. LAJ 30. Angol tinta! 31. 
Szavakban jelentése művészettel kapcsolatos 35. Keresztül üt, régiesen 37. Rác-
kevei (Soroksári) Duna 40. Szláv férfinév 42. Szerszámmal ütlegel 45. Konyha-
főnök 47. Indiai kenyér 48. Magját elszórja 50. Éjszakai szórakozóhely 51. Tipor 
53. Ősi csodás történet 56. Rá, táviratban! 57. Magyarországi Olajtársaság 59. 
Megfejtés 60. A bakelit nagylemezek rövidítése 61. Üres sör! 62. Azonos betűk 

Rejtvény

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

1840-ben letelepedett Pest 
városában, majd 1841-ben 
feleségül vette a konstanzi 
születésű Bois de Chesne 
Zsuzsannát.
Innentől fogva anyagi gon-
doktól már mentesen, ki-
zárólag festészetnek szen-
telhette életét. Műtermébe 
visszavonultan, és elmé-
lyülten alkotott, hosszú 
időn keresztül. Számos fi-
nom hangulatú, igazi bie-
dermeier zsánerképet és a 
függőleges 24. sor megfej-
tésében írt témájú képeket 
festett. Zsánerképei közül a 
legismertebbek, és legnép-
szerűbbek a Menyasszony 
megérkezése, sőt a Ván-
dorcigányok című képén 
a Bach-korszak fricskája-
ként, még Petőfit is megje-
leníti. Bámulatos volt vizu-
ális memóriája. Mondják 
egyszer harminchét év táv-
latából készítette el valaki 
portréját, emlékezetből, és 
a mellé illesztett, közben 
előkerült, fotográfia tanú-
sága szerint közel hibátla-
nul. 1859-ben lehetővé vált a Képzőművészeti Társulat 
megalakítása. A társulat kezdeményezője és 1862-től ha-
láláig elnöke volt. 1867-ben Pest városának képviselőjé-
vé választották. Barabás hosszú művészi pályája során, a 
művészet elméleti kérdéseivel is behatóan foglalkozott, s 
ebbéli tevékenységének elismeréséül választotta levelező 
tagjává a Magyar Tudományos Akadémia. 1875-ben meg-
festette Bittó István arcképét, miután feleségéé, amely a 
magyar festészet egyik legszebb-legismertebb portréja 
1874-ben méltán nagy sikert aratott. 1877-ben ünnepel-
ték meg zajos külsőségek közepette ötvenéves művészi ju-
bileumát, ám ezt követően is még hosszú időn keresztül 
festett fiatalos buzgalommal, míg 1898. február 12-én a 
halál ki nem ütötte kezéből az ecsetet. A 19. századi Ma-
gyarország tehetséges, tanult és keresett portréfestője, 
nemzetünk számos jeles egyéniségét megfestette. A fény-
képezés megjelenése sem jelentett konkurenciát számára, 
Magyarországon még a 20. század első harmadában is di-
vat volt magas társadalmi pozíciót betöltő személyiségek 
megfestése. Egyes életképeivel a kor hangulatát tükrözte 
(pl. Galambposta), mely csak tovább növelte népszerűsé-
gét. Az ő biedermeier stílusa, kivált a 19. század második 
felében, nem mérhető a fejlettebb nyugati stílusokhoz, de 
ő itthon, az övéi közt megfestette azt, amit szívesen fogad-
nak tőle az utódok is, hiszen saját nemzeti múltunk jobb 
megismerését szolgálja.
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Pharma Kupa – Doktor Regatta 2016
A balatonkenesei Marina Port kikötője immár ne-
gyedik alkalommal adott otthont a Pharma Kupa 
– Doktor Regatta vitorlás versenynek.

K 
özel egy évtizede indult útjára – az első 

években Doktor Regatta néven – és azóta 
évente megrendezésre kerül a vitorlázást 
kedvelő gyógyszerészek és orvosok tavaszi 
regattája. A rendezvény mögé már kezdetek-
től fogva odaállt a szakma, elsőként a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége, karölt-
ve a Magánorvosok Országos Szövetségével. 
A korábban Siófokon rendezett verseny ötö-
dik éve költözött a tó (majdnem) északi part-
jára. A verseny szakmai szervezője és rende-
zője Litkey Farkas olimpikon, tizenegyszeres 
Kék Szalag győztes vitorlázó, a sportág egyik 
legsikeresebb hazai képviselője. Nagy válto-
zást hozott a regatta történetében a 2013-as 
év, mikor is a dr. Nyári István professzor és 
dr. Nyulasi Tibor alapította Pharma Kupával fuzionálva, már 
mint Pharma Kupa – Doktor Regatta néven indítottuk verse-
nyünket. Nem csak létszámban növekedtünk, hiszen 2014 óta 
versenyünkkel egy időben rajtol a Dental Regatta, a program-
ban, megjelenésben is látványos változások következtek be. El-
érkeztünk az idei versenyhez és azt láttuk, hogy a Regatta iránti 
érdeklődés egyre nő.
A versenyt megelőző nap délutánján érkezőket a Balaton partján 
erős szél fogadta. Szertelenül himbálóztak a kikötött hajók, az 
árbocok és a kóracél merevítő sodronyok csilingelése már mesz-
sziről „mutatta az utat” a kikötő felé. Az erős hullámzás kiker-
gette a vizet a partra. Estére aztán a víz visszavonult, minden 
lecsendesedett és a másnap reggelre már simogató széllel és kel-
lemes napsütéssel köszönt ránk a verseny napja. Nos, ami a sze-
let illeti, ahogy Litkey Farkas könyvében írta, „…a magyarok a 
gyenge szél hiénái…”, így hát aggodalomra semmi ok nem volt.
A nevezési lapokat reggel nyolc órától lehetett a helyszínen lead-
ni, de már ezt megelőzően többen várakoztak a rendezvénysátor 
környékén és be-belesve figyelték mikor nyitnak a regisztrációs 
asztalok. A nevezést követően a kormányosoknak Litkey Farkas 

megtartotta az ilyenkor szokásos eligazítást, ahol megismertette 
velük a bójákkal kitűzött pályát és a verseny aktuális szabályait. 
A hajók a kikötőt elhagyva kifutottak a nyílt vízre. Több mint 

ötven hajó várta a hangjelzést és figyelte a 
„V” lobogót, hogy vitorláit nekifeszíthesse a 
balatoni szélnek.
Hét hajóosztály vágott neki a versenynek, 
köztük néhány katamarán is. Az indulók 
között ott találtuk A Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége és a Nero Solution kö-
zös hajóját a „High Flyers” nevű vitorlást, 
akik kategóriájukban az élen végeztek. Is-
merősöket találtunk egy másik hajón, a „To-
honya” nevű Avance 318-on is, ahol a man-
csaftot az egyik Lapkiadó cég adta családi 
vállalkozásban.
A verseny névadó szponzora, a family office 
szolgáltatással foglalkozó társaság, a GCT 
Holding volt. Nem csak támogatták a ver-
senyt, aktívan részt is vettek abban. Hajózó 
munkatársaik a Szakolczai András kormá-

nyos által vezetett „Remete” mancsaftját erősítették és névadó 
szponzorhoz méltóan az abszolút első helyen végeztek.
A Regatta évek óta hagyományosan, alapítványokon keresztül 
lát vendégül sérült, súlyos betegségből gyógyult, vagy nehéz sor-
sú gyermekeket.
A verseny gyermekeknek szóló társrendezvénye – Litkey Farkas 
fővédnökletével – a LáriFári Regatta volt, mely szintén remekül 
sikerült. A LáriFári Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat együttműködésével hatvan gyermek élvezte a vitorlá-
zást és a hajó melletti pancsolást. A gyerekeknek – családi hátte-
rük vagy egészségi állapotuk miatt – a rendezvény nem minden-
napi, életre szóló élményt jelentett. Az Alapítvány és a Szolgálat 
munkatársainak, valamint a GCT Holdingnak, akik szintén so-
kat tettek ezért a programért, ezúton is hálásan köszönjük a sok 
segítséget és fáradozásukat.
A Regatta évről-évre növeli népszerűségét és látogatottságát, kö-
szönhetően a csodálatos környezetnek, a jó programoknak és – 
eddig szerencsénkre – a mindig fantasztikus időjárásnak. Mit 
kívánhat még egy szervező? Ha nem tűnünk telhetetlennek, ta-
lán jövőre több gyógyszerészt.



Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú különterme  
és csodálatos belső kertje ideális helyszín céges tréningek, előadások,  

termékbemutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására.
Szobáink kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény résztvevőinek!
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A Pannónia Gasztrohajó 
olyan új garantált járat a 
Dunán, mely hétfő kivéte-

lével minden nap kifut a Lánchíd 
lábától, hogy fedélzetén kialakí-
tott saját konyhájával a sétaha-
józás élményét összekösse egy 
exkluzív magyar éttermi vacso-
ra étel- és borkínálatával.

A Pannónia Hajó 2016-ban is a 
SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermi-
ség) éttermeit látja vendégül, 
így hónapról hónapra díjnyer-
tes séfek és díjazott fogásaik 
mutatkoznak be fedélzetün-
kön. 

www.pannoniahajo.hu

A Duna legszebb flottája - vintage és modern hajók sora 
- várja, hogy az Ön rendezvényének méltó helyszíne legyen. 
Válassza a teljeskörű kiszolgálást és a verhetetlen minőséget.

Ezerfős rendezvénytől a privát vacsoráig minden rendezvény méret-
re és gasztronómiai igényre megoldást talál.

 
 

www.pandeck.hu

KEVÉS JOBB PROGRAM AKAD ANNÁL, MINT EGY HAJÓRÓL 
GYÖNYÖRKÖDNI A VÁROSBAN, MIKÖZBEN FINOMABBNÁL 
FINOMABB FOGÁSOK VÁRJÁK A TÁNYÉRJÁN.

EXKLUZÍV GASZTRO
ÉLMÉNY A DUNÁN

HAJÓ, HANEM ÉLMÉNY
ESKÜVŐ, CÉGES RENDEZVÉNY, KARÁCSONYI PARTY, 
CSALÁDI ESEMÉNY, SÉTAHAJÓ TÚRA VAGY KONFERENCIA: 
MINDEN ALKALOMRA TALÁL FLOTTÁNK KÖZÖTT OLYAN 
RENDEZVÉNYHAJÓT, AMELY TÖKÉLETESEN MEGFELEL 
IGÉNYEINEK.


