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Rendezvényszervezés 
módszertana

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

A RENDEZVÉNY GAZDASÁGOSSÁGA

• kalkuláció vagy költségvetés készítése

• az igények és lehetőségek pontos 
egybevetése, a fogadó kapacitások 
szerződéses lekötése,

• a várható létszám megbecsülése után már 
megközelítő pontossággal lehet költségvetést 
készíteni.

KIADÁSOK
Személyi juttatások
• rendszeres (bér)
• nem rendszeres (dolgozó eseti megbízása)
• külső személyi juttatás (tiszteletdíj)
Járulékok
Dologi kiadások: amelyek a működés feltételeit biztosítják, például:
• eszközök
• anyagok
• irodaszer
• telefon
• rezsi
• Programok kiadásai

KIADÁSOK

• szállás, események költségei, pl. fogadások, 
bankettek, protokolláris és kulturális 
események

• bérleti díjak, mint pl. terembérletek, kiállítási 
területek, felületek, bérelt eszközök, technikai 
berendezések költségei. Pl. diavetítők, 
tolmácsberendezések, írásvetítők, mikrofonok, 
különleges világítás stb. 

• meghívott előadók, tiszteletbeli vendégek, 
újságírók költségei,

• alkalmazottak személyi jellegű munkabér
költségei, pl. tolmácsok, hostessek, kisegítő 
titkársági személyzet, idegenvezetők, 
technikusok, orvosok, biztonsági szolgálat 
embereinek bére. 
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• Illik 2-3 különböző árfekvésű szálláshely 
kiajánlása, hogy a résztvevők igényeiknek 
megfelelően választani tudjanak.

• A kongresszus ideje alatt zajló idegenforgalmi 
programok ára, pl. városnézések, esti 
programok (opera, koncert, folklóros vacsora), 
opcionális kirándulások. Ezek időpontját a 
résztvevők szabadidejére kell meghatározni, a 
konferencia programjától függően.

• Post-congress és pre-congress túrák általában 2-
3 naposak, céljuk az, hogy ha egy külföldi 
konferencia résztvevő itt van Magyarországon, 
akkor lehetőleg minél többet ismerjen meg az 
országból, ne csak a konferencia helyszínét, 
városát. 

• Nagy nemzetközi konferenciáknál, ahol sok 
tengerentúli, amerikai, ázsiai résztvevő van, 
szokás nem csak magyarországi kirándulásokat 
felajánlani, hanem a szomszédos országokba 
szervezett utakat is, pl. Bécs, Salzburg, Prága ilyen 
szempontból elsőrendű úti cél.

Nyomdai költségek:

• értesítő körlevelek, 

• jelentkezési lapok, 

• végleges program, 

• a résztvevők részére kitűzők, 

• a tudományos anyag kinyomtatása, 

• plakátok, feliratok, 

• résztvevői listák stb. 

Dekorációs költség: 

• virágdíszítés, 

• zászlók, 

• feliratok, 

• különleges díszletek költsége. 

Vendéglátás: A tanácskozások közben 
kávészünetek, illetve ebédek, vacsorák költsége. 

Egyéb kiadások:

• résztvevők részére ajándék, 

• borravaló, 

• pénzváltás költségei, 

• bankköltség, 

• előre nem kalkulálható váratlan kiadások stb. 

SZOKÁS: nyitófogadás/záróbankett

A nyitófogadás célja, hogy 

• a résztvevők kötetlen, oldott hangulatban 
találkozzanak egymással

• sok vendég ismeri egymást

• bemutatják hazájuk többi résztvevőjét

• kellemes hangulatban megoldódik a 
kapcsolatteremtés problémája.



2019. 11. 26.

3

A záró bankett 

• a rendezvény megkoszorúzása, 

• sikeres gálavacsora=kedves emlék

• elképzelhetetlen zene nélkül. 

• a vacsora alatt halk szalonzene, utána 
tánczene, és speciális magyar produkció

• A konferencia időtartama alatt szokás ún. 
hölgyprogramokat is felajánlani, melyeket a 
résztvevőket kísérő személyek vesznek 
igénybe.

BEVÉTELEK

• támogatás

• saját bevételek:
– Jelentkezési díj

– alaptevékenységi szolgáltatás bevétele (tanfolyam, 
klubtagság jegybevétel)

– működési célú átvett pénzeszköz (pályázati pénz)

– bérleti díjak (hely, eszköz bérbeadásából)

– eszközértékesítés bevétele

– kártérítési befizetések (dolgozó/vendég)

• A megrendelő dönti el, hogy 

– mely programok kerülnek be a tanácskozás 
meghirdetett hivatalos programjába,

– mely szolgáltatások képezik a részvételi díj részét,

– melyek azok, amelyek fakultatívak, tehát a 
résztvevőnek külön kell fizetnie.

A tudományos program részét képezhetik:

• szakmai látogatások, kirándulások is. 

• Pl. orvosi témájú konferenciáknál látogatás 
valamelyik klinikán, tudományos intézetben.

• Ha ilyen van, ez csaknem minden esetben a 
részvételi díjban bennfoglaltatik, tehát a 
költségét kalkulálni kell.

• Az ideális belépődíj meghatározásához fedezeti 
pont-számításokat szoktak alkalmazni.

• Ez az a pont, ahol a bevétel megegyezik az 
állandó és változó költségek összegével. Az 
állandó költségek közé tartozik például: a terem 
rezsije; a berendezés személyi kiadásai, a bérleti 
díjak; az előadói díj; reklámköltség stb. 

• A változó költségek között szerepelnek: a 
foglalkozási anyagok; a fénymásolás; az ajándékok 
költségei stb., hiszen ezek létszámfüggőek.
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Az ár meghatározásánál ezen felül figyelembe 
kell venni:

• a konkurencia árait

• fizetőképes keresletet

• a szükségletet

• a trendet

A rendezvény gazdaságilag lehet:

• veszteséges: még a költségek sem térülnek 
meg

• rentábilis:

– csak a közvetlen költség, térül meg

– a közvetett és közvetlen költség is megtérül

• nyereséges: a költségek megtérülésén túl 
profitot is termel

Közvetett költségek:

• hasznos alapterület: ahol a rendezvények folynak.

• nyitva tartás: éves szinten a nyitva tartott napok száma

• hasznos órák száma: a napi nyitva tartás átlaga, melybe 
beletartozik az ügyvitel és a rendezvények ideje is

• a rendezvény időtartama: mely magába foglalja az 
előkészítést, a lebonyolítást és az utómunkákat is.

A terem rezsióradíja: 

• a rezsiköltséget osztjuk a hasznos 
alapterülettel, ezt a nyitva tartással, majd a 
hasznos órák számával, vagyis

R= rezsiköltség / hasznos alapterület / nyitva tartás / hasznos 
órák száma

Az ügyvitel rezsióradíja: 

• az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadásokat 
osztjuk a terem rezsióradíjával, azaz

Ü= (bér + járulék + juttatások) / nyitva tartás / hasznos órák / 
hasznos alapterület

A terem önköltségi óradíja Ft/m2/órában.

• Ha előzőek összegét megszorozzuk a teremnagysággal 
és a rendezvény időtartamával, megkaphatjuk a teljes 
önköltséget adott rendezvényre vetítve, tehát

(R + Ü) x Tn x Ri
(Tn: teremnagyság, Ri: rendezvény időtartama)

Az önköltség-számítás azért is lényeges, mert a terem 
bérbeadása esetén ez a bérleti díj kiindulópontja.
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• A közvetett költségek mellett lényeges a 
közvetlen költségek ismerete is. 

• Ez mindazon kiadások összefoglaló neve, 
melyek a rendezvénnyel kapcsolatosan 
merülnek fel, ahhoz konkrétan 
hozzárendelhetők.

A kalkuláció elkészítése és a részvételi díj 
megállapítása után kerül sor a kongresszus 

meghirdetésére, azaz az értesítő körlevelek és 
jelentkezési lapok kiküldésére.

A rendezvény résztvevői

• vendégek (más szóval: látogatók, nézők v. 
közönség)

• VIP-résztvevők (lehet vendég vagy előadó)

• szereplők (művészek, tudósok, előadók)

• megrendelő cég

• közreműködők és szervezők

• média


