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BEVEZETÉS 
 
Általános jelenség az egész világon -és hazánkban is- a szakmai konferenciák, 
kongresszusok és más rendezvények, összejövetelek számának állandó növekedése. 
Napjainkban ez érthető, hiszen mind a gazdasági, mind a politikai, mind a kulturális élet 
jelentős átalakuláson ment és megy keresztül. Hazánkban egyre több szerv, intézmény 
és személy foglalkozik hivatásszerűen szakmai vonatkozású konferenciák, 
kongresszusok, vándorgyűlések, ankétok, szimpóziumok, kerekasztal beszélgetések, 
előadások, értekezletek és az egyes rendezvényekkel kapcsolatos kiállítások, 
árubemutatók szervezésével. Mindezek jelentőségét és számát tovább gyarapította az 
Európai Uniós csatlakozásunk, mivel ennek hatására egyre több tárgyalásra, találkozóra 
és különféle rendezvények szervezésére kellett felkészülnünk. A rendezvényeket 
tekintve sokféle feladatot tölthetnek be az élet minden színterén. Többek között 
információt (elméleti, gyakorlati, gazdasági) közvetíthetnek, így elsődleges 
információforrásként jelentős szerepet játszhatnak. A kulturális élet oldaláról vizsgálva 
átfogó képet nyújthatnak egy ország, egy nemzet műveltségéről, civilizáltságáról, mind a 
hazai, mind a külföldi résztvevők számára. Mindezekből jól látható, hogy a különböző 
rendezvények tartalmán kívül sok függ azok szervezési lebonyolításától is. Nem 
közömbös tehát, hogy a rendezvények résztvevői milyen benyomásokkal -kedvezőkkel 
vagy kedvezőtlenekkel- távoznak és hogyan vélekednek a rendezvény 
eredményességéről. 
 
Mindezeket figyelembe véve fontos ezen témakör alapos vizsgálata, mivel a 
rendezvényszervezés -amely a szervezési tevékenység egyik speciális fajtája- nálunk is 
szakmává vált. Ezen tantárgyi segédlet fő célkitűzése a "tudományág" szervezési 
feladatainak részletes elemzése és a szervezést végző menedzser emberi, szakmai 
tulajdonságainak, szaktudásának vizsgálata. Mindezen tényezők rendszerezése, 
folyamatainak feltérképezése, összefüggéseinek ismerete elkerülhetetlen egy 
turizmussal, rendezvényszervezéssel foglalkozó szakember számára. 
 
Ezen tantárgyi segédlet igyekszik az elmúlt ével tapasztalatai alapján összefoglalni és 
átfogó képet adni a különféle rendezvények legfontosabb összefüggéseiről, melyhez 
számos szakirodalom, a témában megjelent szakmai anyag feldolgozását tartalmazza. 
Számos szerző (Formádi, Jáger, Grotte, Csabák, Szántó) e témában írott szakmai 
anyagai mellett, a SZIE GTK rendezvényeinek anyagait, tapasztalatait is igyekeztünk egy 
csokorba szedni, ezekkel is szélesíteni a szakmai tapasztalatait. Minden olvasó számára 
jó tanulást kívánok! 
 
Gödöllő, 2011. augusztus 
         Dr. Káposzta József 
                szerkesztő 
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1. A TURIZMUS MEGHATÁROZÁSA ÉS SZEREPLŐI 
 
A turizmus viszonylag új jelenség, mely csak a XX. század második felében vált 
tömegessé és került ezzel párhuzamosan a közvélemény és a tudomány figyelmébe. A 
tömegessé válással egyidejűleg mind sokszínűbbé is vált, új földrajzi területeket hódított 
meg, és folyamatosan egyre újabb tevékenységeket, programokat, helyszíneket vont be 
attrakcióként. Ha a tömegessé válásra vezetjük vissza az elterjedését, nem tekinthető 
nagy múltú ágazatnak, ugyanakkor rendkívül gyors változásával, fejlődésével 
lehetőséget ad a szakmásodás problémájának és folyamatának nyomon követésére és 
modellezésére. 
 
A turizmusnak számos nem formális, köznyelvi meghatározása van életben (a 
hétköznapi társalgásban a turizmus szóval elsősorban a vakációs célú utazásokat, vagy 
egyszerűbben fogalmazva a „nyaralást” társítják). A szónak ilyen értelmű tartalma, illetve 
az ezt alkotó képek és narratívák használata jellemzi a köznyelv mellett a 
tömegkommunikációt is (Formádi, 2000). Ez a hétköznapi értelmezés azonban nem 
egységes, hanem a társadalmi egyenlőtlenség dimenzióiban jelentős eltéréseket mutat, 
így a rétegződés (Urry, 1990) vagy a nemi egyenlőtlenségek (Fullagar, 2002) szerint. 
 
A turizmus tudományos igényű tanulmányozása azonban ennél jóval komplexebb 
megközelítést igényel annak érdekében, hogy a jelenség valós kiterjedésének, 
struktúrájának és dinamikájának feltárását megalapozza (Leiper, 1993). A turizmus 
jelenségét különböző források eltérően határozzák meg: az általánosan elfogadott 
technikai WTO meghatározással szemben számtalan, nyilvánvalóan egy-egy konkrét 
kutatási irányhoz vagy éppen projekthez kapcsolódó meghatározás született. Míg ezek 
teljes áttekintése lehetetlen és nem is célszerű, a meghatározások fő jellemzőinek 
bemutatása alapján lehetőség van azok csoportosítására. Bieger (2002) kereslet- és 
kínálatoldali meghatározásokat különít el. A keresletoldali meghatározások a turista 
személyét állítják középpontba, érdeklődését, tevékenységét, változásait rögzítve 
határozzák meg a turizmust. A legfontosabb jellemzők a lakóhelyen kívülre történő 
utazás, a tevékenységek átmeneti jellege és a hétköznapitól eltérő élmények. 
 
E meghatározások esetében a hétköznapi életnek térbeli és tevékenységek szerinti 
lehatárolása jelent bizonytalanságot. A kínálatoldali meghatározások ezzel szemben a 
turisztikai szolgáltatók jellegzetességei alapján jelölik ki a turizmus határait, vagyis a 
turizmust a turistákat kiszolgáló iparágakkal azonosítják. Mindazonáltal e 
meghatározások esetében problémának tekinthető, hogy a vállalkozások többsége nem 
kizárólag turistákat szolgál ki. 
 
Ennél léteznek összetettebb meghatározások, mint például Leiper (1993) által 
elkülönített öt csoport: a turizmust gazdasági ágként, illetve piacként történő felfogások, 
a holisztikus megközelítések, a fenomenológiai meghatározások és a rendszermodellek.  
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1.1. A turista 

 
A turisták társadalomtudományi megközelítésekben nem tekinthetők homogén 
csoportnak, ellenkezőleg, különböző – társadalmi, kulturális és anyagi – háttérrel 
rendelkező egyének vesznek részt a turizmusban, másrészt az eltérő szükségleteknek, 
preferenciáknak köszönhetően az egyének fogyasztási – utazási – szokásai is 
különbségeket mutatnak. A különbségek nemcsak az utazási szokásokban, pl. 
desztináció-, utazási forma kiválasztásában, az utazás alatti tevékenységekben 
nyilvánulnak meg, hanem a meglátogatott területre kifejtett – elsősorban társadalmi, 
kulturális és gazdasági – hatások tekintetében, valamint az utazási tapasztalatok 
feldolgozásában és az élmény befogadásában. Ezt lehet megfigyelni a turista 
tipológiaelméletekben (Boorstin, 1964, Smith, 1990, Cohen, 1972, 1979, et al). 
 
A társadalomtudományok (így elsősorban a szociológia és az antropológia) turista 
ábrázolásai gyakran negatívak – csakúgy, mint a fogadóterületek lakosainak attitűdjei a 
turistákkal kapcsolatban (McCabe, 2005). Ez a negatív kép a közbeszédet is áthatja: az 
angolszász kultúrákból ma már egy rendkívüli erejű, világméretű márkává erősödött az 
utazó képe, mint a turizmus ipar által befolyásolt és irányított turistával szembeállított 
független felfedező toposza. Ez a kép talán legerősebben a Lonely Planet 
útikönyvsorozattal fonódott össze, amit követve ma már magukat független utazók milliói 
vesznek részt egy-egy országban lényegében azonos túrákon. A független utazó 
tömegjelenséggé vált. Jól alátámasztja ezt Steen-Jacobsen (2000), amikor 
charternyaraláson résztvevők – azaz par excellence turisták – körében végzett 
felmérésével kimutatja, hogy a válaszadók közel fele magát egyfajta anti-turistaként 
határozza meg. Konkrét típusok kialakítása helyett így célszerűbbnek látszik a turista-lét 
jellemzőinek, a hétköznapi világtól, a megszokott földrajzi-társadalmi környezettől való 
eltérés (vagy azonosság) dimenzióinak áttekintése. 
 
A behaviorista megközelítés a turista cselekvési jellemzőiből indul ki. Morley (1990) 
szerint turista, aki elutazik és időt tölt el egy desztinációban, a desztináció különbözik az 
otthonától, így tevékenységei is különböznek a hétköznapiaktól, szándékában áll, hogy 
hazautazzon, így az utazás csak átmeneti jellegű és végül az utazás célja nem 
letelepedés vagy a meglátogatott helyen történő pénzkereset. Ezzel lényegében a 
technikai meghatározást emeli be a tudományos elemzés eszköztárába. Leiper (1990) 
ugyanekkor jóval szofisztikáltabb szemléletmódot alkalmaz, amikor a turista-létet a 
következő hat jellemzővel azonosítja: 

1. kilépés a hétköznapi viszonyokból, ami nagymértékű szabadság-érzést és a 
változás többdimenziós érzését eredményezi; 

2. relatív ritka élményt vár a cselekvő, így több energiát fordít az előkészítésre, a 
megvalósításra és az emlékek megőrzésére; 
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3. hosszú, összefüggő szabadidő-blokkokban valósul meg a nyaralás, így a 
turista mentálisan ki tud szakadni megszokott környezetének 
kötelezettségeiből; 

4. a hosszú tartózkodás és a nyitottság több lehetőséget ad új kapcsolatok 
teremtésére; 

5. a nyaralás viszonylag exkluzív tevékenység – a lakosságnak csak egy része 
nyaral; 

6. a kiugró és a hétköznapitól eltérő élmény markánsabban megmarad az 
emlékekben. 

 
A fenomenológiai megközelítések a turista értelemadó folyamataira helyezik a hangsúlyt, 
hiszen magát a turizmust is a valóságérzékelés egy sajátos formájának tekintik. 
Hamilton-Smith (1987) az utazó sajátos élményeit és értékeléseit nevezi az utazás 
egzisztenciális dimenziójának. Cohen (1979) a turista viselkedését az elidegenedettség 
fokával magyarázza, amikor az utazásnak tulajdonított szubjektív jelentőség öt 
minőségét írja le. Lengkeek (2001) szerint ezzel szemben a turista valóságérzékelése a 
döntő, a valóság különféle rétegeiben jön létre a turisztikai élmény, amelynek lényege 
mindig a kilépés a hétköznapokból, a kéznél levő tudás háttérbe szorítása az álmodozás, 
képzelet és szerepjáték valóságrétegei révén. 
 

1.2. Az állam 

 
A szakmává válásban az államnak fontos szerepe van a szakmák belső 
szabályozásában és az állami, hatósági szabályozáson keresztül. Az állam a jogszabályi 
szabályozáson keresztül ellenőrizni tudja a szakma gyakorlóinak tevékenységét, és az 
állam a fogyasztóvédelmen keresztül a szakmai minőség fenntartására ösztönzi a 
szakma gyakorlóit. 
 
Az állam turisztikai politikája irányulhat gazdasági, társadalmi, területfejlesztési, 
környezetvédelmi, oktatási és egyéb célokra. Az állami turizmuspolitika gazdasági és 
nem gazdasági célkitűzései mind nehezebben választhatók szét. Az állami 
turizmuspolitika gazdasági elemeinek általános célja az OECD (1967) megfogalmazása 
alapján a turizmus hozzájárulásának maximalizálása a nemzeti gazdasági jóléthez 
(Jancsik, 2002). Ezeket a célokat az állam különböző szervezeteken, intézményeken 
keresztül látja el. A szabályozó szervezetek két csoportját különböztetjük meg: 

 A szakmai szervezetek: a turizmus hazai és nemzetközi szakmai szervezetei 
segítik a turisztikai szolgáltatók szakmai szerveződését, ellátják a szakma 
érdekképviseletét, szakmai javaslatokat, útmutatásokat fogalmaznak meg, 
valamint ösztönzik a turizmus kedvező környezeti (gazdasági, társadalmi, stb.) 
hatásainak érvényesülését és a szakma eredményeinek megismertetését. A 
szakmai szervezetek között vannak olyanok, amelyek egy-egy turisztikai 
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szolgáltatásra szakosodtak - pl. utazási irodák szervezete (ASTA, MUISZ), 
szállodák szervezete (IHA, MSZSZ) -, illetve általános, a turizmus szakma 
érdekeit/területeit képviselő – szervezetek (WTO, WTTC). 

 Az állam: különböző szervezetein, (pl. minisztériumok, önkormányzatok), 
intézményein (pl. regionális kutató központok, regionális fejlesztési tanácsok) 
keresztül irányító, szabályozó, ellenőrző és támogató funkciót lát el. Az állam 
esetében a turizmus gyakran más területek, állami politikák – gazdaságpolitika, 
szociálpolitika, területfejlesztés stb. – céljának eszközeként is megjelenik (pl. 
munkahelyteremtés). 

 

1.3. Az üzleti szervezetek 

 
A turizmusban árukat értékesítő, szolgáltatásokat nyújtó és szervező és/vagy közvetítő 
szereplőket üzleti szervezeteknek nevezzük. Ezek legtöbbje profitorientált üzleti 
szervezet, melyek elsődleges célja a turizmusban rejlő jövedelemszerzési lehetőségek 
kiaknázása. Emellett azonban számos olyan non-profit szervezet is részt vesz a 
látogatók igényeinek kielégítésében, amelyek alaptevékenysége nem kapcsolódik a 
turizmushoz (pl. egyházak, sportklubok, kulturális intézmények, nemzeti parkok). 
Funkciójuk alapján az alábbi csoportokat különböztetjük meg: 

 Szolgáltatók: Olyan üzleti szervezetek, amelyek – részben vagy teljesen – a 
turizmusban működve a látogatók igényeinek megfelelő árukat és 
szolgáltatásokat biztosítanak (pl. szállásadók, vendéglátók, egyéb turisztikai 
szolgáltatások, emléktárgy-készítők). Az egészségturizmus területén a 
legfontosabb szolgáltatók körébe tartoznak az alábbiak: 

o Szálláshelyek: gyógyszállók, szállodaláncok, wellness-szolgáltatással 
rendelkező egyéb szálláshelyek. A wellness szálláshelykínálat többségét 
két szállodalánc – a Danubius Hotels Group, illetve a Hunguest Hotels Rt. 
– képviseli, de erősödik a szerepe a magánkézben levő és a külföldi 
tulajdonú házaknak. A kritériumrendszer alapján 2007-ben 59 wellness 
turisztikai szolgáltatónak minősülő létesítmény működött hazánkban, de a 
pályázati rendszernek köszönhetően a következő években több új 
beruházás kezdődött el, illetve valósult meg. 

o Fürdők: termál és hévizes fürdők, uszodák, strandok, élményfürdők, 
aquaparkok. A fürdőkben a wellness legalapvetőbb élményelemekben 
jelenik meg: pl. masszírozó nyakzuhanyok, talpmasszírozó gejzírek, 
pezsgőágyak. 

o Gyógytermékek gyártói, forgalmazói: gyógyászati eszközöket és 
biotermékeket gyártók és forgalmazók. 

 Integrátorok: egy utazássá összeálló élmények és szolgáltatások közötti 
kapcsolatok megteremtésében résztvevő szereplők (Mayer, 2009). 
Integrátoroknak tekintjük az utazásszervezőket, akik a turisztikai szolgáltatásokat 
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termékké szervezve juttatják el a látogatókhoz, továbbá ide sorolhatjuk a 
szakszervezetet, egészségügyi intézményeket, pl. egészségpénztárakat, 
egészségbiztosítókat. Az integrátorok körébe sorolhatóak mások utazási 
tapasztalatait, információit gyűjtő honlapok, útikönyvkiadók és utazási magazinok 
is. 

 

1.4. A turizmus gazdasága és álágazatai 

 
A turizmus meghatározásakor léteznek olyan álláspontok, amelyek a turizmust nem 
önálló gazdasági ágazatnak tekintik, hanem egy sajátos piacnak (Wilson, 1989). Wilson 
indoklása szerint a gazdasági ágazat hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat előállító 
vállalatcsoport, míg a turizmus heterogén szolgáltatásokat nyújt; így a turisztikai piac 
létét ismeri el, ahol különböző ágazatok kínálata találkozik a turisztikai kereslettel. 
 
Diamond (1977) a turizmust szintén nem tekinti egységes ágazatnak, hanem ún. 
többtermékes ágazatnak nevezte el („multi-product industry”), mely szorosan kapcsolódik 
más gazdasági szektorokhoz, pl. a közlekedéshez. Az ágazat változatosságának 
köszönhetően, nincs egyértelműen lehatárolva a turizmus területe. Mindennek ellenére a 
turizmust önálló gazdasági ágazatként kezeljük, amelyik homogén kibocsátású 
alágazatokat foglal magában (Jancsik, 2002). 
 
A „turisztikai vonatkozások” megléte azonban nem jelenti azt, hogy a turizmus egyformán 
fontos lenne valamennyi felsorolt tevékenység (ágazat) számára, hisz míg egyik-másik 
közülük túlnyomórészt vagy szinte kizárólagosan a turizmust szolgálja ki (pl. szálláshely, 
vendéglátás, légi közlekedés, utazásszervezés), addig másoknál a turisztikai fogyasztás 
kisebb mértékű vagy egyenesen elenyésző (helyi közlekedés, távközlés). Másfelől, a 
turizmus számára sem azonos az egyes tevékenységek jelentősége - legalábbis ami a 
turisztikai kiadások megoszlását illeti -, a kiadások jelentős része néhány alapvető 
fontosságú szolgáltatás-típusra összpontosul, míg a maradék számos kiegészítő 
szolgáltatás között oszlik meg. 
 
A turizmus ágazat fogalmába tartoznak azok a tevékenységek, amelyek közvetlenül, 
döntően a turistákat szolgálják ki, illetve meghatározóak a turisztikai keresletben (pl. 
szállásadás). A turizmus gazdaság számol a turizmus multiplikátor hatásával, mert 
azokat a tevékenységeket öleli fel, amelyek közvetlenül és közvetetten valamilyen 
mértékben részt vesznek a turisztikai kereslet kielégítésében. Ez jelenik meg a turizmus 
GDP-re gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai során. A World Tourism and Travel 
Council (WTTC) a turisztikai alapszolgáltatásokra vonatkoztatja a „turizmus ágazat” 
megnevezést, míg a turisztikai fogyasztásban szerepet játszó szolgáltatások 
összességét a „turizmus-gazdaság” fogalmával jelöli. A WTTC felfogása szerint a turisták 
által igénybe vett szolgáltatások egyfajta piramist alkotnak, melynek csúcsán a turisztikai 
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fogyasztásban meghatározó súlyt képviselő alapszolgáltatások találhatók, míg „lefelé” 
haladva az ilyen fogyasztásban egyre kisebb mértéket képviselő szolgáltatások egyre 
szélesebb köre található meg (Bull, 1991, Jancsik, 2002). 
 
A szolgáltatásokat a szakirodalom sokféleképpen próbálja definiálni – a különféle 
megoldások közül átfogó jellegéből adódóan legjobbnak a tevékenységi oldalról közelítő 
fogalom meghatározás tekinthető. Eszerint a szolgáltatás olyan tevékenységek 
eredménye, amelyek lehetővé teszik valamely személy, illetőleg tárgy vagy ismeret 
állapotának fenntartását (helyreállítását), továbbítását, tárolását, továbbá kiegészítését, 
fejlesztését, átalakítását anélkül, hogy annak alapvető jellege megváltozna. A 
szolgáltatás eredménye általában nem készletezhető, a tevékenység eredményéként 
anyagi tárgyi testet öltő új termék nem jön létre, hanem közvetlenül elégíti ki a 
társadalom tagjainak személyes, vagy a társadalom egészének közös igényeit, továbbá 
a termelés szükségleteit (Németh-Papp, 1995, 2003). 
 
A szolgáltatásokon belül a turisztikai szolgáltatások körének meghatározása sem 
egységes, egyre szélesedik azon szolgáltatások köre, amelyeket a turizmushoz 
sorolnak. A turisztikai szolgáltatások a WTO értelmezése szerint a turizmusból eredő, 
illetve a turisztikai tevékenységgel összefüggésbe hozható szükségletek kielégítésére 
hivatott tevékenységként definiálhatók, ebbe a körbe azonban rendkívül nagyszámú és 
sokféle szolgáltatás sorolható. A turista szempontjából az utazás megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges szolgáltatásokon kívül (szállás, étkezés, közlekedés), 
figyelembe kell venni az útközben igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokat (pl. 
programok, sport), az utazás előkészítése során felhasznált szolgáltatásokat (pl. 
pénzváltás, biztosítás, szervezési szolgáltatás, információnyújtás), továbbá a turisztikai 
szolgáltatók által igénybe vett „beszállítói” szolgáltatásokat is (piackutatás, reklám, 
tervezési, karbantartási szolgáltatások, stb.). Bizonyos fokig turisztikai szolgáltatásnak 
minősíthetőek a vonzerők állapotát és hasznosíthatóságát, illetve az ágazat egészének 
működési feltételeit javítani hivatott szolgáltatások (műemlék- és természetvédelem, 
nemzeti parkok működtetése, közbiztonság javítására irányuló tevékenységek stb). A 
turizmus gazdasági teljesítményének statisztikai mérésében komoly problémát jelent, 
hogy konkrétan milyen szolgáltatás minősíthető turisztikainak, pontosabban, hogy a 
turizmussal kapcsolatba hozható szolgáltató ágazatok kibocsátásának mekkora hányada 
hozható közvetlen összefüggésbe a turisztikai fogyasztással. 
 

1.5. Új trendek a turizmusban 

 
A turizmus szektor a világ egyik legdinamikusabban fejlődő és bővülő ágazata. A World 
Tourism Organization 2010-es adatai azt mutatják, hogy a turisztikai érkezések száma 
közelíteni az egymilliárdhoz (http://www. world-tourism. org.). A turizmus gazdaságra 
gyakorolt hatása is kiemelkedő jelentőséggel bír, jelenleg Európában átlagosan a GDP 
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5%-át teszi ki. Magyarországon nem csak a turistaforgalom, de az idegenforgalomból 
származó bevételek is megnövekedtek az elmúlt évhez képest. Hazánkban - a Magyar 
Nemzeti Bank jelentése szerint - a 2005-ös év első kilenc hónapjában a bevételek 3,4%-
kal nőttek, ami összesen 2793 milliós eurót jelentett (www.hungary.com/pls/portal30). 
 
Bár a turizmust a gazdaság többi szektorához hasonlítják, különleges jellemzői miatt, 
azonban egyik ágazathoz sem lehet viszonyítani. Ennek alapvető magyarázata a 
keresleti és kínálati oldalon felvonultatott specifikus elemek összességében rejlik, 
valamint abban, hogy belföldi- (belföld), illetve nemzetközi piaca (kiutaztatás, 
beutaztatás) is van. De, most nézzük meg, hogy milyen elemekből is tevődik össze az 
idegenforgalmi kereslet és kínálat. 
 
Az idegenforgalmi keresletet a szükségletekből származó igények, a diszkrecionális 
jövedelem, és a rendelkezésre álló szabadidő alkotják. A kereslet részeinek 
sokszínűségét legjobban az idegenforgalmi motivációk érzékeltetik. Az utas motivációja 
lehet hivatás-, vagy más néven üzleti turizmus, ami magában foglal minden olyan 
utazást, mely kapcsolódik a kereskedelmi vagy ipari élethez; de ide tartozik a 
konferenciaturizmus, a kiállításokon és vásárokon-, illetve az incentive utazásokon való 
részvétel is. A motivációk másik nagy csoportját a szabadidős turizmus elemei alkotják, 
ebbe sorolhatók a barát- és rokonlátogatások, az egészség-, a hobby-, a kulturális-, az 
ifjúsági-, az aktív-, a bor- és gasztronómia-, a falusi-, a sport-, és az ökoturizmus is. A 
fentiekből az is kitűnik, hogy az idegenforgalmi kereslet rendkívül komplex, hisz nem egy 
árut vagy szolgáltatást kínál a ”vásárlónak”, hanem azok összességét. Éppen ezért 
jelenthetjük ki, hogy az idegenforgalmi kereslet szubjektív (pl.: eltérő műveltségi szint, 
más ízlés, szokás, stb.) és örökösen változik. 
 
A turizmus piacának kínálati oldalához tartozik az ember-, és természet alkotta vonzerők, 
a turisztikai fogadóképesség, úgy, mint a szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, 
utazással kapcsolatos szolgáltatások (pl.: utazásszervezők, utazási irodák), valamint az 
alapinfrastruktúrák (közvetlenül meg nem térülő gazdasági területek), mint a 
közműellátottság, a közlekedési lehetőségek és a kommunikációs hálózat. 
 
Ha az utas egy adott idegenforgalmi szolgáltatásról (repülőjegy, szálláshely, körút, stb.) 
információt kíván gyűjteni, azt megteheti személyesen a turisztikai szolgáltatók irodáiban 
(pl.: légitársaságok, busztársaságok, szállodák, panziók, utazási irodák, stb.), vagy az 
utazási- szakmai kiállításokon (pl.: Utazás kiállítás). Másfelől pedig tájékozódhat az 
utazásszervezők által évente kétszer kiadott brosúrákból (tavasz-nyár, ősz-tél), illetve 
akciós ajánlatokról az újságok, magazinok hasábjain megjelentetett hirdetésekből. 
 
Az utazási irodák a vásárlók igényeinek széleskörű kielégítésére a nemzetközi 
számítógépes helyfoglalási rendszert (CRS= Computer Reservation System), más néven 
globális elosztási rendszert (GDS=Global Distribution System) használják /pl.: Amadeus, 

http://www.hungary.com/pls/portal30
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Worldspan, Galileo, stb./. (A kiválasztott CRS/GDS rendszerhasználatára, és a 
szükséges képzésre az utazási irodáknak komoly összegeket kell fizetniük; ha azonban 
megfelelő mennyiségű forgalmat bonyolítanak le ez a díj minimálisra csökkenthető.) 
 
Ezen rendszerek célja, hogy az utazási irodák értékesítési tevékenységük minden 
munkafázisát számítógépen végezhessék, valamint, hogy ügyintézéskor 
nélkülözhetetlen információkhoz jussanak hozzá. A CRS/GDS főbb jellemzője, hogy 
képes:  

• Általános légiforgalmi információk tárolására, 
• Helyfoglalás készítésére egy vagy több légitársaság járatán, 
• Üléshelyfoglalásra, 
• Tarifamegjelenítésre, 
• Automatikus repülőjegy írásra, 
• Elkészített légimenetrend kinyomtatására, 
• Szállásfoglalásra, 
• Gépkocsi bérlésre,  
• Vasúti menetjegy kiállítására, 
• Nemzetközi utazási információk szolgáltatására, 
• Kulturális és idegenforgalmi programokról való tájékoztatásra. 
 

Azon utazási irodák, melyek a fent említett rendszerek valamelyikével rendelkeznek, 
piaci versenytársaikhoz képest komoly előnyre tehetnek szert. Bár ennél az értékesítési 
módnál a vásárló gyors és szakszerű választ kap, s foglalását azonnal intézik; itt csak, 
mint ”passzív” nézelődő vehet részt, hisz betekintést a rendszerbe nem nyer. Felgyorsult 
gazdaságunk világa azonban életre hívta az információ-áramlás egy speciális 
technológiáját, melynek következtében a hagyományos értékesítési metódusok 
megváltoztak. 
 

1.6. Az e turizmus 

 
Az Információs technológia (internet, a harmadik- és negyedik generációs 
mobiltelefonok, a digitális televízió) gyors fejlődésének köszönhetően a turizmus szektor 
átrendeződött. Új trendek, új szokások, ”új” tájékozottabb vevők jelentek meg; s éppen 
ennek köszönhetően alakult ki az igény a teljes körű tájékoztatás, a könnyen elérhető és 
megbízható információk iránt. Az új technológiák közül az internet terjedt el a 
legszélesebb körben. 
 
Az internet megjelenése egy új irányvonalat jelölt ki a turisztikai szolgáltatók: 
kereskedelmi szálláshelyek, vendéglátó-ipari egységek, illetve a kiegészítő vagy 
járulékos termékeket és szolgáltatásokat (pl.: biztosítás, autóbérlés, pénzváltás, stb.) 
kínálók számára. A mai rohanó élettempó következtében megváltoztak az utazási 
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szokások is, mert a korábbi ”egy nagy nyaralás” helyett már gyakoribb a több, kisebb 
utazás. (Ennek hatása főleg a wellness-, és gyógyszállodák idei forgalomnövekedésében 
vehető észre). A turisztikai marketing eszköztárában feltűnik a ”személytelen” 
értékesítés, az on-line vásárlás. Az idegenforgalom ”szótárában” pedig egy új fogalom: 
az on-line utazási iroda. Az on-line utazási irodák először Amerikában 
(www.expedia.com, www. travelocity. com, www.orbitz.com, stb.) jelentek meg, majd 
fokozatosan törtek be az európai (www.opodo.co.uk, a www.octopustravel.com, stb.) 
piacra. 
 
Miután egy utazási termék vagy szolgáltatás ára viszonylag magas árkategóriába 
tartozik, így egy út megtervezésénél fontos szempontként jelenik meg a minél kedvezőbb 
ár kiválasztása. Az on-line utazási irodák versenyképes áraikkal és különleges utazási 
”csomag” ajánlataikkal lassan maguk mögé utasítják a ”hagyományos” utazási irodákat. 
De mi a különbség egy off-line vagy ”hagyományos”, illetve egy on-line utazási iroda 
között?  
 
Az internetes utazási irodák, szemben a hagyományos, vagy off-line irodákkal 
kényelmes és gyors ügyintézést biztosítanak a vásárlók részére; ami azt jelenti, hogy a 
szolgáltatások megtekintéséhez és megrendeléséhez még a ”karosszékből” sem kell 
felállni, hisz a keresett információk hamar megtalálhatók, a képek segítségével pedig a 
távoli kínálat helyszíni megtekintése is biztosítva van. Ezek után az utas a kiválasztott 
szolgáltatásokat bankkártyája segítségével a ”fotelből” rendezni is tudja. Az on-line 
utazási irodák működéséhez nincs szükség: 

• úgynevezett ”földi” központ kialakítására, ahhoz, hogy elérjék potenciális 
vásárlóikat, 

•  az árualap értékesítéshez nyomtatott prospektusokra,  
•  sok alkalmazottra, 

 
melynek köszönhetően üzemeltetési költségeik is jóval alacsonyabbak az off-line 
irodákénál. Az információs technológia nem csak új szolgáltatókat hívott életre, de az off-
line utazási irodákat is üzleti stratégiájuk átgondolására kényszerítette. Ennek legfőbb 
bizonyítéka, hogy az utazási irodák nagy része már rendelkezik saját honlappal. Bár 
ezek az internetes portálok nem minden esetben teszik lehetővé a ”vásárlást”, az 
előrejelzések azt mutatják, hogy a ”csak” információt nyújtó honlapok száma csökkenni, 
az on-line értékesítőké pedig növekedni fog. 
 
Az idegenforgalmi szektorban a honlap ellátottság átlagosan 90% körüli, mely magában 
foglalja a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatókat, utazási irodákat és közlekedési 
társaságokat. Az internet és az elektronikus kereskedelem a légi közlekedés piacát is 
újraszabályozta. Megjelentek a ”diszkont” vagy alacsony költségvetésű légitársaságok, 
melyek határozott változásokat hoztak nem csak az utazni vágyók, de a ”hagyományos” 
légitársaságok körében is. 

http://www.expedia.com/
http://www.orbitz.com/
http://www.opodo.co.uk/
http://www.octopustravel.com/
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Az egyik legfontosabb eltérés, hogy a tradicionális papíralapú jegyértékesítést felváltja az 
elektronikus jegy: az E-ticketing. (Évente 300 millió papírjegyet állítanak ki, melynek 
darabja 10 dollárba kerül; míg elektronikus társa ennek csak az egytizedébe.) De, mi is 
ez az E-ticketing? A papírmentes jegy egy olyan elektronikus kód, melyet a diszkont 
légitársaság (pl.: Germanwings, Easyjet, stb.) egy elektronikus értesítés formájában küld 
el az utasnak. A papírmentes jegy évente, csaknem 3 milliárd dollár megtakarítást jelent 
a nemzetközi légi közlekedésnek. Ez a jegykiállítási mód nemcsak jóval gazdaságosabb 
és gyorsabb, mint a hagyományos, de környezetkímélő hatása is van. Az IATA 
(International Air Transport Association) a Légitársaságok Nemzetközi Szövetsége 
céljául tűzte ki, hogy 2007 december végéig megszűnteti a papírjegyek előállítását és 
felhasználja a raktáron lévő készleteket is. Ez azt jelentette, hogy a nemzetközi 
légitársaságoknak 2008 januárjától elektronikus jegyet kellett használniuk. A nagyobb 
nemzetközi menetrendszerinti légitársaságok, mint például: a British Airways, az 
American Airlines és a Lufthansa, és a Malév már megkezdte a papírmentes jegyek 
értékesítését. (Ezen a ponton érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az on-line 
jegyeladás nem azonos az elektronikus jegykiállítással! Az on-line jegyeladásnál az utas 
megrendeli jegyét a kiválasztott szolgáltató honlapjáról; majd azt a visszaigazolás és 
kifizetés után, postai úton, futáron keresztül vagy személyesen az irodában veheti át.) 
 

1.7. Magyarország helyzete a virtuális utazási piacon 

 
Az on-line utazási irodák létrejöttével, Magyarországon az idegenforgalomban is egyre 
népszerűbbé válik az internetes helyfoglalás, hisz megnőtt a multimédiás utazási 
információk szerepe. A GKI Gazdaságkutató Rt. 2004 júliusi felmérésében arra kereste a 
választ, hogy vajon a hagyományos utazásszervező irodák milyen mértékben tudják 
kihasználni az internet nyújtotta lehetőségeket, valamint, hogy a világháló mennyire 
befolyásolja piaci tevékenységüket. A kutatás eredménye szerint az utazásszervezők: 

 96%-a rendelkezett internet-kapcsolattal 

 saját honlapot a társaságok 67%-a épített ki  

 Az interneten keresztül turisztikai szolgáltatás megrendelésére 20%-a biztosított 
lehetőséget 

 On-line kifizetésre 3%-uknál volt lehetőség 
 
A saját weboldallal rendelkező utazásszervező irodák, csupán 23%-a használta ki az 
interneten keresztül történő értékesítési lehetőséget, vagyis ennyinél történhet on-line 
megrendelés valamely szolgáltatásra (utazás, autóbérlés, repülőjegy, szállás). Ezek 
alapján megállapíthatjuk, hogy az off-line utazási irodák interneten keresztül realizált 
forgalma egyelőre alacsony. Másrészt viszont az on-line utazási irodák több mint 50%-a 
nemcsak saját weboldalán, de más utazási portálon (pl.:www.nagyutazas.hu, 
www.travelport.hu, www.hurra-nyaralunk.hu stb.) keresztül is lehetőséget biztosít 
valamilyen foglalásra, vásárlásra. 
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De, mi a helyzet a szállodáknál? Vitathatatlan tény, hogy a magasabb kategóriájú 
szállodák (4-5 csillag) és panziók mindegyikének van már saját honlapja, azonban az 
interneten keresztüli szobamegrendelések bankkártyával történő rendezése, még mindig 
nem mindenütt lehetséges. 
 
Bár on-line kultúránk állandóan változik, a nyugati országokhoz képest még igencsak 
van mit behoznunk. Lemaradásunk egyik oka a vásárlók bizalmatlansága – a félelem, 
hogy vagyonuk illetéktelen kezekbe kerül- másfelől a technológiai infrastruktúra hiánya. 
Az internetes szolgáltatásokat szinte kivétel nélkül csak dombornyomott kártyával lehet 
kiegyenlíteni, azonban a hazánkban forgalomban lévő hitelkártyák nagy része nem ilyen. 
„Három éven belül viszont teljesen lecserélődik a lakosság birtokában lévő jelenlegi 
kártyaállomány, az új generációs bankkártyák pedig már alkalmasak lesznek az online 
vásárlásra” mondta el Starcz Ákos, a hazai e-kereskedelemben piacvezető Inter-Európa 
Bank e-commerce üzletágának vezetője. 
(http://www.turizmusonline.hu/cikkek/cikk.php?id=3396.)  
 
A diszkont légitársaságok magyarországi megjelenése nem csupán pozitív érdeklődést, 
de komoly félelmet is generált a hagyományosan működő utazási irodák és 
légitársaságok körében. 
 
Nem sokkal az első diszkont légitársaság feltűnése (Germanwings: 2003. május 22.) 
után, a 2004-es év elején hatalmas változás következett be a repülőjegyet forgalmazó 
cégek életében. A világban lezajlott negatív események (2001. szeptember 11: 
terrortámadás, SARS vírus, természeti katasztrófák, stb.) komoly kihatással voltak a 
hagyományos légitársaságok működésére, s többen közülük olyan súlyos anyagi 
veszteséggel zárták az elmúlt pár évet, hogy a cég megmentése érdekében üzleti 
stratégiaváltásra szánták el magukat. A nemzetközi légitársaságok elhatározták, hogy az 
utazási irodáknál a repülőjegyek után nyújtott jutalék mértékét az addigi 7%-ról 1 %-ra 
csökkentik.  
 
Ezt a bevételkiesést még a diszkont légitársaságok által bevezetett E-ticketing is 
súlyosbította, így nem csoda, hogy az utazási irodák nem lelkesedtek a ”fapadosok” 
(diszkont légitársaságok) idegenforgalmi piacra történő belépésének. Felmerült a kérdés: 
hogyan tovább? Az utazási irodák képviselői hosszú tárgyalásokat folytattak a 
légitársaságokkal, melynek hamarosan meg is lett az eredménye: az úgynevezett 
tranzakciós vagy szerviz díj létrejöttével. Mit is jelent ez? Ahogy, azt már az előzőekben 
megállapítottuk, a legtöbb utas fél az interneten keresztül megrendelt szolgáltatások 
bankkártyával történő kiegyenlítésétől, másfelől pedig nem mindenki rendelkezik 
úgynevezett dombornyomásos kártyával. Az utazási irodák így minden repülőjegy 
értékesítése után (jegytípustól függetlenül) szerviz díjat számítanak fel (ennek mértéke 
változó) vagyis a biztonságot kereső utazók a plusz díj kifizetésével megváltják ”lelki 
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nyugalmukat” az utazási irodák pedig behozzák bevételkiesésüket. Így a kezdetben 
tapasztalt ellenséges hangulat az ”új betolakodókkal” szemben megszűnt. 
 
A fent leírtakból is egyértelműen kitűnik, hogy a ”hagyományos” turizmus helyét, egy a 
korral és technológiával egyenes arányban fejlődő ”új”, úgynevezett e-turizmus veszi át, 
amely megfelel a mai tudásalapú társadalom által támasztott igényeknek is. Az 
elektronikus kereskedelem a légi közlekedés piacát is újraszabályozta. Megjelentek a 
”diszkont” vagy alacsony költségvetésű légitársaságok. 
 

1. táblázat: A hagyományos- és diszkont légitársaságok közötti alapvető 
különbségek 

 

Összehasonlítási 
szempontok 

 
Diszkont légitársaságok 

 

Hagyományos 
légitársaságok 

 

Fedélzeti kiszolgálás   
(catering) 

Extra díjfizetés ellenében 
 

A jegyárban van 
 

Légikikötők használata 
 

Másodlagos, vagy kis-
forgalmú repülőterek 

Elsődleges, központi 
repülőterek 

Komfortfokozat 
 

Csak turista osztály 
(magas üléskihasználtság) 

Turista-, üzleti-, első 
osztály 

 

Jegyértékesítés 
Internet, call center, utazási 

irodák 
Utazási irodák 
(CRS/GDS) 

Jegykiállítás Nincs (E-ticketing) Van (papíralapú) 

Helyjegy Nincs Van 

Pénzvisszatérítés Nincs 
Jegytípustól függően 

van 

Útvonal típus Rövidtávú 
Rövid-, közép-, hosszú 

távú 

Forrás: Grotte Judit, 2010. 
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2. A MENEDZSER MINT ÚJ SZAKMA A RENDEZVÉNYSZERVEZÉSBEN 
 
A hazai rendszerváltás, a piacgazdaság formálódási folyamata, az átalakulás időszaka 
sajátos, az élet minden terén a vezetés számára bonyolult feltételek közötti 
feladatmegoldást igényel. A korábbi szervezeti struktúrák felbomlása, a szervezeti célok 
alapvető változásai, a piaci hatások következményei bonyolult követelményeket járnak. 
Az adott átmeneti helyzetből adódóan olyan vezetői követelmények, mint a tisztánlátás, a 
jövőkép kialakítása, a tervezés, a szervezet stratégiájának kialakítása, a kollektíva 
véleményének meghallgatása és figyelembe vétele szükségszerűen előtérbe kerül. A 
folyamatok változása olyan vezetői szemléletváltozást és gyakorlatot követel, melyben 
kezelni kell tudni az ellentmondásos, rendezetlen, sokszor zavaros folyamatokat. 
Napjainkban a hatékony vezetés fogalma mindenekelőtt olyan szemléletváltozást és 
gyakorlati tevékenységet takarhat, melyben előtérbe kerül a régi sémákkal való szakítás, 
fokozott jelentőséggel bír a vállalkozókészség erősítése, felerősödik a megfelelő mértékű 
kockázatvállalás. Csak innovatív, vállalkozó szellemű vezetés lehet képes rá, hogy 
megkeresse a választott stratégia megvalósításának lehetőségeit és a nehézségek 
ellenére is energikusan törekedjen annak megvalósítására. 
 

2.1. A menedzserrel szemben támasztott követelmények 

 
A vezetéssel szemben új szempontok az elmúlt évtizedek hazai gyakorlatában 
ismeretlen szakmai területek felé fordították a figyelmet mint a vagyonértékelés, üzleti 
értékelés, átalakulási terv, üzleti tervek, megvalósítási tanulmányok, a pénzügyi 
folyamatok és a piaci munka pénzügyi feltételeinek irányítása, a likviditási problémák 
kezelése, válságkezelési mechanizmusok kialakítása és érvényesítése. Mindezek a 
fejlett üzleti világ megszokott eszközei, de távol esnek évtizedes vezetési 
hagyományainktól. Fontos szükségletté válik a: 

 szakmai képzettség magas szintje 

 stratégiai gondolkodás érvényesítése 

 cégfilozófia megfogalmazása 

 marketing korszerű alkalmazása. 
 
A sikeres menedzser jellemvonásait, tulajdonságait nem egyszerű csokorba gyűjteni, 
mert a felsorolt jellemzők legtöbbje általában "a sikeres ember" kritériumának is 
megfelel. A szükségesnek ítélt vezetői tulajdonságok köre nagy mértékben függ a 
vezetett terület jellegétől, a környezettől, a szervezeti kultúrától. Az új szemléletű és új 
gondolkodásmódot igénylő szakmai követelményrendszer nélkülözhetetlen jelenléte 
mellett a vezetői követelmények között felértékelté vált : 

 önfegyelem, együttműködési készség, fokozott stresszhatások elviselése, 
koncentrálóképesség 

 a vezető problémamegoldó készsége 
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 az általános tájékozottság naprakészsége szakmai, általános piaci-, 
gazdasági-, és politikai területen egyaránt 

 a korszerű technika eredményeinek alkalmazási ismerete 

 az idegen nyelvek ismerete a nemzetközi integrációs folyamat 
felerősödésének elengedhetetlen részévé válik 

 a tisztesség mint vezetői követelmény hazai körülményeink között is a 
legalapvetőbb vezetői követelmény 

 a lelkes energikus hozzáállás ad bátorítást a problémák megoldásában, 
inspirálja környezetét a nehézségek leküzdésében 

 ösztönös megérzés a dolgok mélyére látás 

 kezdeményezőkészség, kockázat vállalás, bátorság és fizikai 
terhelhetőség 

 jó megjelenés, ápolt külső, önismereten alapuló kreativitás. 
 

Mindezek mellett a menedzser sikerességét jelentős mértékben meghatározzák a 
"háttér" tényezők is. Ezek a következők lehetnek: 

 gyermekkori családi környezet 

 társadalmi helyzet (szülők, dinasztiák foglalkozása) 

 iskolai végzettség 

 személyes értékek (értékzavarok) 

 életkor (tapasztalat vagy ennek hiánya). 
 
A fentiekben felsorolt személyiségjegyek alapvetően befolyásolják a döntési, vezetési 
folyamatok irányait, hatásait. A vezetői döntés olyan sajátos, személyhez és emberi 
tulajdonságokhoz kötődő folyamat, melyet nem helyettesíthet semmiféle gép, eszköz 
vagy más tudományos módszer.  
 

2.2. Menedzser típusok 

 
A vezetők személyiségjegyei, a vezetési stílus és módszer számos egyéni vonást takar. 
A természetes egyéni jellemzők meghatározó vonásainak kiemelésével vezetői típus 
jellemzők határozhatók meg, de ezek a típusok önmagukban ritkán fordulnak elő, inkább 
a típusok ötvöződésével találkozhatunk általában. A meghatározó jellemzők alapján a 
legtöbb vezető az alábbi típusok valamelyikébe sorolható be: 
 
A.) Részletekbe menő menedzser 
E vezetők több kötetből álló aktákat állítanak ki. Sokat olvasnak, nagy mennyiségű 
információt gyűjtenek össze. Döntés hozatal előtt, igen sok tényadatot kívánnak. Ezen 
tényadatok feldolgozása után figyelembe veszik ezek eredményeit és alkalmazzák 
azokat. 
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B.) Alkotó menedzser 
Elvárásuk, hogy beosztottaiknak nagy képzelőerejük legyen. Ha a környezet nyugodt 
nem cselekvő, rosszul érzik magukat. Nem foglalkoznak a részletekkel, csupán a 
nagyobb elgondolásokkal. Az emberi viszonylatokkal kapcsolatban állandóan új 
módszerek után kutatnak. 
 
C.) Nem aktív menedzser 
Halasztják a problémák megoldását. Bajok esetén azt mondják, túl gyors volt a folyamat. 
Olyan helyzetben, amelyben cselekvésre van szükség tétovák és nem tesznek semmit. 
A változást kívánókkal szemben rosszul érzik magukat. Inkább vitatkozók mint 
problémamegoldók. 
 
D.) Manipulatív menedzser 
Saját elvárásaiknak megfelelően szeretnék beosztottaikat megváltoztatni. Mindig a saját 
álláspontjukról kívánják meggyőzni beosztottaikat. Látszatra vitát akarnak, valójában 
egyetértést. 
 
E.) Csekély követelményt támasztó menedzser 
Egyedül végzik munkájukat. Főleg írásban kommunikálnak, közösségbe illeszkedésük, 
kommunikációs képességük rossz. Türelmetlenek, ha munkájukban megzavarják őket. 
 
F.) Despotikus menedzser 
Fő gondjuk valamilyen cél elérése. Az eszközökben nem válogatnak. Nem tisztelik 
beosztottaikat. Kritikusak és kíméletlenek velük szemben. 
 
G.) Elutasító menedzser 
Pesszimisták, minden javaslatnak a fonákját látják. Nem törődnek mások terveivel, 
minden változást elutasítanak. Nem valók olyan szervezetbe, ahol valamilyen közös terv 
érvényesül. 
 
H.) Menedzserek, akik "talpon akarnak maradni" 
E menedzserek kerülik a kockázatokat. A döntéshozatalok, megbízások terén óvatosak. 
Mindig a számukra legbiztonságosabb megoldásokat választják. Nem érzik jól magukat 
az erős akaratú beosztottak és az erőteljes menedzserek között. 
 
Az előzőekben ismertetett menedzseri tulajdonságok csak ritkán egyesülnek tökéletesen 
egyetlen személyben, így az imént felsorolt típusokban is. Ezért a vezetésben ezek 
kiegyensúlyozott keverékére kell törekedni. Azt is tekintetbe kell venni, hogy az értelem 
lehetővé teszi a racionális, elemzési és tárgyi összefüggések észlelését és 
megtanulását, azonban a lélektani és érzelmi síkon gyakorolt befolyások nagymértékben 
függnek a jellembeli adottságoktól. 
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3. A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS FŐBB FOGALMAI, KATEGÓRIÁI 
 
A rendezvényszervezés olyan összetett feladat, amely lehetővé teszi, hogy egy adott 
helyen és adott időben, zömében idegen személyek meghatározott célból, eseményen 
találkozzanak, amelynek kiszolgálására egy kiépített és tökéletesen működő 
infrastruktúrára van szükség. 
 
Rendezvény 
A rendezvény szó, szintetizáló fogalom, magában foglalja mindazokat a nagyobb 
tevékenységi formákat, amelyek megszervezésére professzionális szervezőre van 
szükség. Így többek között a kongresszusszervezést, kiállítás szervezést, művészeti -, 
sport-, valamint komplex vendéglátó események szervezését (pl. bál) 
 
Kulturális rendezvény 
A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, 
szervezett közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A 
közművelődés körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és 
a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek bemutatására, megismertetésére, az 
ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy 
csoportos szabadidő eltöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató 
tevékenységekre. 
 
Rendezvényszervező 
A rendezvényszervező az a személy, aki felméri, összefogja a különböző 
résztevékenységeket, s ezeket a tevékenységeket koordinálja ,értékeli , dokumentálja. 
 
Helyszín 
Az a terület, létesítmény, épület ahol a rendezvény bonyolítható. A 
rendezvényhelyszínnek megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie (hangosítás, 
világítás, színpad, nézőtér, WC, ruhatár, büfé stb.). 
 
Közreműködők (művészek) 
Művész olyan alkotó, akinek tevékenysége az esztétikum szférájához tartozó esztétikai 
értékek (művek ,alkotások, tárgyak) létrehozására irányul. (író, költő, festő, szobrász, 
zeneszerző, stb.). A köznapi szóhasználat az előadó művészet területén működő 
alkotókat is művésznek nevezi. A közreműködők köre sokkal szélesebb, mint a szereplő 
művészek. 
 
Műszaki személyzet (roadok): Az előadás kötelékébe tartozó, különféle munkaköröket 
ellátó szakmunkások és segédmunkások, akik az előadás előkészítésének és 
lebonyolításának technikai feladatait végzik. (hangosító, világosító, villanyszerelő, 
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díszletmunkás, pirotechnikus, videó technikus) Egyéb közreműködők: jegyszedő, 
ruhatáros, büfés, biztonsági őr stb. 
 
Mecénás 
Az ókori és középkori viszonyok között a művészetek fejlődésében nagy szerepe volt a 
gazdag és befolyásos pártfogóknak, mecénásoknak. A művészi tevékenység számos 
ága ma is rászorul pártfogókra. Magyarországon ezt a szerepet főképpen az állam 
gyakorolja, pályázatok formájában. 
 
Szponzor 
Reklámcéllal anyagi támogatást nyújtó intézmény, cég, vagy magánszemély. A 
támogatás nem csak pénzben, hanem tárgyakban, szolgáltatásokban is létrejöhet. A 
támogatás ellentételezéseként a cég vagy a magánszemély reklám megjelenési 
lehetőséget kaphat. 
 
Műsoros rendezvény 
Nagyobb tömeget mozgósító társas összejövetel, amelynek vonzerejét a vendéglátás 
mellett szórakoztató program is biztosítja. Ebben helyet kaphatnak művészi produkciók 
(zene, szavalat, jelenet), de artista, ügyességi és varieté-számok, divat- illetve 
sportbemutatók is. 
 
Közösségi rendezvények 
Közös jellemzőjük, meghatározó elemük az egyének, a helyi közösségek tagjainak aktív 
részvétele a rendezvényen (játszóház, kirándulás, ünnep, utcabál), gyakran a 
tervezésben és a megvalósításban is (falunap, népünnepély). Általában nagyobb 
tömeget mozgósítanak, a helyi társadalom jelentős ünnepi és szórakozási alkalmai. 
 
Népünnepély 
Néptömegek szórakoztatására rendezett ünnepély. 
 
Búcsú 
Templom vagy egyházközség védőszentjének vagy a templom fölszentelésének 
emlékünnepe. Az ezzel kapcsolatos szórakozás, mulatság. Búcsújárás: kegyhelyre való 
zarándoklás. 
 
Társadalmi ünnepségek 
Mindazon családi, munkahelyi vagy egyéb szervezeti ünnepségek, amelynek 
szertartásrendjét nem az állam vagy az egyház, hanem a társadalom laikus polgárai 
alakították ki, illetve gyakorolják. Családi ünnep lehet az egyházi és állami szertartások 
mellőzésével az újszülött névadója, a házasságkötés vagy annak jubileuma, a 
végtisztesség megadása. A munkahely ünnepi alkalmai közé soroljuk többek között a 
nyugdíjasok búcsúztatását, vagy a jutalmazásokhoz, kitüntetésekhez főződő társadalmi 
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ünnepségeket. Érzelmi hatásuknak mellőzhetetlen előfeltétele a kiválasztott helyszín 
ünnepélyessége, ízléses díszítettsége. A ceremóniákhoz többnyire odaillő rövid 
terjedelmű műsor társul (szavalat, szólóhangszer, kamarakórus stb.). Ennek tökéletesen 
illeszkednie kell az ünnepi alkalomhoz, hogy érzelmi-gondolati hatását elérje. E műsorok 
szívesen látott előadói gyakran amatőrök, de – különösen temetéseken – hivatásosok 
közreműködése is megrendelhető az erre a célra működtetett rendezvényirodáknál. 
 
Népművészeti rendezvények 
A népművészet értékeinek bemutatására szervezett alkalmak, amelyek közül vannak 
nagy tömegeket fogadók (komplex népművészeti rendezvények), többségében azonban 
az ének(népdal)-(nép)zene és néptánc művészeti csoportjainak bemutatkozására kerül 
sor a rendezvényeken. Lehetőséget adnak a bemutatók, a vásárok, a hangversenyek és 
a táncházak a néphagyományok megismerésére, az alkotási folyamatok bemutatására, a 
nézők és a hallgatóság bevonására. 
 
Táncház 
Tánctanítással egybekötött társas rendezvény, melyhez koncert kapcsolódhat. 
 
Szórakoztató rendezvények 
A szabadidős tevékenységek azon területe, amely elsődlegesen a rekreációt szolgálja. 
Szórakozás lehet: a pihenés, de az alkotó tevékenység is. Heterogén elfoglaltságokat 
jelenthet, mindazt ami kellemes az emberek különböző csoportjai és az egyes emberek 
számára. A rendezvények ennek megfelelően változatosak, de jellemzően a 
könnyűzenei koncertek, táncos rendezvények és műsoros estek (ezen belül főként a 
humoros előadások, operett és nótaestek) szervezésével foglalkozik a közművelődési 
intézményrendszer. 
 
Szórakozás 
Az ember szabadidős tevékenységének egyik nagy területe, amelyet az ember a 
rekreációért, a munkát követő fáradtság, feszültség megszüntetéséért, szellemi és fizikai 
erőinek megújításáért, az elhasználódott energiák újratermeléséért végez. Szórakozás 
lehet: pihenés, alkotó tevékenység. Rendkívül heterogén tevékenységeket foglal 
magában, ami kellemes az ember számára. Tartalmi szempontból szórakoztatók 
lehetnek az érzelmességet (pl. sláger, nótázás, operett), a humort (pl. kabaré, vicc, 
vígjátékok), játékos fordulatosságot, versengést (vetélkedők, társasjátékok, sport), a 
valóságban meg nem élhető izgalmat, érdekességet, feszültséget vagy éppen 
durvaságot, erőszakot (pl. krimik, kalandfilmek, rémtörténetek), a fantasztikus, 
különleges emberi képességeket (pl. cirkusz), az erotikát (pl. szexualitás, pornó, erotikus 
tánc) vagy éppen a mozgás és ritmusélményt (pl. tánc, zene) előtérbe helyező formák; 
egy-egy tevékenységben többféle típusalkotó elem keveredhet. 
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Formai szempontból vonzódhat az ember a társas tevékenységi formákhoz (pl. Kártya, 
labdajáték, sakk), vagy éppen az vonzó számára, hogy egyedül végezheti (pl. olvasás, 
horgászás, barkácsolás), követelhet fizikai vagy szellemi, vagy mindkét irányú szabad 
erőfeszítést, aktivitást. Élhet az ember az intim szférában lejátszódó, nem 
intézményesített formákkal, és felhasználhatja a nyilvánosság szférájában, 
intézményileg, szórakoztatás céljából szervezett kulturális szolgáltatásokat. A 
szórakozás felfelé, a művelődés felé nyitott. Formái és folyamata létformává válva a 
kultúra egy sajátos válfaját, a „szórakoztató kultúrát” eredményezi. 
 
Művészeti események 
Egy vagy több művészeti ágban szervezett, közönség részvételével tartott nyilvános 
műsor, előadás a közművelődési intézményekben vagy szabadtéri helyszínen. A magas 
kultúra értékes műveinek, alkotóközösségeinek előadásai, főként színházi, irodalmi 
estek, komolyzenei hangversenyek, filmvetítések jellemzőek. Idegenforgalmi jelentősége 
is van a közművelődésben szervezett fesztiváloknak, művészeti rendezvényeknek. 
 
Hangverseny 
Zeneműveket bemutató nyilvános műsor, előadás. 
 
Fesztivál 
Olyan megcélzott látogatói kör és a közreműködők szerint – helyi, térségi, megyei, 
országos, nemzetközi – többnapos, komplex programsorozat, mely több önálló műsoros 
eseményt, programot egységes egészként, összefoglaló néven szerepel. Ünnepi 
külsőségek mellett megrendezett seregszemle, egy művészeti ág (film, színház, zene, 
tánc) kiemelt rendezvénysorozata. Feladata, hogy a közönség, illetve a szakmabeliek 
részére összképet nyújtson, felhívja a figyelmet a forgalmazható produkciókra. Egy-egy 
fesztivál jelentős lehet idegenforgalmi szempontból.  
 
Verseny 
Lényegében vetélkedés, küzdelem, amelyben a résztvevők valamilyen cél, teljesítmény 
elérése érdekében a többieket meg akarják előzni, le akarják győzni. Nyilvánosság előtt 
rendezett játékos szellemi verseny, amelyben a résztvevők igyekeznek másokat 
felülmúlni és megszerezni a győzelmet. 
 
Vetélkedő 
A vetélkedő lényege, hogy az ismereteket kérdések formájában, játékosan dolgozzák fel 
a résztvevők, eredménye a játékosok tudását mutatja. A kiemelkedő eredményt elérő 
résztvevők gyakran jutalomban részesülnek. 
 
Komplex rendezvény 
Olyan nagyobb tömeget mozgósító esemény, mely különböző művészeti, tudományos 
területeket érint (népművészet, képzőművészet, színházművészet, filmművészet, 
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társadalomtudományok stb.) és/vagy különböző eseménytípusokat (kiállítás, filmvetítés, 
könyvbemutató, vásár, műsoros rendezvény, konferencia stb.) valósít meg a rendezvény 
égisze alatt. 
 
Kiállítás 
A kiállítás élőlények, természeti kincsek, művészeti alkotások , tárgyak, áruk vonatkozó 
információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. 
 
Műtárgykiállítás 
Az emberi értelem alkotta tárgyak, általában a művészeti s a műipar kiváló alkotásainak 
(képző-, ipar-, népművészeti tárgyak, fotók, valamint a műszaki tárgyi kultúra értékeinek) 
bemutatás. 
 
Árubemutató 
Eladásra szánt tárgyak bemutatása, amelynek célja, hogy az áru vételi szándékát 
növelje és a termék hasznossága szóbeli méltatással, gyakorlati bemutatóval vagy 
mindkettővel felértékelődjön. (Például: hangszerek, informatikai, multimédiás eszközök, 
hanghordozók, bútorok stb. bemutatása) 
 
Börze 
Valamely árucikk, szolgáltatás, tárgy, műtárgy, kisállat, növény kínálatának és 
keresletének előre meghirdetett találkozási pontja. 
 
Hobbi kiállítás 
A hobbi kedvtelésből, nem haszonszerzés céljából végzett szabadidős, rekreációs 
tevékenység, amely tartalmát tekintve sokféle lehet, például tárgyak gyűjtése, 
kertészkedés, barkácsolás, amatőr művészeti tevékenység, utazás, sport. A hobbi 
kiállítás ezen tevékenységek eredményeinek bemutatása, így például bélyeg, képeslap, 
szalvéta, érem kiállítás, kiskert-tulajdonosok terménybemutatója. 
 
Helytörténeti kiállítás 
Egy adott település (falu, város, városrész, kerület) története szempontjából érdekes és 
értékes írott és tárgyi emlékek bemutatása (közszemlére tétele). 
 
Emlékkiállítás 
Egy vagy több személy tevékenységének, életművének bemutatása, vagy egy esemény 
írott és tárgyi dokumentumainak közzététele. 
 
Műszaki, természettudományi kiállítás 
A műszaki, természettudományi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek bemutatása 
(például repülés története, az őrkutatás eredményei, telefon vagy egyéb eszközök, 
tárgyak fejlődését bemutató kiállítás). 
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3.1. Rendezvény típusok kategorizálása 

 
A) Tudományos rendezvények (konferencia, kongresszus) 
B) Társadalmi rendezvények (ankét, értekezlet, közgyűlés, vándorgyűlés, kerekasztal, 
fórum) 
C) Állami rendezvények (nemzeti ünnepek, díszszemle, kitüntetések, delegációk) 
D) Üzleti rendezvények (az Üzleti rendezvényszervezés c. könyv alapján) 

a) konferencia típusú r. (üzleti konferencia, képzési rendezvény, tájékoztató 
rendezvény, tanácskozás) 
b) bemutató típusú r. (termékbemutató, szakmai kiállítás, üzemlátogatás) 
c) reprezentációs r. (fogadás, parti, bál, színházlátogatás, klubprogram) 
d) nyílt fogyasztói (vállalati nyílt nap, szakmai gála, családi nap, fesztivál, koncert, 
sportrendezvény, road-show) 

E) Kulturális rendezvények 
a) műsoros rendezvények 
b) közösségi rendezvények 
c) népművészeti rendezvények 
d) szórakoztató rendezvények 
e) művészeti események 
f) verseny 
g) vetélkedő 
h) komplex rendezvények 
i) népünnepély 
j) búcsú 
k) táncház 
l) hangverseny 
m) fesztivál 

F) Kiegészítő rendezvények 
a. sajtórendezvények (sajtótájékoztató, sajtókonferencia) 
b. egyéb kiegészítő rendezvények (hölgyprogram, városnézés, kulturális program) 

G) Egyéni/családi rendezvények (esküvő, ballagás, temetés, születésnap, névnap) 
 

Tudományos rendezvények 

 
KONFERENCIA: 
egy témakör köré szerveződik 
 
KONGRESSZUS 
általánosabb a témája és általában egy szervezethez kötődik 
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ELŐADÁS: 
előre meghatározott témában, előre meghatározott ideig, előre felkért előadók tartanak 
ismertetőt, a végén kérdéseket lehet feltenni. 
 
KOLLOKVIUM: 
tudományos vita, maximum 30-40 résztvevővel. 
 
ÉRTEKEZLET: 
különböző szervezetek összejövetele, meghatározott témák megtárgyalása, nézetek 
kicserélése céljából. A résztvevők közösen megszövegezett záróokmányt adnak ki. 
 
POSZTERSZEKCIÓ: 
a termet poszter táblákkal rakják tele. Mindenki kap egyet, amelyre kiteheti eredményeit. 
A szakember a táblánál fogadja az érdeklődőket, és beszélget velük kutatásairól. 
 
SZEMINÁRIUM: 
meghatározott tanulási céllal, szakember vezetésével, vita formájában zajló értekezés, 
melyen általában 10-40 fő vesz részt. 
 
SZIMPOZION: 
szakértők által, hallgatóság előtt tartott 10-20 perces előadások, előre meghatározott 
témában. A szakértők beszélgetnek is egymással. 
 
TELEKONFERENCIA: 
a résztvevők más helyszínen vannak (akár másik kontinensen), de látják és hallják 
egymást. Akkor szervezik, ha speciális helyszín szükséges az előadáshoz (pl.: operáció, 
laboratóriumi kísérlet esetén). A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és kommentálhatják 
a látottakat. Ez a forma időmegtakarítást jelent, hiszen nem kell a helyszínre utazni, 
viszont hátránya a bonyolult technika és a magas költség, valamint az emberi 
kapcsolatok hiánya. 
 
ÜLÉS: 
közepes nagyságú összejövetel, elnökség és hallgatóság részvételével zajlik. 
 
WORKSHOP: 
kis létszámú csoport, vezető irányításával megoldja a felvetett kérdéseket Hatékony 
munkaforma, mert a témához mindenki hozzászólhat. 
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Társadalmi rendezvények 

 
ANKÉT 
Nyilvános értekezletnek tekinthető, melyen előadók és vitavezetők vesznek részt. Lehet 
tudományos vagy szakmai, szélesebb érdeklődésre is számot tarthat. 
 
ÉRTEKEZLET 
Valamely testület, cég tagjainak tanácskozása. Célja szerint háromféle lehet: tájékoztató, 
problémamegoldó és döntéshozó értekezletről beszélhetünk. Az első esetben a lényeg 
az információátadás. A másodikban valamiféle komplex probléma közös megoldása áll a 
középpontban. A döntéshozó értekezlet lényege pedig a döntéshozatal. 
 
VÁNDORGYŰLÉS 
Egy szakmai szervezetnek más-más (településen)városban, helyszínen tartott 
tanácskozása. Sajátos szervezési és reklámozási módot igényel. 
 
KÖZGYŰLÉS 
Társadalmi, politikai szervezet vagy más jogi személy döntéshozó szerve lehet. A 
közgyűlés levezetéséhez forgatókönyvet kell készíteni. Menetét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A résztvevőket regisztrálni kell, az elhangzottakról 
jegyzőkönyvet vezetünk, melyhez a kiadott anyagokat is csatoljuk. Minden közgyűlés 
elengedhetetlen eleme a szavazás, amit szintén meg kell szervezni. Külön szabályozás 
létezik arra vonatkozóan, hogy mikor tekinthető a szavazás érvényesnek, és hogy mikor 
van szükség minősített szótöbbségre. Jó, ha legalább büfé szintű vendéglátást 
biztosítunk a helyszínen. 
 
A következő két típus a módszertani részben a kérdező módszerek között szerepelt, de 
a vitatechnikákhoz is közel áll: 
 
KEREKASZTAL 
Nyilvános tanácskozási forma, melynek lényege, hogy minden résztvevő egyenrangú, 
ezt fejezik ki az ültetési renddel is. Előre meghatározott témában, meghívott 
szakemberek (kb. 3-5 fő) szólalnak fel, és vita formájában ütköztetik véleményüket, 
tapasztalatot cserélnek. A témát több oldalról világítják meg. A hallgatóság kérdéseit 
személyesen vagy telefonon teheti fel, és a moderátor vagy vitavezető feladata, hogy 
ezeket beépítse a beszélgetés menetébe. 
 
FÓRUM 
Egyes definíciók szerint a fórum „közérdekű témák megtárgyalására tartott összejövetel, 
amelyen a különböző álláspontú szakértők nyilvános vitát folytatnak, és a hallgatóság 
kérdéseire választ adnak". Más megfogalmazásban: széles közönségnek szóló nyilvános 
vita, beszélgetés, melyhez minden résztvevő hozzászólhat, és az adott témában illetékes 
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személyek válaszolnak a felmerült kérdésekre. Csak akkor alkalmazható, ha az adott 
kérdéssel kapcsolatban eltérő vélemények vannak, és ezek ütköztethetők. Szakértői 
bevezetővel vagy résztvevői kérdéssel indul. A fórum során fontos a résztvevők 
együttműködése és a szakértők közötti munkamegosztás. 
 

Állami rendezvények 

 Nemzeti Ünnepek 

 Kitüntetések átadása 

 Külföldi delegációk fogadása 
 

Üzleti rendezvények 

 
Az eseménymarketingben a meghívottak köre alapján három kategóriát különböztetünk 
meg: 

 a vállalati munkatársaknak célzott rendezvények középpontjában a vállalati 
kollektíva erősítése áll. Cél: a dolgozók ösztönzése. 

 a partnereknek szóló rendezvények elsősorban a partnercégek vezetőinek 
szólnak (ezért többnyire elegánsak, „luxuskategóriásak"), és a kapcsolattartásra, 
kapcsolatápolásra irányulnak. 

 a fogyasztóknak szóló programok célja a szélesebb rétegek bevonása, ezért 
hosszabb időre, több helyszínre szólhatnak. 

 
Négy típusát különböztetjük meg az üzleti rendezvényeknek (bár meg kell jegyeznünk, 
hogy a típusok elemei keveredhetnek, tehát nincsenek „tiszta" típusok): 

 Konferencia típusú 

 Bemutató típusú 

 Reprezentációs 

 Nyílt fogyasztói és mindegyiken belül több alcsoport található. 
 
A nyílt fogyasztói a leggyakoribb forma, bár eredetileg inkább a tudományos életben 
alkalmazták. A gazdasági szférában való elterjedésének több oka is lehet: egyrészt 
burkolt marketing-eszközként használható, másrészt a reprezentációs költségkeret 
tágítható ily módon. 
 
A konferencia típusú üzleti rendezvények mindig egy vállalat megbízásából 
szerveződnek. A tudományos életben megszokotthoz hasonló módon 
információáramlást segítő szakmai előadásokra épülnek. Gyakran egyéb programok: 
kiegészítő rendezvények (pl.: sajtótájékoztató), kiállítás, vásár kapcsolódnak hozzá. A 
konferencia típusú üzleti rendezvény tehát nem más, mint egyfajta információs 
rendezvény, melynek a célcsoportja a témát ismerőkből tevődik össze: résztvevők a 
vállalat munkatársai, partnerei, a szakmai közönség és a tájékoztatni kívánt állami 
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szervezetek. E rendezvénytípus meglehetősen népszerű, többnyire az adott cég, saját 
munkatársaival bonyolítja le. Előnye, hogy növelhető vele a cég szakmai hitelessége, és 
reprezentációs, valamint kulturális elemekkel is bővíthető, színesíthető. Gondosan kell 
kiválasztani az előadókat és a meghívottakat is. Előzetes regisztráció szükséges, 
melyhez a részvételi díjat is közölni kell. Sajátos változata az ún. nyílt konferencia, mely 
szélesebb közönséghez szól. Ez még gondosabb előkészítést igényel, hiszen a 
konkurencia is megjelenhet. 
 

Bemutató típusú üzleti rendezvények 

 
Egyfajta árubemutató rendezvény (termék, szolgáltatás v. technológia bemutatása). 
Célja: az információ-átadás és az információcsere. A bemutató típusú rendezvények 
fajtái: 

 Termék- vagy szolgáltatás-bemutató 

 Szakmai kiállítás (és vásár) 

 Üzemlátogatás 

 Termék- vagy szolgáltatás-bemutató 
 
Kapcsolódó rendezvények lehetnek: 

 szakmai konferencia 

 sajtótájékoztató 

 reprezentációs rendezvény 
 
Szakmai kiállítás (és vásár) 
 
Szintén speciális rendezvény,. Többnyire nagy szervezetek rendezik, azonos helyen és 
azonos időszakban, de változó témakörrel (lásd: BNV, Hangár Expo). A kiállítás és vásár 
lehet általános vagy szakvásár (ma ez a gyakoribb). A szakvásár lehet többszakos, 
vertikális (1-2 termék vagy termékcsoport gyártói vertikumát bemutató) vagy horizontális 
(tematikus). 
 
Reprezentációs rendezvények 
 
A reprezentációs rendezvények zártkörűek, alapvető céljuk az üzenet, információ 
élményszerző közvetítése. Formái: 

 Klasszikus fogadás, party (kötetlen, vendéglátáson alapuló forma) 

 Témaparty (egyedi, valamilyen téma köré csoportosított rendezvény) 

 Bál (régen divatos, ma is létezik, bár nem zártkörő: Operabál, Üzleti Szféra Bálja) 

 Csapatépítő rendezvények (nemzetközi vállalatoknál szokásos, az 
alkalmazottaknak rendezett szórakoztató programokat jelenti) 
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 Színház- és koncertlátogatások (a cég szervezi az alkalmazottaknak vagy a 
partnereknek) 

 Klubprogramok (a klub a cég fenntartásában működik, csak tagok és (meghívás 
alapján) fontos üzletfelek mehetnek be) 

 

Nyílt fogyasztói rendezvények 

 
Nagyobb közönségnek, nemritkán több 10 ezer főnek szervezett rendezvénytípus. A 
fogyasztókat (végfelhasználókat) célozza meg: a vásárlási kedvet és a márkahőséget 
kívánja erősíteni. Élményt akar nyújtani a fogyasztónak, miközben erősíti saját imázsát 
(arculatát). Tulajdonképpen a fogyasztóval való kapcsolatápolás eszköze. A nyílt 
fogyasztói rendezvényeknek 7 altípusa szokásos: 

 Vállalati nyílt napok 

 Nyilvános szakmai programok, gálák 

 Családi napok 

 Fesztiválok 

 Koncertek 

 Sportrendezvények 

 Road-show-k 
 

Kulturális rendezvények 

 
műsoros rendezvények: Nagyobb tömeget mozgósító társas összejövetelek vagy 
művészeti, népművészeti előadásokra szervezett közönség művelődési alkalmai. A 
közösségi és szórakoztató rendezvények többségének vonzerejét a vendéglátás is 
növeli. Közös jellemzője a rendezvényeknek, hogy a társas összejövetelt a műsor 
megtekintéséért szervezik, vagy a rendezvény része művészi produkciók vagy 
szórakoztató műsorszámok bemutatása. 
 
közösségi rendezvények: Közös jellemzőjük, meghatározó elemük az egyének, a helyi 
közösségek tagjainak aktív részvétele a rendezvényen (játszóház, kirándulás, ünnep, 
utcabál), gyakran a tervezésben és a megvalósításban is (falunap, népünnepély). 
Általában nagyobb tömeget mozgósítanak, a helyi társadalom jelentős ünnepi és 
szórakozási alkalmai. 
 
népművészeti rendezvények: A népművészet értékeinek bemutatására szervezett 
alkalmak, amelyek közül vannak nagy tömegeket fogadók (komplex népművészeti 
rendezvények), többségében azonban az ének-zene, néptánc előadó-művészeti 
csoportjainak bemutatkozására kerül sor a rendezvényeken. Lehetőséget adnak a 
bemutatók, a vásárok, a hangversenyek és a táncházak a néphagyományok 
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megismerésére, az alkotási folyamatok bemutatására, a nézők és a hallgatóság 
bevonására. 
 
szórakoztató rendezvény: A szabadidős tevékenységek azon területe, amely 
elsődlegesen a rekreációt szolgálja. Szórakozás lehet: a pihenés, de az alkotó 
tevékenység is, heterogén elfoglaltságokat jelent, mindazt, ami kellemes az emberek 
különböző csoportjai és az egyes emberek számára. A rendezvények ennek megfelelően 
változatosak, de jellemzően a könnyűzenei koncertek, táncos rendezvények és műsoros 
estek (ezen belül főként a humoros előadások, operett és nótaestek) szervezésével 
foglalkozik a közművelődési intézményrendszer. 
 
művészeti események: Egy vagy több művészeti ágban szervezett, közönség 
részvételével tartott nyilvános műsor, előadás a közművelődési intézményekben vagy 
szabadtéri helyszínen. A magaskultúra értékes műveinek, alkotóközösségeinek 
előadásai, főként színházi, irodalmi estek, komolyzenei hangversenyek, filmvetítések 
jellemzőek. Idegenforgalmi jelentősége is van a közművelődésben szervezett 
fesztiváloknak, művészeti rendezvényeknek. 
 
verseny: Lényegében vetélkedés, küzdelem, amelyben a résztvevők valamilyen cél, 
teljesítmény elérése érdekében a többieket meg akarják előzni, le akarják győzni. 
Nyilvánosság előtt rendezett játékos szellemi verseny, amelyben a résztvevők 
igyekeznek másokat felülmúlni és megszerezni a győzelmet. 
 
vetélkedő: A vetélkedő lényege, hogy az ismereteket kérdések formájában, játékosan 
dolgozzák fel a résztvevők, eredménye a játékosok tudását mutatja. A kiemelkedő 
eredményt elérő résztvevők gyakran jutalomban részesülnek. 
 
komplex rendezvény: Olyan nagyobb tömeget mozgósító esemény, mely több napig 
tart és/vagy különböző művészeti, tudományos területeket érint (népművészet, 
képzőművészet, színházművészet, filmművészet, társadalomtudományok stb.) és/vagy 
különböző eseménytípusokat (kiállítás, filmvetítés, könyvbemutató, vásár, műsoros 
rendezvény, konferencia stb.) valósít meg a rendezvény égisze alatt. 
 
népünnepély: Néptömegek szórakoztatására rendezett ünnepély. 
 
búcsú: Templom vagy egyházközség védőszentjének vagy a templom fölszentelésének 
emlékünnepe. Az ezzel kapcsolatos szórakozás, mulatság. Búcsújárás: a kegyhelyre 
való zarándoklás. 
 
táncház: Tánctanítással egybekötött társas rendezvény, melyhez koncert kapcsolódhat. 
 
hangverseny: Zeneműveket bemutató nyilvános műsor, előadás. 
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fesztivál: Olyan megcélzott látogatói kör és a közreműködők szerint – helyi, térségi, 
megyei, országos, nemzetközi – többnapos, komplex programsorozat, mely több önálló 
műsoros eseményt, programot egységes egészként, összefoglaló néven szerepel. 
 

Kiegészítő rendezvények 

 
Sajtórendezvények (sajtótájékoztató, sajtókonferencia) 
 
A sajtórendezvény a médiával való kapcsolattartás eszköze egyfajta PR-tevékenység, 
speciális célcsoportnak: az újságíróknak szól. Lényeg: az információ-átadás. Fajtái: 

 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ: Olyan összejövetel, melyre a szervezet a sajtó tudósítóit 
hívja 

 meg, és ismerteti álláspontját előre meghatározott vagy a helyszínen felvetett 
kérdésekben. 

 SAJTÓKONFERENCIA: Az előzőnél nagyobb rendezvény, részletesebb 
témakifejtésre 

 van lehetőség. Tulajdonképpen egy rendezvényen belüli rendezvényről van szó, 
így a 

 szervezési folyamatok azonosak a rendezvényeknél látottakkal. 

 SAJTÓFOGADÁS Ünnepélyes alkalom, politikai vagy kulturális céllal rendezik 

 SAJTÓREGGELI (-ebéd, -vacsora): Étkezéssel egybekötött, emiatt családiasabb 
hangulatú 

 sajtótájékoztató 

 SAJTÓ HÁTTÉRBESZÉLGETÉS: Közvetlenebb tájékoztatási forma, a mélyebb 
információhoz 

 jutást segíti. 

 EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ RENDEZVÉNYEK 
 
HÖLGYPROGRAM: A vendégek feleségeinek szervezzük mialatt a férfiak hivatalos 
programon vesznek részt – fakultatív jellegű. Lehet városnézés és egyéb kulturális 
program. 
 

Egyéni/családi rendezvények 

 
esküvő, lakodalom 
névadó, keresztelő 
ballagás 
temetés 
születésnap, névnap 
 



32 

 

4. A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS FOLYAMATA - TERVEZÉS 
 
A tervezés lépeseit öt pontban foglaltuk össze. Az információgyűjtéssel kezdtük, az 
összegyűjtött információk alapján össze kell állítani egy olyan anyagot, amely alapul 
szolgál a rendezvényajánlat elkészítéséhez. Ezt az anyagot angol szóval briefingnek 
nevezik a szakmában, ez alapján készítjük el a rendezvény koncepcióját majd a 
költségtervét és az ütemtervet. 
 
A tervezés 

 
A tervezés szakasza ugyanolyan módon interaktív a szervező és a megrendelő között, 
mint az egész szervezés általános folyamata. Öt pontban tudjuk összefoglalni a tervezési 
szakasz feladatait. Nem minden feladatot ismertetünk részletesen, csak a 
legfontosabbakat. 
 
Információgyűjtés 
 
Mindenekelőtt képzeljük magunkat egy cég, intézmény munkatársának helyzetébe. 
Megkapta a feladatot, hogy gondolkodjon, tegyen javaslatot egy rendezvény 
megszervezésére. Milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy javaslatát meg tudja tenni? 
 
Első lépésként ellenőriznie kell, hogy az éves tervben szerepel-e ilyen rendezvény 
költségkerete. Ha igen, máris léphet tovább. A második lépés annak meghatározása, 
hogy milyen apropóból kívánják a rendezvényt szervezni. Csak akkor lehet sikeres egy 
rendezvény, ha meghatározott célja van, amit meg kívánunk mutatni akár a sajtónak, a 
partnereknek, vagy a saját munkatársainknak, illetve a nagyközönségnek. 
Természetszerűleg az illető munkatársnak konzultálnia kell feletteseivel, sőt az adott 
cégnek minden más olyan szervezetével, amelynek valami köze van, vagy kell, hogy 
legyen a rendezvény céljához illetve a meghívandó vendégekhez. Nem árt tájékozódni 
arról sem, hogy a korábbi években milyenek voltak a rendezvények, milyen eredmények 
és főleg milyen negatívumok kerültek felszínre. Nem jó megismételni a korábbi évek 
hibáit, nagyon sokat tanulhatunk az elmúlt évek tapasztalataiból. Mindezek az 
információk a rendezvényszervező számára is szükségesek későbbiekben, azért, hogy 
eredményes munkát végezhessen. Természetesen az illető munkatárs kicsit érdeklődjön 
az intézményen kívül is. Mindenekelőtt annak kell utánanézni, hogy milyen információk 
állnak rendelkezésre a megcélzandó célközönséggel kapcsolatban. Nem árt azt is 
megvizsgálni, hogy a legfontosabb konkurensek hasonló rendezvényeket hogyan, milyen 
módon szerveztek (nem azért, hogy utánozzák, éppen ellenkezőleg, azért, hogy eltérő 
legyen a saját rendezvénye). Azt sem árt megvizsgálni, hogy hasonló célközönségnek 
mikor szerveztek rendezvényt és főleg milyen eseményeket kívánnak szervezni a 
jövőben. Mindezeket az információkat természetesen gondosan fel kell dolgozni, 
értékelni és az eredményt a vezetés elé kell terjeszteni. 
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Briefing elkészítése 
 
Az összegyűjtött információk alapján össze kell állítani egy olyan anyagot, amely alapul 
szolgál a rendezvényajánlat elkészítéséhez. Ezt az anyagot angol szóval briefingnek 
nevezik a szakmában. Pontosan mi a briefing? Nem más, mint a tervezett eseménnyel 
kapcsolatos célok és elvárások írásban foglalt összessége. Eligazítás, amely a 
célközönség figyelembevételével informálja és orientálja a rendezvényszervezőt a 
megfelelő projekt kialakítására. 
 
A végleges briefing tulajdonképpen két lépésben készül. Először a megrendelő készít 
egy előzetes anyagot, amelyet majd a pályázó (vagy a pályázók) véglegesítenek. A 
megrendelő által elkészített első lépésbeli briefing olyan írásbeli összeállítás, amelyet a 
saját célok ismeretében, a pályázó rendezvényszervezőkkel folytatott konzultáció után 
készít el a cég, és megadja a visszajelzés (szokásos neve rebriefing) lehetőségét. 
Egyben folyamatosan biztosítja a pályázó számára a konzultációs lehetőséget a végső 
briefing elkészítésére. A már korábban összegyűjtött információk és a megkapott első 
lépéses briefing alapján készíti el a rendezvényszervező a saját változatát. 
 
Milyen a jó briefing, amit a rendezvényszervező készít el? Érthető, világos, egyértelmű, 
szakmai zsargonoktól mentes, tömör elképzelés. Nem ajánlatos, hogy két oldalnál 
hosszabb legyen. Az esetleg még szükséges részletesebb információkat érdemes 
mellékletekben gyűjteni, hogy ne zavarják az összképet, és ne tereljék el a figyelmet a fő 
gondolattól. Nagyon fontos, hogy a briefing pozitív felfogású legyen, arról is szóljon, 
hogyan, milyen módon lehet a kitőzött célt megvalósítani. Természetesen 
vendégcentrikus, mert az a lényeg, hogy a rendezvény után a vendég mit fog gondolni. 
Lényeges tényezőt jelentenek a megrendelő előzetes kívánságai. Nagyon fontos, hogy 
ezek ellenőrzött információkon, objektív tényeken alapuljanak, azért, hogy a kiindulási 
pontokba senki ne köthessen bele. A jó briefing mindig tartalmazza a 
megkülönböztethető, csak és kizárólag az adott cégre jellemző, alapgondolatot, azt, 
amely köré az adott rendezvény építhető. Ez tulajdonképpen ígéret, majdnem hogy 
kötelezettségvállalás arra, hogy a megrendelő által kitőzött üzenetet a 
rendezvényszervező el fogja juttatni az adott célközönséghez. 
 
Nagyon fontos, hogy a briefingben foglaltak teljes körűek legyenek, ne maradjon ki 
semmilyen lényeges szempont. Ez azért is lényeges, hogy majd a költségterv 
kidolgozásakor, illetve a pályázatok végleges elbírálásakor ez az esetleges hiány ne 
legyen hátráltató tényező. Mindezek után mi az, amit megítélésünk szerint feltétlenül 
tartalmazzon a briefing? Ezek a következők: 

 az ügyféllel kapcsolatos alapvető adatok, 

 a rendezvény célja és indoka, 

 rövid összefoglaló a piac helyzetéről és elképzeléseiről, vagyis az, hogy mit kíván 
a megrendelő, 
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 a pozicionálás, tehát az, hogy milyen jellegű rendezvénnyel lehet a kívánt célt 
elérni, 

 a rendezvény idejének meghatározása, pontosabban az időintervallum, amelyben 
célszerű volna a rendezvényt megtartani, 

 a rendezvény marketingcéljainak rövid összefoglalása, a kommunikáció módja és 
hangvétele. Már az elején le kell szögezni, hogy a rendezvény milyen jellegű 
legyen, hangvétele szerint mennyire legyen bemutató, információadó vagy imázs 
építő, 

 a meghívandó vendégek körének a lehetőség szerinti részletes meghatározása, 

 a rendezvény során kötelezően felhasználandó elemek felsorolása, például 
beszédek, előadások, műsor, vendéglátás, 

 ha lehetséges, a korábbi rendezvények tapasztalatainak, idevonatkozó részének 
az ismertetése, 

 a rendezvénnyel kapcsolatos előzetes költségvetés, pontosabban egy költségterv, 
annak érdekében, hogy a szükséges büdzsé meghatározható legyen, 

 végül a briefing véglegesítése után, a részletes koncepció elkészítéséhez 
szükséges idő. 

 
Ha mindezt meghatároztuk, mint lehetséges megrendelő cég, mi alapján döntsünk? 
Annak a cégnek adnánk, akiknek anyaga által a legbiztosabbnak tűnik céljaink elérése. 
Ezen felül annak a cégnek, amely kellő tapasztalattal, szaktudással, lebonyolítási 
garanciákkal rendelkezik. Nem utolsó sorban annak, akinek elhisszük, hogy meg akarja, 
és meg is tudja valósítani mindazt, amit ígér. 
 
Az elején már leszögeztük, hogy a briefing mindig írásban kell készüljön. Nem említettük 
azonban az előző részben azt, hogy a szükséges melléklet miket tartalmazzon. Ezt nem 
lehet külön előre megjósolni, minden attól függ, hogy milyen jellegő, milyen pozicionálású 
rendezvényt kíván a megrendelő. 
 
A koncepció, az ajánlat elkészítése 
 
Ha a megrendelő az általunk elkészített második lépcsős briefinget elfogadta, tehát 
magáénak ismeri el, akkor következhet a koncepció kialakítása, és az ajánlat 
elkészítése. Mi a koncepció? Olyan szakmai, kreatív összefoglaló, ami a rendezvény 
központi gondolatait tartalmazza. Lehetőleg rövid, tömör, de lényegre törő összefoglalás, 
ami olvasmányosan, könnyen érthetően és keretszerűen foglalja össze a projekt fő 
gondolatait. Figyeljünk arra, hogy a koncepció nem briefing! A briefing a megrendelő 
kívánság-listája (még akkor is, ha mi készítjük), a koncepció pedig a 
rendezvényszervező javaslata a briefingben foglaltak megvalósítására! 
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Két kifejezést használtunk az előbbiekben: a szakmai és a kreatív összefoglaló, rezümé 
fogalmát. Szakmainak nevezzük azokat a részeket a koncepcióban, amely a végső cél 
elérésének a részleteit tartalmazza. Például, hol, mikor milyen jellegű rendezvényt 
szervezünk, milyenek lesznek a főbb lépések, a célközönséget hogyan találjuk meg, 
hogyan biztosítjuk, hogy a meghívottak eljöjjenek stb. 
 
A koncepció kreatív része azt mutatja meg, hogy milyen újszerű gondolatokkal kívánjuk 
megkülönböztetni az általunk javasolt rendezvényt a korábbi vagy más rendezvényektől. 
Mi lesz az egyedi vonás vagy vonások, amelyekkel a rendezvény kiemelkedik a többi 
rendezvény közül és a hosszantartó, pozitív élmény érzését, lehetőségét nyújtja. A 
fentiek alapján látható, hogy a koncepció tulajdonképpen a briefing összefoglalója, 
amelynek az a fő feladata, hogy a döntésre jogosultak gyorsan tekinthessék át az 
elképzelést, és mihamarabb dönteni tudjanak. 
 
A költségterv 
 
Természetesen költségtervet is kell készítenünk. A megrendelő el kell döntse: vállalja-e a 
rendezvény koncepció szerinti megrendezését, illetve annak finanszírozását. Ajánlatos, 
hogy a költségterv költség-intervallumokat tartalmazzon, annak érdekében, hogy eléggé 
rugalmas, szükség esetén módosítható legyen. Alapvető célja a végső költség 
meghatározása. Ezért, hogy érthető legyen, célszerű á fő költségcsoportokat 
önmagukban is összesíteni. Olyan fő költségcsoportok lehetnek például a vendéglátás 
költsége, az alkalmazandó technika szükséges kiadásai, a helyszín bérlésének, 
dekorációjának, takarításának költségei, műsorigény esetén annak kiadásai, az 
előkészítés költségei és a többi, esetlegesen felmerülő kiadás. A költségterv önmagába 
véve kötelezettségmentes, de a végső ajánlat elkészítésénél nem illik a költségtervtől 
lényegesen eltérni. 
 
Az ütemterv 
 
A koncepció és költségvetés mellé még egy anyagot kell elkészíteni, ez, pedig az 
ütemterv. Ez nagy vonalakban tartalmazza a rendezvény előkészítésétől az 
utómunkálatok befejezéséig terjedő időszak feladatainak ütemezését, tehát egy olyan 
feladatlista, ami a projekt teljes áttekintését lehetővé teszi. A jó ütemtervet arról lehet 
tehát megismerni, hogy tartalmát mindkét fél elfogadja, reális, nem tartalmaz 
teljesíthetetlen időszakokat. Természetes követelmény, hogy tartalmazza az elvégzendő 
projekt minden feladatát, könnyen áttekinthető, érthető legyen és a feladatokhoz 
hozzárendelt személyeket pontosan határozzák meg. Tehát magában kell foglalnia az 
összes tennivaló felsorolását, az elvégzésére biztosított idő kezdetét és végét, és azt is, 
hogy ki ezért a felelős. 
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A fentiek alapján látható, hogy a pályázó a koncepciót, a költségtervet és az ütemtervet 
küldi be a megrendelőnek. Ezen a ponton a megrendelő dönt arról, hogy kér-e formális 
ajánlatot, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján választja ki a győztest. Mindkét 
megoldás lehetséges. Gyakori, hogy a beküldött koncepciókat, költségeket, ütemterveket 
vetik össze, ezek alapján választják ki a megbízást kapó(elnyerő) céget, majd felszólítják 
egy végleges, most már kötelező érvényű ajánlat elkészítésére. Említettük fentebb, hogy 
a költségterv adatai jogi értelemben nem kötelező érvényűek, azonban a végleges 
ajánlatnál, szerződés aláírásánál már kötelező érvényű, végleges költségvetésnek kell 
lennie. Az általános rendelkezések, törvények meghatározzák azt, hogy milyen módon 
lehet egy végleges költségvetéstől eltérni, azonban mind a megrendelő, mind a szállító 
bizonyos dolgokra kötelezettségeket kell vállaljon, ezek egyikeként például a felmerülő 
költségekre. 
 
A Tervezésről másképpen 
 
A rendezvényszervező szempontjából a tervezés legfontosabb momentuma az 
információgyűjtés. Mindenekelőtt meg kell tudnunk az alábbiakat: 

• Van-e megfelelő költségkeret? 
• Van-e határozott cél? 
• Mik a korábbi rendezvények tanulságai? 
• Ki a célközönség (mi érdekli őket, körülbelül hányan vannak, milyen korosztályból 

és társadalmi rétegből származnak, mikor van pénzük, és mire áldoznak)? 
• Milyenek a konkurens cégek rendezvényei? 
• Szakmai információk a tervezett programról. 
• Információk a helyszínről: mekkora és milyen a terem, van-e megfelelő technika, 

vannak-e szociális helyiségek, egyszerű-e a közlekedés, milyen speciális előadói 
kérések merülhetnek fel stb. 

• Reklám- és propagandainformációk: mennyi idő van a reklámra, milyen 
reklámozási lehetőségek vannak (az anyagiak függvényében), szponzorok 
lesznek-e? 

• Rendezvény körüli más események: milyen a többi rendezvény az adott 
időszakban, van-e akkortájt fizetésnap, szerveznek-e akkoriban azonos típusú 
rendezvényt, konkurencia hatása stb. 
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5. A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS FOLYAMATA - ELŐKÉSZÍTÉS 
 
Láttuk tehát, hogy a tervezési szakaszban voltaképpen a megrendelő és a szállító együtt 
tervez, sőt a szállító, a mi esetünkben a rendezvényszervező, már bizonyos előkészítési 
munkát is végez. Úgy véljük, nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ez a szakasz bizonyos 
szempontból a legfontosabb az összes eddigi és ezután következők között. Őtt dől el 
tulajdonképpen az, hogy hogyan tudjuk előkészíteni a már vállalt rendezvényt, 
mennyiben tudunk beleférni az előzetes költségtervbe és az is, hogy milyen 
munkálatokat fogunk ténylegesen elvégezni. Tekintsük át részletesen az e szakaszban 
feltétlenül elvégzendő feladatokat, és az elkészítendő dokumentációkat! Mindenekelőtt 
két, egymással összefüggő feladat elvégzése látszik indokoltnak.  
 
Helyszínbejárás 
 
Elsőként: ismételten bejárjuk a rendezvény helyszínét, felmérjük a területet, a 
lehetőségeket, az eseteges zavaró tényezőket (külső zaj, nehéz megközelítési 
lehetőség, rossz láthatóság, stb.) ismételten végiggondoljuk az elvégzendő feladatokat, 
de most már a helyszíneken pontosítjuk. Most már meg kell határoznunk, mi hol lesz, 
hogyan tudunk hozzáférni az egyes területekhez, mit hol fogunk elhelyezni. Arra is 
figyelemmel kell lennünk, hogy a megrendelőnek milyen különleges kívánságai voltak a 
helyszín egyes részleteit illetően. Nagyon sok esetben, főleg akkor, ha a 
rendezvényszervező választotta ki a helyszínt, igen ajánlatos bemutatni a 
megrendelőnek, de ezt megfelelő módon kell előkészítenünk. 
 
A rendezvényterv pontosítása 
 
A helyszín bejárása után van módunk arra, hogy pontosítsuk a rendezvénytervet. A 
rendezvényterv pontosítása elengedhetetlenül fontos, ha ezt jóváhagyjuk a 
megrendelővel, akkor sok szempont betartása és a rendezvényterv véglegesítése 
alapozza meg a tervezés és lebonyolítás minden utána következő szakaszát. Nem 
győzzük hangoztatni, hogy ez a tulajdonképpeni utolsó pillanat, amikor a megrendelő és 
a rendezvényszervező még a kudarc félelme nélkül változtatni tud az események 
menetén. 
 
A végleges rendezvény tervel egy időben célszerű elkészíteni, vagy a megrendelőtől 
megkérni az eseményhez szükséges esetleges szakmai anyagokat és a szakmai 
prezentációt. Ha tehát pontosítottuk és véglegesen lezártuk mind a megrendelővel, mind 
a saját szakembereinkkel a rendezvénytervet akkor nyílik mód és lehetőség a 
közreműködők feladatának és névsorának megtervezésére. Meg kell gondolnunk, milyen 
külső közreműködőt veszünk igénybe a feladat végrehajtásához. Gondoljunk csak vissza 
arra, hányfajta közreműködő igénybevétele lehetséges! Az esetek többségében két-
három közreműködőt rendszerint igénybe is kell vennünk. Velük megbeszéljük az ő 
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feladatukat, megkérjük ajánlatukat, és természetesen elkészítjük a megbízási 
szerződéseket. 
 
Ugyancsak el kell készítenünk azokat a megrendeléseket, amelyek az általunk 
szükségesnek tartott anyagok beszerzésére vonatkoznak. Azt is mondhatnánk, hogy ez 
az a pillanat, amikor meg lehet tervezni, szervezni és biztosítani a teljes külső 
közreműködői gárdát. Ez a feladatrész akkor is különös gondosságot kíván, ha a külső 
partnereink zöme már régebben is ismert, jó kapcsolattal rendelkező szervezet, személy. 
Ugyanis, ha nem rögzítjük részletesen szerződésben, megbízásban a közreműködők 
feladatait, akkor sem a szolgáltatás jellegében, minőségében, sem árában nem lehetünk 
biztosak. Örök szabály, hogy a legjobb partner barátságát, közreműködő készségét is 
úgy tudjuk megőrizni, ha minden feladatot előre írásban rögzítünk. 
 
A félreértések mindig az adott rendezvényen is túlmenő bajokat okozhatnak. Ha már 
tisztáztuk a pontos rendezvénytervet és megkötöttük a közreműködőkkel a szállítási 
szerződéseket (a szállítási szerződéseket természetesen nagyon széles értelemben 
használjuk, minden szerződést beleértünk, amely szükséges ahhoz, hogy a rendezvényt 
biztosítani tudjuk), neki kezdhetünk e szakasz egyik fontos pontja, a végleges 
költségvetés összeállításához. 
 
A végleges költségterv összeállítása és a megrendelővel való elfogadtatása 
 
Megkaptuk a megbízást, amelynek az egyik melléklete a már korábban említett előzetes 
költségvetés. Most ezt a költségvetést kell pontosítanunk és a szerződéshez csatolnunk. 
Ez a költségvetés tehát legyen nagyon konkrét, részletesen szerepeljen benne az 
elvégzendő feladatok bontása, azok pontos meghatározása és ára. Kérjük, ne felejtsék 
el ezek után, hogy az egész szerződés - és különösen a költségvetés - csak írásban 
módosítható! Azt sem szabad elfelejteni, a többszöri módosítás igen rossz fényt vet 
szakmai képességeinkre. Tehát a költségvetésben szereplő árakat fixnek kell tekinteni, 
és változtatni csak akkor van mód, ha a megrendelő változtat az igényén. 
 
Látványterv és helyszínrajz elkészítése 
 
A hátralévő két feladat elsősorban a rendezvényszervező számára fontos. Mindenekelőtt 
ajánlatos felkészíteni - vagy szakemberekkel elkészíttetni - a rendezvény helyszínrajzát 
és a kialakítandó látvány tervét. A helyszínrajz azért szükséges, hogy a félreértések 
elkerülése érdekében ezzel dolgozzunk a továbbiakban. A látványterv egy része már 
akkor elkészült, amikor saját munkatársainkkal vagy a külső beszállítóval a dekorációkat 
megbeszéltük. A látványterv elkészítése és a megrendelőnek való bemutatása 
ismételten sok későbbi vita elejét veheti. A megrendelők többsége úgy véli, hogy a 
látványterv elkészítése nem igényel különleges szakmai felkészültséget, és ezért 
sokszor beleszól. Igaz, a mai számítástechnikai eszközökkel nagyon szép, 
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háromdimenziós látványtervek készíthetők és ezek viszonylag könnyen módosíthatók A 
látványterv módosítása viszont az egész rendezvény imázsát, sőt több esetben 
lebonyolítását változtathatja meg. Ezért ismételten megemlítjük, hogy ezt érdemes 
gondosan elkészíteni és a megrendelő tudomására hozni. 
 
Forgatókönyv 
 
Ha a helyszínrajz és a látványterv kész, akkor nekiállhatunk a forgatókönyv 
elkészítéséhez. Mi a forgatókönyv? A rendezvény lebonyolításának részletes logisztikai 
ütemterve, amely három szakaszt tartalmaz: 

 az építési, 

 a lebonyolítási és 

 a bontási szakaszt. 
 
Milyen ismérveknek (kell eleget) tegyen eleget a jó forgatókönyv? Nézzük végig: 
 

 A jó forgatókönyv legyen könnyen áttekinthető, jól érthető. Hiszen ezek után ebből 
a forgatókönyvből fog dolgozni mindenki: minden belső és külső közreműködő, 
sőt a megrendelő közreműködői is a forgatókönyv alapján kell, hogy 
tevékenykedjenek, ezért célszerű egyoldalas hálótervet mellékelni; 

• minden egyes pontját szerződések (kell) garantálják. Ha az egyes lépéseket a 
forgatókönyv elkészítésének időpontjáig nem tudtuk megfelelő módon saját 
munkatársainkkal vagy szerződésekkel alátámasztani, akkor bizony a 
lebonyolítás zökkenőmentessége megkérdőjelezhető; 

• minden, logisztikailag fontos eseményre a jó forgatókönyv ki kell térjen. Nem 
nagyolhatjuk el a feladatokat, mert „az Ördög mindig a részletekben bújik meg". 
Ha nem gondoljuk végig előre, hogy mikor, mit kell elvégezni, akkor bizony a 
lebonyolítás során fogunk meglepetésekbe ütközni; 

• az előbbiekhez tartozik, hogy minden fontosnak tartott részlethez hozzá kell 
rendeljük azokat a személyeket, akik az adott részletet biztosítják, végrehajtják. 
Tehát minden esetben név szerint meg kell nevezni mind a felelősöket, mind a 
végrehajtókat;. Ez azért szükséges, hogy mindenki tudja, mikor mit kell csinálnia; 
és mi is felelőségre tudjuk vonni a hiba elkövetőjét, ha valami nem az 
elképzeléseink szerint sikerült; 

• a jó forgatókönyv egyik fontos ismérve, hogy megvalósítható, tehát reális. Nem 
érdemes semmilyen üzletpolitikai szempontból olyan forgatókönyvet készíteni, 
ami igen jól mutat, de előrelátható, hogy nem tudjuk teljesíteni. Ezzel voltaképpen 
magunkat csapjuk be. 

 
Foglaljuk össze még egyszer, hogy a jó forgatókönyv egyes pontjainak melyek a 
kötelező érvényű részletei! Minden egyes feladatnak meg kell, hogy legyen: 

• a dátuma (év, hónap, nap) 
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• a pontos időpontja (óra, perc) 
• a részletes leírása, 
• a feladat elvégzéséért felelős személy megjelölése, 
• a feladat végrehajtásában résztvevők meghatározása; 
• a közreműködők érkezésének, ott tartózkodásának és eltávozásának pontos ideje 

(óra, perc). 
 
Az itt felsoroltak azok a kötelező elemek, amelyeknek egy jó feladattervben 
mindenképpen szerepelniük kell. Az előkészítési, tervezési szakasz utolsó feladata és 
dokumentuma a stáblista összeállítása. Ezen a listán mindenki legyen rajta, aki bármikor 
feladatot kap a rendezvény lebonyolításában. Milyen adatokból álljon össze ez a lista? 
Tartalmazza az illető nevét, annak a cégnek a megjelölését, amelynek munkatársa. Igen 
fontos az elérhetőség részletes rögzítése, az irodai telefon és fax, a mobiltelefon, e-mail 
cím feltüntetése a listán. Ugyancsak ajánlatos megjegyezni a stáblistában azokat a 
legfontosabb feladatpontokat, amiben részt vesz majd az adott személy. Ha gépkocsival 
közlekedik, ajánlatos az autó rendszámának feltüntetése, és ha kijelölt parkolóhelyek 
vannak, a parkolóhely számának rögzítése. Beszállítóknál, ha lehetséges, próbáljuk 
megtudni a beszállító munkatársainak, intézkedésre jogosult főnökeinek az adatait. Ne 
feledjük el, hogy a megrendelő szükséges személyzete is része a stábnak, az ő 
adataikat is be kell szerezni. Végezetül hívjuk fel a figyelmet, hogy ha bármilyen 
gondossággal is készítettük el ezt a listát, akkor is rendszeresen karban kell tartani, és 
az érvénytelen listákat minden résztvevőnél le kell cseréljük. 
 
Előkészítésről, szervezésről még egyszer 
 
Ez a legfontosabb szakasz. Itt dől el, hogy sikeres lesz-e a rendezvény, ki tudunk-e jönni 
a tervezett költségekből, sikerül-e zökkenőmentesen megszervezni a lebonyolításhoz 
szükséges dolgokat. Ebben a szakaszban a helyszínen határozzuk meg a feladatokat, 
és szükségessé válik a rendezvényterv pontosítása, méghozzá utoljára! 
 
A szervezőknek a munka minden egyes lépését pontosan és folyamatosan 
dokumentálniuk kell, hogy egyetlen fontos mozzanat se maradjon ki, hiszen sok feladat 
fut egymással párhuzamosan a szervezés során. Az áttekintéshez nyújt nagy segítséget 
az ún. ellenőrző lista (check list), amelyen minden fontos részlet fel van tüntetve 
címszóként. Célszerű naponta egyszer átfutni, és az elvégzett feladatokat kipipálni. A 
megrendelőtől elkérjük a szakmai anyagokat, és összeírjuk a szakmai rész 
megvalósításához szükséges időt és eszközöket. A szakmai programon túl pontosan 
rögzíteni kell – a megrendelővel egyeztetve - az egyéb programokat is, például 
ismerkedési est, ünnepélyes megnyitó, külső fogadás, közös színház, kirándulások, 
egyéb turisztikai, kulturális, sport és szabadidős események, melyek a kapcsolatépítés 
miatt fontosak. Ugyancsak megtervezzük a gasztronómiai eseményeket is, például: 
nyitófogadás, záró bankett, ebéd, vacsora, kávészünet, hiszen ezeknek is tökéletesen 
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kell sikerülniük. Bár kötetlenebb formáról van szó, a terület számtalan veszélyt rejt 
magában. Ebben a szakaszban választjuk ki a személyzetet, tisztázva minden 
közreműködő feladatát, majd összeállítjuk a feladatvégzők névsorát, és előkészítjük a 
megbízási szerződéseket. 
 
Meg kell terveznünk a rendezvény körülményeit, például a vendégfogadást és az 
adminisztrációt, a regisztráció módját is tisztázni kell, a résztvevők elhelyezéséről, a 
terem berendezéséről is gondoskodjunk. Ekkor készítjük el a rendezvény reklám- és 
sajtótervét is. Fontos elem a meghívó elkészítése, nagyobb rendezvényeknél többet is 
szoktak készíteni: az un. rendezvény meghívót akár egy évvel korábban is postázhatják. 
A második meghívót azok kapják, akik az elsőre visszajeleztek. Ez már több információt 
tartalmaz, és csatolják mellé a jelentkezési lapot is. A részvételi szándék jelzését 
dokumentálni és visszaigazolni szükséges. Ez mindkét félnek garanciát jelent. Ehhez a 
szakaszhoz tartozik a látványterv, vagyis az arculat kialakítása. Ez magában foglalja a 
céglogók elhelyezését csakúgy, mint a virágdíszeket, egyéb díszítőelemeket és a 
berendezést is. 
 
A szükséges anyagok és eszközök megrendelésével egy időben össze kell állítani a 
végleges költségvetést, természetesen a megrendelővel egyeztetve. Ekkor már konkrét 
számokra váltjuk a korábbi intervallumokat. Mindenesetre szánjunk egy keretösszeget az 
előre nem látható költségekre. A költségvetés érdemben akkor készíthető el, ha 
hozzávetőlegesen ismerjük a résztvevők számát, ezt a részvételi díjjal szorozva 
kalkulálhatjuk a bevételeket és a kiadásokat. A szervezési szakasz meghatározó eleme 
a forgatókönyv, mely elkészíthető, sőt elkészítendő az egész szervezési folyamatra is, 
illetőleg külön a lebonyolításra is. Ekkor már végleges forgatókönyvet kell készítenünk, 
mégpedig a megrendelővel egyeztetve. 
 
Forgatókönyv definíció: a rendezvény lebonyolításának részletes logisztikai ütemterve. 
3 szakaszból áll: építési, lebonyolítási, bontási. A jó forgatókönyv: Könnyen áttekinthető, 
jól érthető; szerződésekkel garantált; minden fontos eseményre kitér; az ezekhez tartozó 
személyekre is; megvalósítható. Kötelező elemek (minden egyes feladathoz): 

 Dátum (év, hónap, nap) 

 Pontos időpont (óra, perc) 

 Részletes leírás 

 Feladat elvégzéséért felelős személy 

 Feladat végrehajtásában résztvevők 

 Közreműködők érkezése, ott-tartózkodása és távozása (óra, perc) 
 
Az előkészítési szakasz további feladatai: 

 stáblista összeállítása: minden feladatvégző benne legyen a következő adatokkal: 
név, cégnév, telefon és e-mail, feladat, esetleg: rendszám, parkoló szám. A 
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stáblista tartalmazza a megrendelő és a beszállítók adatait is. Folyamatos 
frissítést igényel 

 szerződéskötések: vállalkozói, szponzori, megbízási, bérleti szerződések, 
nyomdai munkákkal kapcsolatos szerződések, jegyterjesztés, reklámszerződések 
stb. 

 meghívók, tiszteletjegyek, sajtójegyek postázása 

 közreműködők felkérése, szerződések megkötése: rendezők, technikusok, 
ruhatárosok, gépkocsivezetők, orvos, biztonságiak. Kötelességeiket tisztázni! 

 kapcsolattartás a vezetőkkel: művészek menedzserei, technikai főnökök, 
lebonyolítók vezetői, bérelt terem főnöke stb. 

 sajtótájékoztatás megszervezése 

 hirdetések beindítása, reklámozás: plakátkihelyezés, tömegkommunikáció, 
szórólapterjesztés, egyéb tájékoztatási módok. 

 próbák tartása 

 közönségforgalmi útvonalak ellenőrzése 
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6. A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS FOLYAMATA - LEBONYOLÍTÁS 
 
Ebben a fejezetben a hallgatót megismertetjük a rendezvényszervezés folyamatából a 
Lebonyolítás szakasszal, ennek főbb lépéseivel az építéssel és bontással. 
 
Az építési szakasz 
 
Ez a szakasz akkor kezdődik, mikor a rendezvény megtartásához szükséges helyszínt 
megkaptuk és birtokba vettük. Addig tart, ameddig az első vendég át nem lépi a 
küszöböt. Ebben a szakaszban kell mind a helyszínt, mind pedig a résztvevőket olyan 
állapotba, helyzetbe hozni, hogy a rendezvényt ténylegesen el tudjuk kezdeni. 
Kezdetének időpontját, időtartamát és így befejezését is értelemszerűen a forgatókönyv 
tartalmazza. 
 
Milyen feladatok elvégzésére kell figyelemmel legyen a rendezvényszervező? 
Megpróbáljuk ezeket áttekinteni, azzal a megjegyzéssel, hogy az egyes rendezvények 
egyedisége miatt még kiegészülnek mind az építés, mind a lebonyolítás során 
megemlített feladatok, vagy megváltozhat a sorrendjük. Az építésben részt vevő külső és 
belső munkatársak szempontjából a rendezvényszervező a házigazda. Ez azt jelenti, 
hogy az első beszállító érkezése előtt a szervező ott kell legyen a helyszínen, kezében a 
részletes forgatókönyvvel, helyszínrajzzal és stáblistával. Mielőtt megkezdődik a 
rendezvény helyszínének építése, ajánlatos és célszerű a helyszíni feltételek ismételt 
ellenőrzése. A továbbiakban nem fogunk különbségeket tenni a rendezvényszervező 
saját munkatársai és az egyes beszállítók szakemberei között, hiszen mindegyiket úgy 
kell tekinteni - eligazítani és ellenőrizni, mint a saját magunkét. Ennek megfelelően 
minden beérkező beszállítót fogadni kell. Még egyszer pontosítsuk a helyszínrajz és a 
forgatókönyv szerint a feladataikat, a feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló időt. 
Gondoljunk arra, nem biztos hogy azok a munkatársak érkeznek az egyes beszállítóktól, 
akikkel korábban beszéltünk. Az is lehet, hogy a beszállító illetékes főnöke később 
érkezik, viszont a befejezési időt tartanunk kell. Az ostor mindenképpen rajtunk fog 
csattani, ezt nem szabad elfelejteni! 
 
Tehát, ha tisztáztuk a saját munkatársaink és a beszállítók feladatait, az elkészülés 
időpontját, a helyszínt, akkor ezeket az előírásokat folyamatosan, az építési szakasz 
teljes időtartama alatt ellenőrizni kell a forgatókönyv szerint. Az ellenőrzés 
természetesen nem csak azt jelenti, hogy összevetjük a tényleges helyzetet a 
forgatókönyv adataival, hanem ha eltérést tapasztalunk (ami a legtöbb esetben késést 
jelent), akkor intézkednünk kell az elveszett idő behozására. 
 
Térjünk vissza (néhány pillanatra) a végleges forgatókönyvre. A jó forgatókönyv egyik 
fontos tulajdonsága, hogy megfelelő tartalék időt tartalmaz az esetleges csúszások 
behozatalára. Az egyes feladatokhoz rendelt kezdési és befejezési időpontok pontos, 
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percre való meghatározása nem azt jelenti, hogy nem biztosítunk magunknak a 
lehetséges logisztikai pontokban tartalék időt. Természetesen az egyetlen olyan pont, 
aminek csúszása nem megengedhető: a rendezvény kezdési időpontja. 
 
Ha minden a forgatókönyv szerint zajlott, akkor sem lehetünk teljesen biztosak abban, 
hogy minden úgy is fog működni, ahogy azt mi elgondoltuk. Azaz próbákat kell tartanunk. 
Sőt ha erre lehetőség adódik, akkor egy főpróba megtartása sem árt. Mit kell 
elpróbálnunk? Érdemes elpróbálni a műsort, megnézve, hogy azt kapjuk-e, amit 
kívántunk, azonos időtartalomban, úgy, ahogy a forgatókönyv előírja. Nem lényegtelen 
technikai próbákat tartani. Célszerű megnézni-megvizsgálni a hangosítást, a vetítést, az 
egyes technikai berendezések készültségi fokát. Ne feledkezzünk el az áramellátás 
terhelési próbájának megtartásáról sem. Ha mindent bekapcsoltunk, a hálózat akkor is ki 
kell bírja az esetleges átkapcsolásokat vagy kismérvű túlterhelést. Ajánlatos, legalább 
harminc perccel a rendezvény megkezdése előtt végigjárni az úgynevezett 
közönségforgalmi útvonalakat (azokat az útvonalakat, amelyeken a majdani vendég 
megfordul, vagy megfordulhat). Nagyon fontos a rendezvény helyszíne körül 
megvizsgálni, hogy minden tiszta-e, rendben vannak-e a parkolási lehetőségek, 
biztosított-e a környezet a zavartalan érkezéshez. A rendezvény helyszínén belül minden 
készen áll. Működik-e a regisztráció, hogyan áll a ruhatár, rendben vannak-e a mosdók, 
milyen a közreműködők öltözete, megjelenése, személyi higiéniája, általában milyen a 
hangulat, milyen a látvány? Ekkor még van időnk néhány apró hiba kijavítására. 
 
Elkezdődött a rendezvény, érkeznek a vendégek. Itt már tulajdonképpen csak a 
vészhelyzeteken tudunk valami módon javítani. Lényeges, hogy előrelátók legyünk. Ez 
azt jelenti, hogy nekünk a forgatókönyv szerint éppen ilyen esemény előtt kell járnunk 
legalább egy félórával. 
 
Mire kell itt figyelnünk? 
 
Figyelnünk kell mindenekelőtt a VIP vendégek kezelésére, a megkülönböztetett 
bánásmód biztosítására. Ne feledjük el, hogy a közreműködőket, a fellépőket 
folyamatosan kézben kell tartamunk, nekünk kell biztosítanunk azt, hogy ténykedésük 
elé akadály ne gördüljön. Ugyanígy, a vendéglátás folyamatát ellenőriznünk kell mind a 
felszolgált ételek és italok minősége, mind pedig a lebonyolítók magatartása 
szempontjából. Ne feledjük el, míg a vendégek érkezése egy viszonylag szűk 
intervallumban várható, ezért nagy lökésszerű csúcsot okoz, addig a vendégek távozása 
hosszabb időt vesz igénybe és folyamatos. Ezért a legkorábban várható távozási időpont 
előtt ugyancsak egy félórával figyelmet kell fordítanunk a hostessekre - ott vannak-e a 
helyükön, várják a vendégek távozását, hogy segíteni tudjanak, a búcsúajándékok a 
helyükön vannak, és tudják az átadók, hogy mikor, kinek, mit kell átadniuk. 
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Meg kell néznünk, hogy a ruhatár rendben van-e, a ruhatárosok a helyükön vannak. 
Ugyancsak figyelmet kell fordítani a taxikra, illetve, ha a sofőrök által vezetett gépkocsik 
távolabb parkolnak, az előállás biztosítására. Ha a rendezvény fogadásszerűen zajlik, és 
meghatározott időben történik a vendégek távozása, akkor az elbúcsúzó vendéglátók 
sorfalának felállítása, illetve a szükséges figyelmeztetések elvégzése szintén fontos 
feladat. 
 
Két fontos tevékenységre szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet. A rendezvény a 
vendégekért van, ezért állandóan figyelemmel kell kísérnünk a vendégek magatartását, 
figyelnünk a reakcióikat és módosítani ott, ahol ez szükséges. Ilyen módosítások 
lehetnek például, ha túlzsúfolt egy terület (például a büféasztalnál), ha egyes bemutatott 
termékeknél, tárlóknál nagy a sorban állás, akkor kissé át kell szervezni a 
forgatókönyvet. Érdemes figyelni olyan egyszerűnek látszó dolgokra, mint a klimatizálás, 
a hangerő nagysága a rendezvény egyes területein. Ilyen esetekben azonnali, gyors 
intézkedés szükséges, függetlenül a forgatókönyv előírásaitól. Felügyelni, figyelni a 
vendégek reakcióit, hangulatát, egyes dolgokra való fogékonyságukat. Ha kell 
programokat, eseményeket kihagyni, a történéseket gyorsítani vagy éppen lassítani stb. 
Éljük át a vendégek közt az eseményeket és reagáljunk, hisz végül is minden miattuk és 
értük van! 
 
A másik kérdés, amire folyamatos figyelmet kell fordítanunk, a protokoll. Ha nincsenek 
olyan külföldi vendégek, akikre különleges protokoll- vagy ellátási előírások vonatkoznak, 
akkor is figyelni kell arra, hogy a fő vendégek kezelése a kívánalmaknak megfelelően 
történjen. A protokollhibák a legjobban szervezett és lebonyolított rendezvényt is 
tönkretehetik. Ezért nem árt, ha rendezvény egész időtartalma alatt különleges figyelmet 
fordítunk ezekre a kérdésekre. 
 
Ebbe a részbe tartozik az a feladat is, amikor egyes beszállítók már a rendezvény ideje 
alatt eltávoznak. Ilyenek lehetnek például a műsor egyes szereplői, vagy olyan 
beszállítók, akik valamilyen ételt vagy egyéb anyagot hoztak. Célszerő, hogy az eltávozó 
beszállítóknál részben értékeljük a munkájukat, tehát egy gyors helyszíni értékelést 
adjunk, akár néhány szóban is, és igazoljuk, vagy ne igazoljuk a teljesítést. 
 
A bontás 
 
Ha a rendezvény lezajlott, a rendezvényszervezőnek még nagyon sok dolga marad a 
helyszínen. Ne felejtsük el, hogy a rendezvény bontása csak az utolsó vendég 
eltávozása után kezdhető meg. Sőt, tovább megyünk, ha nem feltétlenül szükséges, a 
vendéglátók távozása előtt se kezdjünk hozzá a bontáshoz. A megrendelőnek éreznie 
kell, hogy fontos személyiségnek tartjuk. Ahogy korábbi munkánk vezérdokumentuma a 
forgatókönyv volt, a bontásnak is az kell legyen. Ellenőrizzük a beszállítók által visszavitt 
anyagokat, kellékeket, a saját lebontott és visszaszállítandó anyagainkat. Feltétlen fontos 
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arra figyelnünk, hogy a területet, amelyet átvettünk, rendezni, áttekinteni, takarítani kell, 
és a megállapodás szerint az esetleges javításokat elvégezni. A kiégett világítótestek, az 
áramköri hibák, az esetleg megsérült vagy eltörött bútorzat, dekoráció helyreállítása egy 
következő megrendelés elnyerésének a lehetőségét rejti magában. Ugyanebből a 
tekintetből nagyon fontos, hogy a helyszínt jegyzőkönyvvel adjuk át a felelős vezetőnek, 
az esetleges viták elhárítása érdekében. Ha rendbe hoztuk, és visszaadtuk a helyszínt, 
még nem fejeztük be minden feladatunkat, következnek a rendezvény utómunkálatai. 
 
Lebonyolításról másképpen 
 
A lebonyolítás a vendégek érkezésével veszi kezdetét. Mielőtt megérkeznek, átvesszük 
a termet, kirakjuk az irányító táblákat, majd a technikai stáb érkezésével kezdetét veszi a 
beszerelés. Még egyszer ellenőrizni kell a büfét és a szociális helyiségeket. Az érkező 
előadókat, közreműködőket fogadjuk, s gondoskodni kell róla, hogy semmi ne 
akadályozza őket. Ha a technikai szerelés kész, hang- és fénypróbákat tartunk. Ezután 
elfoglalják helyüket a rendezők, akiket tájékoztatunk a protokollal és a jegyekkel 
kapcsolatban. 
 
Ha minden készen áll, beengedjük a vendégeket, és tájékoztatjuk őket a programról. A fő 
szempont, hogy a rendezvény a vendégekért van! Ezt soha nem szabad szem elől 
téveszteni. Éppen ezért a szervezőnek mindig egy lépéssel előrébb kell járnia, vagyis a 
soron következő eseményre kell figyelnie. A vendégek közül kiemelten kezelendők a VIP 
vendégek, akiknek részvétele a rendezvényen valamilyen okból jelentős. A rendezvény 
ideje alatt a rendezvényszervezők munkáját az állandó készenlét jellemzi, annak 
érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat gyorsan és kreatívan tudják 
orvosolni. Ehhez természetesen jó csapat és csapatmunka szükséges. 
 
Lehetőleg a meghirdetett időpontban kezdjünk, de a 10 perces késés még megengedett. 
Ugyanígy a zárás is pontos legyen, ha lehetőség van ráadásműsorra, azt előre 
egyeztetni kell! 
 
Fontos tudni, hogy a vendégek már a vége előtt is elhagyhatják a rendezvényt, ezért 
őket illik elbúcsúztatni, gondoskodva a ruhatár üzemeléséről és az esetleges taxi-
igényről. A záráskor tapasztalható tömeges rohamra is fel kell készülni! 
 
A rendezvények során egyes kiemelt vendégeinknek vagy akár mindenkinek (anyagi 
lehetőségeink függvényében) ajándékokkal kedveskedhetünk, mely illeszkedik az 
alkalomhoz. Azonban vannak dolgok, melyeket nem szabad ajándékozni, így például 
pénzt, alsóruházatot, élelmiszert, bóvlit. Ügyelni kell arra is, hogy az ajándék ne legyen 
nehéz, törékeny vagy nagy mérető, hogy a vendégnek utazás közben se okozzon 
kellemetlenséget. 
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A bontási munkálatok csak akkor kezdhetők meg, ha a vendégek és a megrendelők is 
távoztak a helyszínről. Külön kell összepakolni a saját és a beszállítói anyagokat, 
eszközöket, a területet tisztán, helyreállítva, jegyzőkönyvvel adjuk át! Ekkor történik az 
eddig kifizetetlen számlák rendezése is. Fontos, hogy még egyszer mindenkinek 
köszönjük meg a közreműködést. 
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7. A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS FOLYAMATA - UTÓMUNKÁLATOK 
 
Azokat a munkálatokat tekintjük itt át, amelyek a rendezvény lebonyolítása után hárulnak 
a rendezvényszervezőre. Nagyon fontos, ezért megismételjük az előzőkben írtakat: a 
legjobb rendezvénynél is csökkenti esélyeinket egy új megrendelés elnyerésére az 
utómunkálatok elhanyagolása. Nem fejeződik be tehát azzal a munkánk, hogy a 
vendégek eltávoztak, a helyszínt rendben átadtuk, és foglalkozhatunk már mással. 
Milyen feladatok elvégezését lehet javasolni? A rendezvény után magunk között kell 
értékelnünk az elvégzett munkát. 
 
Ennek elengedhetetlen előfeltétele, hogy még a rendezvény idején szondázzuk a 
résztvevők elégedettségét. Igyekezzünk meggyőződni arról, hogy mennyire elégedettek 
a látottakkal, hallottakkal, az élménnyel, milyen volt az eltávozáskor a hangulatuk. 
Feltétlenül szükséges, hogy saját és a beszállítók munkatársainak az észrevételeit 
megismerjük és rögzítsük. A tapasztalatok rögzítése, méghozzá írásban, egy további 
minőségi fejlődés előfeltétele lehet. Ezért minden rendezvény után érdemes utólagos 
értékelést elkészíteni, rögzíteni és a resztvevőkkel ismertetni. Természetesen nem 
hagyható el a saját munkatársaink és a beszállítók anyagi elszámoltatása sem. 
 
Bizonyos utólagos munkákat a szerződés szerint kell elvégeznünk - ha ilyet kívánt a 
megrendelő. Ilyen pl. a rendezvény-emlékeztető elkészítése, a résztvevőknek (vagy azok 
egy részének) köszönetnyilvánítások elküldése, esetleg ajándékok kíséretében. Az 
utólagos köszönőlevél vagy telefon a résztvevőknek újra emlékezetébe idézi a 
rendezvényt. Igaz, nem csak a jó, hanem az esetleges kellemetlen dolgokat is eszébe 
juttatja. A rendezvényszervezőnek általában kötelezettsége a tudósítások 
megszervezése, azaz a hírverés. 
 
Saját magunk számára is ajánlatos, de megrendelő rendszerint kéri a fotó- és videó 
anyagok, későbbiekben a sajtóanyagok összegyűjtését és átadását. Magunk számára 
természetesen az archiválás nagyon fontos. Végül el kell készítenünk számlánkat, és 
eljuttatni a megrendelőnek, valamint intézkedni kell a beszállítók számláinak kifizetéséről 
és az esetleges viták elrendezéséről. Figyelmébe kell ajánlani minden 
rendezvényszervezőnek (és minden rendezvény megrendelőjének), hogy a jól sikerült 
rendezvény esetében a rendezvényszervező kérheti azt a jogot, hogy referencia-
listájában ezt a rendezvényt feltüntesse. Ez azzal a kötelezettséggel jár a megrendelő 
számára, hogy érdeklődés esetén igazolnia kell a rendezvényszervező jó munkáját. 
 
Utómunkálatokról másképpen 
 
E fázis legnagyobb jelentőségő eleme az értékelés. Több összetevője van: a 
rendezvényszervezők egymás között értékelik saját munkájukat, egyeztetnek a 
megrendelővel a célok megvalósulásáról, kikérik a közreműködők, előadók és lehetőség 
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szerint a közönség véleményét is. A tapasztalatokat írásban rögzítik. Ha a megrendelő 
igényli, rendezvény-emlékeztetőket, köszönőlevelet készítenek a szervezők, és 
eljuttatják az érintettekhez. Ekkor kell megszervezni a tudósításokat, a médiával való 
kapcsolattartást, aminek későbbi következménye egy másik feladat: a fotó-, videó- és 
sajtóanyagok összegyűjtése és archiválása. 
 
Szintén iktatni kell a rendezvénnyel kapcsolatos számlákat, miután megtörtént az 
elszámolás és a gazdasági értékelés. 
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8. A RENDEZVÉNYEK GAZDASÁGOSSÁGA 
 
Ezután következik a munka legfontosabb fázisa, a 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. A kiadások oldaláról a következő 
költségtényezők merülhetnek fel: 

 A tanácskozáshoz kapcsolódó szállás, események költségei, pl. fogadások, 
bankettek, protokolláris és kulturális események költsége. Általános szokás, hogy 
a konferenciákat nyitófogadással kezdik és egy záró bankettel fejezik be. A 
nyitófogadás célja, hogy a résztvevők kötetlen, oldott hangulatban találkozzanak 
egymással. Sok vendég ismeri egymást,. Ezek ismerősként üdvözlik egymást, 
illetve bemutatják hazájuk többi résztvevőjét, így pár óra alatt kellemes 
hangulatban megoldódik a kapcsolatteremtés problémája. A záró bankett a 
rendezvény megkoszorúzása, egy-egy sikeres záró bankett vagy gálavacsora 
évek múltával is kedves emlékként él a résztvevőkben. Záró bankett 
elképzelhetetlen zene nélkül. A legjobb megoldás, ha olyan zenekart 
szerződtetünk, amely a vacsora alatt halk szalonzenét, utána pedig tánczenét 
játszik és valamilyen speciális magyar produkciót is be tud mutatni. 
Természetesen akaratunkat nem erőszakolhatjuk a megrendelőre, de finoman 
befolyásolhatjuk a műsor és zenekart megválasztásában. 

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

 A kongresszusra meghívott előadók, tiszteletbeli vendégek, újságírók költségei. 

 A nem állandó alkalmazottak személyi jellegű munkabér költségei, pl. tolmácsok, 
hosstesek, kisegítő titkársági személyzet, idegenvezetők, technikusok, orvosok, 
biztonsági szolgálat embereinek bére. 

 A regisztrációs iroda felszerelési költségei, pl. telefax, telefonvonalak, hitelkártya 
leolvasók bérleti díja stb. 

 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. 

 A tanácskozások közben kávészünetek, illetve ebédek költsége. 

 Egyéb kiadások, pl. résztvevők részére ajándék, borravaló, pénzváltás költségei, 
bankköltség, előre nem kalkulálható váratlan kiadások stb. 

 A kongresszusszervező utazási iroda, valamint a megrendelő társaság részére 
előzetes megállapodás alapján rögzített nyereséget is alapvetően a részvételi 
díjból kell fedezni. (Ugyanakkor az utazási iroda árrését az idegenforgalmi 
szolgáltatások után kapott jutalékok is jelenthetik.) 
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 A vendégek itt-tartózkodásával szorosan kapcsolatos költségek, mint pl. szállás, 
étkezés, transzferek. Nagy nemzetközi konferenciáknál szokás 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), vidéki kirándulások. Ezek 
időpontját a résztvevők szabadidejére kell meghatározni, a konferencia 
programjától függően. 

 A kongresszus előtt és után meghirdetett kirándulások ára. Ezek az ún. post-
congress és pre-congress túrák általában 2-3 naposak, céljuk az, hogy ha egy 
külföldi konferenciarésztvevő itt van Magyarországon, akkor lehetőleg minél 
többet ismerjen meg az országból, ne csak a konferencia helyszínét, városát. Ez 
egyidejűleg a szervező utazási irodának természetesen többletbevételt is jelent, 
tehát az adott konferencia nyereségességét növeli. 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. 

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

 
A megrendelő dönti el, hogy mely programok kerülnek be a tanácskozás meghirdetett 
hivatalos programjába, azaz, mely szolgáltatások képezik a részvételi díj részét, illetve 
melyek azok, amelyek fakultatívak, tehát a résztvevőnek külön kell fizetnie. A 
konferencia szakmai, tudományos programját mindenkor a megrendelő társaság 
határozza meg, de a konferenciaszervezőnek ajánlatának kialakításánál maximálisan 
figyelembe kell azt vennie. 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. A kalkuláció elkészítése és a 
részvételi díj megállapítása után kerül sor a kongresszus meghirdetésére, azaz az 
értesítő körlevelek és jelentkezési lapok kiküldésére. 
 
Pénzügyek 
 
A rendszerváltás változásokat hozott az intézmények finanszírozásában Az állam illetve 
az önkormányzatok támogatást folyósítanak, emellett szükség van a saját bevételre és a 
szponzori támogatásra is. A közösségi szükségletek kielégítésére megtörtént a piaci 
szféra behozatala is. Az önkormányzatok saját költségvetésük ismeretében döntenek a 
folyósított támogatásról. A tervezésben az előző évek tényszámai vannak segítségünkre. 
Az intézménynek ezeket rendelkezésre kell bocsátani, valamint az adott évi 
programtervet (tervezett bevételekkel és kiadásokkal) és a közvetett költségek (rezsi) 
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tervezetét is. Az intézmények pénzügyeiket átutalással bonyolítják le, a készpénzfizetés 
egyre ritkább. Kisebb kiadásokat a házipénztárból fedeznek. 
 
BEVÉTELEK 

 támogatás 

 saját bevételek: 
o ellátási díjak (pl.: tábor) 
o alaptevékenységi szolgáltatás bevétele (tanfolyam, klubtagság 

jegybevétel) 
o működési célú átvett pénzeszköz (pályázati pénz) 
o bérleti díjak (hely, eszköz bérbeadásából) 
o eszközértékesítés bevétele 
o kártérítési befizetések (dolgozó/vendég) 
o kamatbevételek 

 
KIADÁSOK 

 személyi juttatások 
o rendszeres (bér) 
o nem rendszeres (dolgozó eseti megbízása) 
o külső személyi juttatás (tiszteletdíj) 

 járulékok 

 dologi kiadások: amelyek a működés feltételeit biztosítják, például: 
o eszközök 
o anyagok 
o irodaszer 
o telefon 
o rezsi 
o programok kiadásai 

 
A költségvetés tervezéséhez fontos a rendezvények önköltségszámítása. A költségeket 
költségvetési tervlapon vezetjük. Két fő oszlopa: terv és tény. Utóbbit a rendezvény után, 
a tényleges költség ismeretében töltjük ki. Intézmények esetében a tervlapot a 
felettesekkel engedélyeztetni kell. Minden költségnek szerepelnie kell rajta. A 
tervezéshez elengedhetetlen a közvetett költségek ismerete is. Az ezzel kapcsolatos 
számadatok: 

 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 
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A terem rezsióradíja a fentiek ismeretében (Ft/m2/ó): 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 
 
Ahhoz, hogy a terem önköltségét kiszámíthassuk, még egy számadatra van szükségünk, 
ez pedig az ügyvitel rezsióradíja, melyet úgy kapunk, hogy az alkalmazottakkal 
kapcsolatos kiadásokat osztjuk a fenti adatokkal, azaz 
 
Ü= (bér + járulék + juttatások) / nyitva tartás / hasznos órák / hasznos alapterület 
 
A kettő összege adja a terem önköltségi óradíját, Ft/m2/órában. Ha ezt 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. A közvetett költségek mellett lényeges a közvetlen költségek ismerete 
is. Ez mindazon kiadások összefoglaló neve, melyek a rendezvénnyel kapcsolatosan 
merülnek fel, ahhoz konkrétan hozzárendelhetők. 
 
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. Az ár meghatározásánál ezen felül figyelembe kell venni: 

 a konkurencia árait 

 fizetőképes keresletet 

 a szükségletet 

 a divatot 
 
A rendezvény gazdaságilag lehet: 

 veszteséges: még a költségek sem térülnek meg 

 rentábilis: 
o csak a közvetlen költség, térül meg 
o a közvetett és közvetlen költség is megtérül 

 nyereséges: a költségek megtérülésén túl profitot is termel 
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9. A RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐI, REKLÁMFORMÁK 
 
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a rendezvény voltaképpen egyfajta csoportos 
tevékenység. Ennek a csoportnak több, eltérő funkciójú résztvevője, összetevője van:  

 vendégek (más szóval: látogatók, nézők vagy közönség) 

 VIP-résztvevők (lehet vendég vagy előadó) 

 szereplők (művészek, tudósok, előadók) 

 megrendelő cég 

 közreműködők és szervezők 

 média 
 
A rendezvény szempontjából természetesen mindegyik nagyon fontos, hiszen ha 
bármelyik elem hiányzik, nincs rendezvény. A szakirodalmak egyetértenek abban, hogy 
a legfontosabb szereplő a vendég, akit marketing-szóhasználattal vevőnek is 
nevezhetnénk. A rendezvénynek minden esetben vendég centrikusnak kell lennie, ez a 
siker záloga. Kiemelten kezelendők a VIP-vendégek, ennek okát a korábbiakban már 
részleteztük. VIP-személyek lehetnek egyes meghívott művészek, előadók is. Mindkét 
csoporttal szemben elengedhetetlen a protokoll ismerete. 
 
Természetesen minden szereplő, előadó fontos személyiség, akadálymentes 
felkészülésükről és fellépésükről gondoskodni kell. A meghívott előadók elégedettsége, 
illetve elégedetlensége döntő jelentőségő a rendezvényünk sikerének megítélésében. A 
megrendelő a cég, akié az ötlet, és aki a megvalósítás elemeihez hozzájárulását adja. 
Feladata a szakmai szervezőbizottság létrehozása, amely az alábbi tevékenységeket 
végzi el: 

 ülésfajta meghatározása 

 fő mondanivaló megjelölése 

 ülés időbeosztásának elkészítése 

 előadók felkérése 

 szekcióülések meghatározása 

 témafelelősök kijelölése 

 kísérő rendezvényekről döntés 

 védnökök felkérése 

 koordináció 

 előzetes anyagok elkészítése 

 szponzorkeresés 

 pénzügyi ellenőrzés 
 
A vendégekről és a fellépőkről való gondoskodás kulcsfigurái a közreműködők és a 
szervezők. Ők a lebonyolítás aktív résztvevői, a szervezési folyamat koordinátorai és 
feladatvégzői. A jó rendezvényszervező egyben jó protokollos is, hiszen ismernie kell az 
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illemszabályokat, különösen a köszöntés, bemutatás, vendégfogadás, ültetés, 
rangsorolás írott és íratlan szabályait. Gondosan kell megszervezni a rendezvény 
minden egyes mozzanatát, s fontos az is, hogy a vendégek nem láthatják, mennyi 
munka van a program mögött. A protokollosnak számtalan szabályhoz kell 
alkalmazkodnia, így munkájában sok a hibalehetőség. Az első és legfontosabb szabály: 
mindig a háttérben dolgozik! Munkájához szükséges a szakmai tudás, a kreativitás, a 
pozitív gondolkodás és a kiváló szakmai kapcsolatok. Legyen mértéktartó minden 
tekintetben, öltözködésében pedig egyszerű, de elegáns. Udvarias, előzékeny, 
határozott, művelt személyiség, ugyanakkor igazi „láthatatlan ember". 
 
A közreműködők között fontos szerepet játszanak még a tolmácsok és a hostessek A 
tolmácsokra a nemzetközi rendezvényeken van szükség, azért, hogy a részvételi arányt 
növeljük. A rendezvényen ugyan lehetőség van egy munkanyelv kijelölésére, de ha 
valaki ezt nem beszéli jól, inkább nem vesz részt az ülésen. A nagyobb részvételi arány 
érdekében tolmácsberendezést építenek be a helyszínen, és tolmácsokat alkalmaznak. 
Ez azonban nem olcsó mulatság. A nemzetközi eseményeken leggyakoribb a 
szinkrontolmácsolás: az élőbeszéddel egyszerre fordítják a szöveget. A tolmácsolás 
lehet konszekutív is: ilyenkor gondolatsoronként utólag fordítanak. A tolmácsnak mindkét 
nyelvet anyanyelvi szinten ismernie kell, és az adott szakma speciális nyelvében is 
jártasnak kell lennie. Tökéletes koncentrálóképességre és gyorsaságra van szükség a 
tolmács részéről. 
 
A hostessek a rendezvény segítői: elsősorban informátorok, a vendégeket szolgálják, de 
szervezési feladatokat is megoldanak, hiszen a vendégek esetleges problémáinak 
elintézése is az ő dolguk. A közreműködők közé tartoznak az egyéb szolgáltatók is, akik 
valamilyen formában hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez, zökkenőmentes 
lebonyolításához. Ezek a következők: 

 a közlekedési cégek: a légiközlekedési vállalat, a buszvállalatok, a vasutak, a 
hajóstársaságok, az autókölcsönzők 

 szállodák és az éttermek 

 az ajánlattevők: a kongresszusi központok, a vásárközpontok, az 
oktatóközpontok, a kongresszusi és egyéb szállodák 

 nyomdák 

 virágkötők, dekoratőrök 

 építészek, mérnökök, berendezők 

 technikusok stb. 
 
Kiemelten fontos a média szerepe a rendezvényeknél, mind a nyomtatott, mind az 
elektronikus sajtó tekintetében, hiszen innen értesülhetnek az érdeklődők a 
rendezvényről, és itt jelenik meg annak visszhangja is. Másfelől a rendezvényeknek 
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szinte kivétel nélkül kiegészítője valamiféle sajtórendezvény, mely egyébként önállóan is 
előfordulhat. A média szerepével ezért részletesebben is foglalkozunk. 
 
Az egyes médiumok többnyire a klasszikus reklámok reklámhordozói. Történetileg a 
reklámok kialakulása egészen az ókorig vezethető vissza. Minden reklám sikerének 
kulcsa a fogyasztó megismerése. Tudnunk kell, hogy a kiválasztott célcsoport mire figyel 
fel, mi alapján dönt, mi a fontos számára, tehát összességében tudnunk kell, hogyan 
gondolkodik. A reklám a piacgazdaság nélkülözhetetlen eleme, melynek célja az 
informálás, a befolyásolás és az igénykeltés. A marketing-szakirodalom szerint a reklám 
„nem személyes, fizetett, befolyásoló célzatú kommunikáció azonosítható közzétevővel, 
termékekről, szolgáltatásokról és eszmékről, melyeket különböző médiumokban tesznek 
közzé". Hangsúlyozandó, hogy kommunikációról van szó, tehát a visszacsatolás 
ugyanolyan fontos, mint az, hogy a közölni kívánt információ a médián keresztül eljusson 
a célközönséghez. A reklámokat többféleképpen csoportosíthatjuk: tárgy szerint 
(politikai, társadalmi, gazdasági), célcsoport szerint (fogyasztói, üzleti). 
 
A reklámokkal kapcsolatosan szokás megkülönböztetni egymástól a reklámeszközöket 
és a reklámhordozókat. Reklámhordozó esetünkben a média, vagyis valamilyen 
kommunikációs csatorna (pl.: televízió), a reklámeszköz pedig az üzenet kódolt változata 
(pl.: reklámfilm). A média felosztása: vizuális, auditív, audiovizuális vagy más 
csoportosításban: nyomtatott, illetve elektronikus médiáról beszélhetünk. Konkrét 
esetben a kommunikációs csatorna vagy csatornák kiválasztását befolyásolja: a 
reklámozni kívánt termék vagy szolgáltatás, a célcsoport, a rendelkezésünkre álló 
költségkeret, az esetleges konkurencia és az adott médium speciális tulajdonságai is 
(célozhatóság, költség, időtartam, jogi szabályok). További tényező lehet: sürgősség, 
jogszabályok, szinergia. A megfelelő hordozó kiválasztásához előzetes médiakutatás 
szükséges, melyben információkat szerezhetünk például a nézettségről vagy a 
példányszámról is. Az objektív összehasonlításban különféle média-mutatószámok 
lehetnek segítségünkre. 
 
Médiumok 

 írott sajtó 

 szabad- és zárttéri reklámok 

 rádió 

 televízió 

 mozi 

 internet 
 
Az írott sajtó 
 
Szerepe fokozatosan csökken, de mégis a legfontosabb. Jellemzői: publicitás, 
periodicitás, aktualitás és univerzalitás. A megjelenés gyakorisága szerint léteznek napi- 
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és hetilapok, valamint folyóiratok. Tartalmuk szerint megkülönböztethetünk: általános, 
politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, bulvár, hirdetési és szaklapokat. Terjesztésük 
köre alapján léteznek helyi, regionális, országos és nemzetközi lapok, terjesztésük módja 
szerint pedig utcai, előfizetéses, vegyes és ingyenes terjesztésű lapokat találhatunk a 
piacon. Minden sajtótermék fontos mutatószáma a példányszám, értve ezalatt a 
nyomtatott és eladott példányokat és a kettő arányát is. 
 
Minden laptípus másként viselkedik a reklámozás szempontjából. A napilapok hitelesek 
az olvasóközönség szemében, viszont az újság nagy részét csak felületesen olvassák el. 
A napilapok széles közönségnek, aktuális üzenetet közvetítenek gyorsan. A kutatások 
igazoltak, hogy a napilapokban közölt reklámok csak minimum heti háromszori 
megjelenés esetén hatékonyak. Tömeges elérést tesznek lehetővé tehát, viszont éppen 
ezért nagy az ún. meddőszórás, vagyis sok olyan emberhez is eljuttatjuk hirdetésünket, 
akit az nem érdekel. A hirdetési költség változó, függ az adott napilap olvasóinak 
számától, és a tarifákat a felületnagyság is meghatározza. A napilapok előnye, hogy a 
megrendeléstől számított két-három napon belül megjelenik benne reklámunk, vagyis 
rendkívül gyorsnak és rugalmasnak mondható. 
 
A magazinok presztízse és példányszáma is változó, viszont itt több elmélyült és 
érdeklődő olvasóra számíthatunk, és a ritkább megjelenés miatt az információk 
hosszabb ideig emlékezetben maradhatnak. A magazinokban igényesebb kivitelben, 
viszont drágábban reklámozhatunk, bár itt is igaz, hogy egy olvasó elérési ára viszonylag 
alacsony Hátránya, hogy hosszadalmasabb a megjelenés, mint a napilapokban, előnye 
viszont a kisebb meddőszórás. 
 
A szaklapok rendkívül magas presztízzsel rendelkeznek, meglehetősen magas az 
élettartamuk, mivel az érdeklődők gyűjtik és újra előveszik az egyes példányokat, viszont 
az előző kettőnél lényegesen kisebb olvasókörrel rendelkeznek, így a meddőszórás 
szinte minimális. Az egy főre jutó hirdetési költség viszonylag magas, bár a szaklapok 
hirdetési árai alacsonyabbak az előző két kategóriáénál. A reklámok átfutási ideje 
hosszú, tehát ilyen szempontból a szaklapok rugalmatlanok. 
 
Népszerű új kategória az ingyenes lapoké, melyek előnye a gyors információhoz jutás. 
Ilyenek a reklámújságok, a vállalati magazinok vagy a programmagazinok. A 
sajtóreklámokat többféleképpen csoportosíthatjuk: 

 méret 

 elhelyezkedés 

 színek 

 képek szerint. 
 
Képek: a képes hirdetés drágább, mint a szöveges. 
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Szabad- és zárttéri reklámok 
 
Ezek a legősibb reklámhordozók. Esetükben az eszköz és a hordozó gyakran nem is 
különíthető el (pl.: óriásplakát táblája: hordozó, plakát: eszköz). A zárttéri reklámnál 
kedvezőbb a befogadói szituáció, hiszen a közönség szinte „össze van zárva" a 
reklámmal, de a szabadtéri reklámok megítélése is kedvező. A probléma, hogy a 
szemlélő gyakran felületes, hiszen csak rövid ideig figyeli a reklámot, s azt is többnyire 
mozgás közben teszi. Ezt reklámfajtát könnyen érthetőre kell tervezni, elsődleges célja a 
figyelemfelkeltés legyen. Többnyire csak egy szlogent és valamilyen egyszerű képet 
tartalmaz. Ilyenek például az óriásplakátok, vagy ezek manapság divatos változatai, a 
teaser-ek. Ez utóbbiakat magyarul óriásplakát-sorozatnak nevezhetnénk. Először nem 
derül ki, hogy mit reklámoznak, ez csak a plakátsorozat révén válik világossá. A 
szabadtéri reklámok másik funkciója (a figyelemfelkeltés mellett) az emlékeztetés. 
Többnyire más médiumok reklámjainak kiegészítői, az emberek tudatában való 
folyamatos jelenlétet szolgálják. Nagy méretük miatt erős hatással rendelkeznek. 
Lehetnek permanensek vagy átalakíthatóak. Előbbiek időtartama több év is lehet, 
utóbbiaké általában egy hónap körül van. Rendezvényszervezőként ezeket használjuk. 
 
A szabadtéri reklámok esetében is fontos az elhelyezkedés: lehetőleg forgalmas, jól 
látható helyen tegyük ki őket. Ezeket a reklámeszközöket szinte mindenki láthatja, tehát 
szelekció nem lehetséges (esetleg területi). A gyártási költségük magas, a kihelyezési 
alacsony. Állandó reklámfelületek esetében egyedi kalkuláció szükséges (ez 
meglehetősen drága), tervezésük, előállításuk és engedélyezésük hosszú folyamat. 
Ugyanilyen időigényes a változó reklámfelületek elkészítése is. Az említett állandó és 
változó kategóriák mellett másfajta csoportosítás is létezik a szabadtéri reklámfajtákra 
vonatkozóan. Megkülönböztethetünk: 

 plakátokat 

 festett táblákat, vásznakat, tűzfalakat 

 világító berendezéseket 

 utcabútorokat 

 „szendvicsembereket” 

 járműreklámokat 

 légi reklámokat 
 
Plakátok 
 
A legjellegzetesebb típus. Régen festőművészek készítették. Közülük is legfontosabb az 
óriásplakát, mivel ennek a legnagyobb a mérete és a hatása is. Kevés elemet 
használjunk az óriásplakáton, mivel az emberek átlagosan csak két másodpercig figyelik. 
A megjegyzési hatékonyság növelhető megvilágítással és 3D-elemek használatával. 
Gazdaságos és hatékony reklámozási forma a forgó-prizmás berendezés, mely 
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egyszerre három plakátot tartalmaz, ezeket bizonyos időközönként váltogatja. 
Hatékonyak a city-light plakátok is, melyeket buszmegállókban, benzinkutakon, 
bevásárlóközpontokban helyeznek el (tehát forgalmas helyeken, ahol ráadásul 
várakoznak is az emberek), az éjjel-nappali belső megvilágítás pedig még tovább növeli 
előnyüket. Régi reklámhordozó a plakáthenger, ezt ma világítással kiegészítve 
használják. A kandeláber-reklámok lámpaoszlopokra szerelve találhatók, előnyük, hogy 
aktualitásukat vesztve könnyen eltávolíthatók, leszerelhetők. Ehhez a típushoz 
sorolhatók még a hagyományos fal ragaszok, melyek többnyire rövid élettartamúak, és 
hatásuk meglehetősen kétséges. Egyéb eszközök még: járműveken, kapaszkodókon 
elhelyezett hirdetések, reklámok. 
 
Festett táblák 
 
vásznak, tűzfalak: hosszabb időre szólnak, mint a plakátok. Festett táblákat az utak 
mentén találhatunk, a tűzfalfestés napjainkban sikeres, a vásznak előnye, hogy az előző 
kettőnél könnyebben festhető, a helyszínről könnyebben eltávolítható és szállítható. 
 
Világító berendezések 
e típus elemei különböznek egymástól abban, hogy csak éjszaka vagy nappal is 
láthatóak. Ez utóbbi természetesen hatékonyabb. Változatos méretben, egyedi 
gyártással készülnek. Ide tartoznak: portálok, homlokzati berendezések; neonreklámok; 
fényújságok; óriásképernyők (hosszabb időre lekötnek); lézeres berendezések (drágák); 
és a kívülről vagy belülről megvilágított plakátok ide is besorolhatók. 
 
Utcabútorok 
 
padok, korlátok, szeméttárolók, zászlók, molinók tartoznak ebbe a típusba. Hasznos és 
hatékony reklámfelületek lehetnek. A rendezvényszervezésben gyakori a molinók, vagyis 
a kifeszített vásznak használata. 
 
Járműreklámok 
 
tömegközlekedési eszközök és taxik külső felületén találkozhatunk velük. Változatos 
méretben készülnek, a jármű méretéhez igazodva. Légi reklámok: az emberek által 
csodált, ám költséges típus. Ez lehet hőlégballon, mely mozgásban és kikötve is 
impozáns, feltűnő jelenség. Ide sorolhatók a gázzal töltött ballonok és a repülővel 
vontatott transzparensek. Ez utóbbiak használata akkor célszerű, ha kis területen sok 
ember zsúfolódott össze, hiszen fölfelé mindenki tud figyelni, de lehetséges, hogy 
másfelé nem lát ki a tömegből. Figyelemfelkeltő a repülő zúgása is. Alkalmazását az 
időjárás korlátozhatja. 
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A rádió 
 
Auditív médium, aktuális, érdekes információk közlésére használják. A hallott információ 
jobban rögzül, mint az olvasott, ily módon a rádió alkalmas a máshol szerzett információ 
rögzítésére. A rádióadókat aszerint csoportosíthatjuk, hogy kereskedelmi vagy 
közszolgálati alapon működnek. Előbbi reklámbevételeiből él, utóbbi állami támogatást is 
kap. Más csoportosításban országos és helyi rádiókat különböztethetünk meg. A rádió 
szóbeli meggyőzésre épít, magas információs értékkel rendelkezik. Az emberek nagy 
része háttérrádiózást művel, ezért az elsődleges feladat a figyelem felkeltése. Ezt 
erőteljes hangeffektusokkal és sokszori ismétléssel lehet elérni. A kutatók minimum heti 
20 ismétlést tartanak hatékonynak. Nem célszerű tömeges adatot közölni, mert az 
emberek nem jegyzik meg. Itt is nehéz a szelektálás, az időpont megválasztása és a 
regionális adás közelebb vihet a kívánt célcsoporthoz. A rádióreklám egyszeri tarifája 
alacsony, viszont a hatékonyság miatt többszöri hirdetés szükséges. A reklám minimális 
ideje tizenöt másodperc, e fölött öt másodpercenként változik a tarifa. Az árak havonta 
változhatnak, napszakonként is eltérőek. Rugalmas, gyors reklámlehetőség, egy-két 
héttel korábbi megrendelés után az anyagot elég a megjelenés előtt néhány nappal 
leadni. A rádió szempontjából fontos: a reklámot a többi műsorszámtól jól el kell 
különíteni. 
 
Hirdetési formák: szponzorált műsorok (pl.: közlekedési hírek, időjárás); rádiós 
nyereményjátékok szponzorálása (előnyös); reklámriportok (részletesebb lehet); 
műsorvezető által felolvasott reklám (népszerű személy legyen); reklámfelvételek 
(effektek révén hatékonyak). 
 
A reklámfelvételek elhelyezhetők spot- vagy blokkműsorban. Az előbbi előnyösebb, 
hiszen egyszerre csak egy-két hirdetés szerepel, így könnyebben megjegyezhető. 
Reklámblokkban a hirdetés elveszhet a többi közt. A reklámfelvételek felépítés szerint 
lehetnek narratívak (a hallgatóhoz szólnak), dialógusosak (a párbeszéd ellenszenvet 
válthat ki, mivel kizárja a hallgatót), vagy reklámdalok (a dallam révén jobb az emlékezeti 
hatás). Egyéb auditív médiumok: hangosbemondó, utcai hangszóró, vásári megafon. 
Kizárólag helyszíni alkalmazásra valók, a rendezvény ideje alatt hatékonyak. 
 
Az audiovizuális média: a televízió, a mozi és az Internet. Hasonlóan a rádióhoz, ez is 
lehet kereskedelmi vagy közszolgálati; helyi, országos, sőt nemzetközi is. Sugárzás 
szerint lehet földi, műholdas, kábeles vagy digitális. 
 
A televízió 
 
Magas presztízzsel rendelkezik (éppen ez a veszélye is), magas figyelemértékkel bír 
(hiszen azért tévéznek, hogy információhoz jussanak). Ugyanakkor a televíziótól 
szórakoztatást várnak az emberek, így a reklámok ellenérzést válthatnak ki, különösen, 
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ha kedvenc műsorukat szakítják félbe. A kép, a mozgás és a hang komplex hatást vált ki. 
A tévé technikai adottságai rendkívül kedvezőek, az elképzelések szinte korlátlanul 
megvalósíthatóak. Ugyanakkor ez is széles közönséghez szól, esetleg regionális 
adóknál célozottak az érdeklődők. A tévéreklámok előállítása és közzététele is a 
legköltségesebb (az összes médium vonatkozásában). A tarifa alapja napjainkban a 
nézettség. Ezen túlmenően szezonális árakat állapítanak meg a csatornák. A reklám 
minimális hossza öt másodperc. A legdrágább médium egyben a legrugalmatlanabb is: 
rendkívül hosszú idő telik el a megrendelés és a reklámfilm adásba kerülése között. 
 
A mozi 
 
Látogatottsága az utóbbi időben emelkedő tendenciát mutat, bár jelentős különbségek 
vannak a vidéki és a városi, valamint a multiplex és a hagyományos mozik között, ez 
utóbbin belül pedig a kommersz és a művész mozik között is. A mozi presztízse nem túl 
magas, és (a televízióhoz hasonlóan) sajátos, kettős befogadói szituáció jellemzi: a filmet 
meg akarják nézni, a reklámot viszont kénytelenek. A mozi a hatalmas vászon révén 
rendkívül hatásos, a közönség jól célozható (többnyire a fiatalok látogatják). A 
reklámtarifa egy hónapig tartó lejátszásra érvényes, a reklámfilmek hossza 30, 45 vagy 
60 másodperc. Ugyanazok a reklámfilmek mennek, mint a tévében, időnként kibővített 
formában. 
 
Az Internet 
 
Az informatikai forradalom vívmánya az Internet és a mobil távközlés. Új lehetőséget 
teremtettek a reklámozásban. Az internetes reklámok száma már ma is jelentős de 
folyamatosan növekszik. Az Internet óriási előnye, hogy a többi médium (sajtó, rádió, 
televízió) kínálata letölthető róla, és kommunikációs lehetőségként is funkcionál. Magas 
presztízsű médium, kiváló technikai adottságokkal, kedvező befogadói szituációval. 
Közönsége jól célozható: az internetezők zöme fiatal, képzett, jó jövedelemmel 
rendelkező férfi. Az internetes reklámozás nem költséges eljárás, rugalmas, gyors, 
probléma viszont a jogi szabályozás hiányossága. Kommunikációs lehetőségek: honlap; 
banner; button v. textlink; szponzorálás; letölthető eszközök; megjelenés 
keresőprogramban; e-mail, spam (kéretlen levél, visszatetsző lehet) 
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10. ESETTANULMÁNY: SZAKMAI KONFERENCIA SZERVEZÉSE 
 
A konferenciák létrehozása a szellemi tevékenység egyik fajtája. Rendszerint több 
személynek (csoportnak) közös szellemi "terméke”. Mint minden más termék, így ez is 
exportálható és importálható. A konferenciára -mint szellemi termékre- is adaptálható 
az a marketing szabály, hogy 

 kutatni kell a piacát különböző információk és a közvélemény igényének 
beszerzése révén 

 elemezni kell a különböző igényeket a megvalósítás céljából 

 fel kell kelteni a közvélemény érdeklődését a reklámon és a propagandán - a 
Public Relation-on keresztül. 

 

10.1. A konferencia előkészítése 

 
A.) A téma kiválasztása 
A téma kiválasztásához -amely tulajdonképpen döntéselőkészítés- különböző 
információkat lehet felhasználni, de elsődleges a szakmai közvélemény igénye. Ha 
bizonyos időközökben ismétlődő konferencia rendezésére kerül sor, legelőször is meg 
kell vizsgálni az előbbi konferenciák tárgykörét, azok határozatait, ajánlásait, 
ugyanis azok igen gyakran támpontot adnak a következő azonos tárgyú konferenciák 
témáira. 
 
A téma kiválasztásánál figyelembe kell venni a közvéleményt, amely gyakran támaszt 
igényt egy-egy probléma megvitatására. A munkaterv összeállítása előtt érdemes 
energiát fektetni a szakmai közvélemény, illetve a munkatársak véleményének 
kikérésére, akár kérdőív, akár interjúk keretében. A kiküldött kérdőívek kb. 30-40%-a 
érkezik általában vissza, jó támpontot, ötleteket és javaslatokat adva a következő 
feladatokhoz. 
 
A konferenciai téma kiválasztásánál döntő tényező az, hogy mik a célkitűzések, mit akar 
elérni a konferencia szervező bizottsága a megrendezés révén, mi a jellegzetessége, 
lesznek-e kapcsolódó eseményei pl. kiállítás, filmvetítés, tv közvetítés stb., a konferencia 
nemzetközi részvételű-e. Mennyi a rendelkezésre álló férőhely a teremben, illetve a 
termekben, milyenek a szálláslehetőségek, kik lesznek előreláthatólag a résztvevők, 
milyen megoszlást kívánunk elérni, stb. A felsorolás is bizonyítja, hogy a konferencia 
szervezőinek sokfajta igényt kell kielégíteniük. 
 
B.) A konferencia előkészítő bizottság létrehozása 
A konferencia előkészítéséről és lebonyolításáról az előkészítő (szervező) bizottság 
gondoskodik. Az előkészítő bizottság rendszerint két csoportra oszlik. 
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Az egyik a konferencia témáját választja ki (téma csoport), míg a másik a technikai 
előkészítést, majd a lebonyolítást intézi (technikai csoport). Ha a konferenciát 
kiállítással vagy kiállításokkal együtt szervezik, ilyen esetekben a kiállításokat külön 
csoport rendezi. 
 
A téma csoport feladata javaslatot tenni az előadók, hozzászólók és a szekcióelnökök 
személyére, amennyiben a konferencián szekcióülések is vannak. A konferencia témája 
és az altémák meghatározzák a konferencia technikai lebonyolításának főbb formáit. A 
technikai lebonyolítást a technikai csoport végzi, melynek legfontosabb feladatait az 
alábbiakban lehet összefoglalni: javaslatot tesz  

 a konferencia színhelyére 

 a konferencia megrendezésének időpontjára 

 a konferencia költségvetésére 

 a konferencia lebonyolítási módjára 

 a meghirdetés módjára 

 biztosítja a tolmácsokat 

 javaslatot dolgoz ki a konferencián tartott előadások anyagainak 
hasznosítására 

 megtervezteti a meghívókat stb. 
 
A konferenciairoda élén egy hozzáértő vezető, a konferenciaszervező menedzser áll, 
aki munkáját -a konferenciai forgatókönyvben megállapított feladatokat- az előírt 
határidők szerint végzi. Ő az, aki egyben beosztja az egész szervezést és a 
munkatársak munkáját szervezi és irányítja. 
 
C.) A konferencia előtti feladatok 
Egy-egy konferencia előzetes bonyolítása terén a menedzser és munkatársainak sokrétű 
és mindenre kiterjedő figyelemmel kell szervezni a következő főbb feladatokat: 

1. A konferencia színhelyének kiválasztása, ezzel kapcsolatban az előadótermek 
lekötése. 
2. A konferenciai tematika és az előadók személyének ismeretében a konferencia 
meghirdetése a vállalatok, intézmények és egyének számára. 
3. A jelentkezések összegyűjtése, rendszerezése és beosztása, valamint témák 
szerinti csoportosítása. 
4. A részvételi díjak lekönyvelése és ellenőrzése. 
5. A konferenciai előadótermek műszaki berendezéseinek (hangosítás, 
tolmácsberendezés, hangszórók, magnetofonok, vetítők, stb.) időbeni biztosítása. 
Tolmácsok szerződtetése. 
6. Az előadók és az elnökség tagjainak felkérése. 
7. meghívók megtervezése, kéziratának összeállítása, nyomdai megrendelése. A 
nyomdai korrektúra átnézése. 
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8. A meghívók kiküldése részint az előzetes jelentkezőknek, részint azon 
személyeknek, akiknek a részvétele a konferencia sikere szempontjából fontos. 
9. Az előadások begyűjtése és lektoráltatása, lehetőleg nyomtatott és 
számítógépes lemezek formájában is. 
10. Az előadások téziseinek előzetes kiküldése, majd a végleges előadások 
kiadása és megküldése az összes érdekeltnek. 
11. Sajtótájékoztató előkészítése. A konferencia eredményeinek ismertetése a 
médiákon keresztül. 

 
D.) A konferencia költségvetésének elkészítése 
A költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni a résztvevők várható létszámát a 
hazaiak és a külföldiek viszonylatában. Általános nemzetközi gyakorlat, hogy a 
résztvevők között vannak olyanok (és ez a többség), akik részvételi díjat fizetnek és 
vannak olyanok, akik az előkészítő bizottság vendégei. Ezekhez tartoznak az előadók, 
az előkészítő bizottság tagjai, a rendező szerv vezetői, egyes nemzetközi szervezetek 
képviselői. Mindezeket figyelembe véve többféle befizetési módozat lehetősége számít 
ésszerűnek. 
 
Napjainkban bevett szokás a banki átutalás, illetve a csekken történő fizetés. 
Természetesen lehetőséget kell adni a konferenciára jelentkezők helyszínen történő 
befizetésére is. 
 
Az előbbiek figyelembevételével meg kell tervezni, hogy mennyi legyen a konferencia 
bevétele és kiadása. Manapság a konferenciák szervezése, lebonyolítása is 
nyereségorientált tevékenység. Természetesen nem olyan mértékben mint a 
versenyszféra tevékenysége, ezért fontos a nyereség tervezése. Napjainkban ezt a 
költségvetések tervezésénél mint szervezési költség szokás tervezni a kiadások oldalán. 
Általában a bevételnek fedeznie kell a konferencia kiadásait, de vannak olyan 
konferenciák is, amelyeket szubvencionálni kell, mert kevesebb bevétel várható, mint a 
kiadás, vagy bizonyos megfontolások miatt a konferenciának eleve nem lesz bevétele. 
Ezért a szervezéshez szükséges pótlólagos források felkutatása, különféle pályázatok, 
támogatások megszerzésén keresztül valósulhat meg. Ezek felkutatása, szervezése is 
elsősorban a konferenciaszervező menedzser feladata. A konferenciai költségvetésekre 
érvényes az a megállapítás, hogy tükrözniük kell az előrelátást, és pénzegységekben 
kell kifejezniük a konferencia minden tevékenységét a bevételi és a kiadási vonalon 
egyaránt. A költségvetés tehát iránytű az előkészítő bizottság kezében, amely 
megmutatja, hogy mennyit költhet, illetve milyen összegekkel gazdálkodhat. 
 
A kiadások rovata tartalmazza a konferencia összes várható kiadásait. A külföldiek 
részvétele természetszerűen megemeli a kiadásokat, mert szükség van szinkron 
tolmácsberendezés működtetésére, tolmácsok szerződtetésére, többnyelvű fordításokra, 
kiadványokra stb. 
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A konferenciák részvételi díja fejében -az előadások meghallgatási jogán kívül- 
általában tanulmánykötetet vagy annak tömörítvényét, esetleges szóróanyagokat szokás 
kiadni. Napjainkban a jelentkezéssel együtt lehet megrendelni az étkezést és 
esetlegesen a szállást is, melyek pótlólagos befizetéséként kerülnek be a szervezés 
költségvetésébe. A költségek között jelentős tételt foglal el a tanulmánykötet kiadása, 
amely azonban tükörképe a konferencia mondanivalóinak. Számítani kell a költségvetés 
összeállításánál a nyomdai költségekre, a papír mennyiségére és árára, a kötési 
munkákra, sokszorosításra, stb. Vannak sokszorosítási költségek a konferencia 
előzetes meghirdetésével kapcsolatosan. Számítani kell postaköltségekre is, hiszen az 
előzetes körlevelek, valamint a tanulmánykötetek kiküldése pénzbe kerül. Rendszerint 
több körlevelet kell kiküldeni a világ minden tájára, mint amennyi konferenciai 
résztvevőre számítunk. A gyakorlat szerint 500-600 fő akkor jön össze, ha minimum 
2.500 körlevelet küldünk ki. 
 
A meghirdetésnek vannak egyéb módjai is, mint pl. a hirdetés sajtóban, rádióban, tv-ben, 
moziban stb., de ezek költséges hirdetési módok. A legmegbízhatóbb a vállalatokhoz és 
intézményekhez szóló körlevél, mert az azon szakemberek kezébe jut, akiknek a 
részvételére számítunk.  
 
A konferenciának módot kell nyújtani tapasztalatcserére is. A személyes kapcsolatok 
kiépítését célozza a fogadás, amely tulajdonképpen szakmai ismerkedési est. Ezen 
fogadásokra általában meghívást kapnak az előadók, rendezők, az előkészítő bizottság 
tagjai, neves szakemberek stb. A fogadás költségkeretét meg kell tervezni. Ez általában 
a kimenő körlevélben szokás megemlíteni, természetesen az anyagiakkal együtt. Itt 
nyílik lehetőség arra, hogy a meghívott választhasson, részt kíván-e venni a fogadáson 
és hajlandó-e befizetni a plusz költségeket. 
 
A konferenciának vannak vendégei. A vendégeknél számítani kell a szállásköltséget, a 
szállítási költséget, az esetleges ajándékozási költséget stb. A konferenciával 
kapcsolatosan vannak bérleti és technikai költségek. Bérleti díjat kell fizetni az 
előadóteremért vagy termekért. Meg kell tervezni az oktatástechnikai költségeket, 
melyek többek között a hangosítás, a magnófelvételek költségeit, a kezelőszemélyzet 
bérét, a fényképezésre, a dekorációkra és a grafikákra fordítható kiadásokat tartalmazza. 
Számítani kell többnyelvű információt ellátó személyzetre, konferenciai értesítő (bulletin) 
költségeire. A konferenciával kapcsolatosan vannak alkalmi munkadíjak. Alkalmi 
munkák merülnek fel pl. a konferencia adminisztrációjával kapcsolatosan (borítékok 
címzése, expediálása) stb. 
 
Össze kell állítani a konferencia résztvevőinek listáját, mert a kapcsolatok 
szempontjából erre minden résztvevő igényt tart. A lista összeállításával kapcsolatosan 
is merülnek fel adminisztrációs és sokszorosítási költségek. 
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E.) Az előadók kiválasztása és felkérése 
A konferencia és az előadások mondanivalóját az előadók tolmácsolják. Nem közömbös 
tehát, hogy kiket kérünk fel előadóknak. Más szempontok érvényesülnek egy 
nagyszabású, nemzetközi részvétellel lezajló konferencia előadójának kiválasztásánál és 
megint más pl. egy olyan előadásnál, ahol fórumot biztosítanak egy kezdő előadónak. 
Célszerű, ha több előadótól egyszerre kérünk a témára vonatkozóan előadásvázlatot és 
nem közlik az előkészítő bizottság tagjaival, hogy melyik vázlatnak ki a szerzője. A 
névtelenül közölt témavázlat alapján objektíven lehet dönteni az előadók kiválasztásáról. 
A kiválasztás fő szempontja, hogy a témát kiválóan ismerje, kiváló előadói készsége 
legyen, meggyőző legyen az előadásmódja stb. 
 
Amikor az előadót felkérik a konferencia előadásának megtartására, egyben először 
előadásvázlatot kérnek tőle, majd közlik a végleges előadás elkészítésének határidejét 
is. Az előadásvázlat és az előadás elkészítésére megadott határidő összefüggésben van 
a konferencia megrendezésének végleges időpontjával. Az előadásvázlat bekérése 
több célt szolgál. 
 
Az előkészítő bizottság előzetesen megvitatja az előadásvázlatokat és összehangolja, 
hogy az esetleges átfedéseket kiküszöbölje. Az előadások vázlatait szaklektorok nézik 
át, rendszerint előadásonként két-két fő. A témavázlatok előzetes bekérése nemzetközi 
részvételű konferencia esetében elengedhetetlen ugyancsak, mert azokat le kell fordítani 
és odaadni a külföldi résztvevőknek. Ez a tájékozódás és a hozzászólások megtétele 
szempontjából elengedhetetlen. 
 
Az előadók felkérésénél tájékozódni kell az általuk igényelt technikai eszközökről is, 
hogy azokról az előadás megrendezésének időpontjáig a rendezők gondoskodhassanak. 
Rendszerint szükség van táblára, diavetítőre, írásvetítőre, magnetofonra, mikrofonra ( fix, 
vagy gége ) és személyzetre. 
 
F.) A konferencia időpontjának kiválasztása 
Az időpont kiválasztásához támpontot adnak bizonyos technikai körülmények. Ide 
tartozik pl. az elszállásolás lehetősége, a konferenciai terem rendelkezésre állása, stb. 
A konferencia időpontjának kiválasztásánál figyelembe kell venni az átfutási időt. 
Nemzetközi részvételű konferencia esetében általában egy-másféléves átfutási idővel 
lehet számolni. Ennyi szükséges egy konferencia nívós előkészítésére. 
 
G.) A konferencia színhelyének kiválasztása 
A színhely kiválasztása függ a konferencia méretétől. A konferencia mérete alatt a 
várható létszámot, az esetleges szekciók számát, a résztvevő külföldiek számát, a 
szekciók lebonyolítási sorrendjét, a konferenciai vendégek elszállásolási problémáit stb., 
értem, amelyek a konferencia technikai feltételeinek a biztosításához tartoznak. 
Konferenciát csak ott lehet rendezni, ahol a konferencia méreteinek megfelelő helyiségek 
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rendelkezésre állnak, ahol jó a közlekedés és ahova a résztvevők szívesen mennek. 
Egy-egy konferencia megrendezésére egyszerre több hely is alkalmas. Ebben az 
esetben az előkészítő bizottságnak terepszemlét kell tartania, hogy kiválassza a 
legalkalmasabb helyet. Meg kell kötni a szállodával, az étteremmel a szerződést, hogy 
határidőre zavartalan legyen a kívánt számú vendég elszállítása és ne legyen 
fennakadás az étkezésben sem. Nemzetközi részvételű konferencia esetében a színhely 
kiválasztásakor figyelembe kell venni a klímát és a közlekedési lehetőségeket. 
 
H.) A konferencia technikai feltételeinek biztosítása 
A konferencia sikere nemcsak annak tartalmától, hanem technikai lebonyolításától is 
függ. A résztvevők akkor távoznak elégedetten egy konferenciáról, ha a termek tágasak 
és jól szellőzöttek voltak, ha kényelmesek voltak a székek, ha jó volt a tolmácsolás és ha 
megkaptak minden információt a konferenciával kapcsolatosan. 
 
Az előbbiek érdekében a következő feltételeket kell biztosítani: 

1. A konferencia méretétől függően biztosítani kell egy előadótermet a plenáris 
megnyitó ülésre, valamint a szekcióülésektől függően gondoskodni kell 
szekciótermekről is. A termeket attól függően kell berendezni, hogy az ülések 
hogyan zajlanak le. 

2. Szükség van egy elnökségi szobára, ahol az elnökség a szünetekben 
tanácskozhat és megbeszélheti a konferencia közben is a tapasztalatokat. Itt 
.készíthetik elő a hozandó határozatokat is. Az előkészítő bizottságnak a 
rendezőkön keresztül gondoskodnia kell frissítőről, esetleg szendvicsekről. 

3. Szükség van olyan helyiségekre, ahol a résztvevők szünetben találkozhatnak, 
frissítőt vagy ennivalót fogyasztanak, ahol ismerkedhetnek. 

4. Nagy külföldi részvétel esetén szükség van utazási irodafiókra, postára, 
telefonfülkére, bankfiókra és postahivatalra. 

5. A sajtó zavartalan működéséhez szükség van olyan szobára (szerkesztő szoba), 
ahol telefax, telefon és fénymásoló gép áll az újságírók rendelkezésére. 

6. A konferencia anyagát rendszerint előre vagy utólag kiadják. Magnetofonon 
rögzíteni kell az előre le nem írt bevezetőket és a hozzászólásokat. Gondoskodni 
kell készülékekről, szalagokról, majd a felvételek áttételéről is. 

7. Külföldiek részvétele esetén szükség van tolmácsberendezésre, 
hallgatókészülékekre, és nem árt az előadótermen kívül televíziót, illetve 
számítógépek (internet kapcsolattal ellátva) is felállítani. 

 
I.) Regisztráció, nyilvántartások 
A jelentkezőkről a konferencia szervezői statisztikát készítenek és azt napról napra 
módosítják a beérkezések szerint. Így a konferenciai előkészítő bizottság tagjai naponta 
láthatják a tényleges helyzetet. Tájékozódhatnak arról, hogy az eredeti elképzelésekhez 
képest ténylegesen olyanok jelentkeztek-e, akikre a szervezők számítottak. Kellő időben 
jelenhetnek meg cikkek, hirdetések is az újságban és egyéb fórumokon. 
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A konferenciai szervezők külföldi részvételű konferencia esetében rendszerint már 
előzetesen szakosított névsorokkal rendelkeznek. E névsor alapján jelentkezési lapot 
küldenek a külföldi címekre. A beérkezett külföldi jelentkezéseknél ugyanezt az eljárást 
követik, mint a hazai résztvevők esetében. A külföldi jelentkezőket országonként 
csoportosítják és névsort készítenek, amelyet szintén minden résztvevő megkap. A 
külföldiek listáját megküldik a szállodának is, hogy azok előzetesen tisztában legyenek a 
helyigényekkel. 
 
J.) A meghirdetés módja és a konferenciák propagálása 
Miután a konferencia szervezői eldöntötték, hogy mi lesz a konferencia témája, milyen 
szekciók lesznek, kik lesznek az előadók, következik a konferencia meghirdetése. 
Általában körlevélben szokták közölni a vállalatokkal, intézményekkel, hogy mikor, 
milyen konferenciát vagy ankétot rendeznek. A körlevélben fel kell tüntetni a konferencia 
témáját, programját, a konferencia helyét, a részvételi díj mértékét, a részvételi díj 
befizetésének módját és határidejét, a csekkszámla számát. A körlevélhez mellékelik a 
jelentkezési lapot, amelyen feltüntetik a jelentkezés határidejét. A külföldi körlevelek 
általában angol nyelvűek, de speciális konferenciák esetében változhat a használt nyelv 
is. Külföldre általában előbb kell meghirdetni a konferenciákat, mert a szobafoglalás és a 
tolmácsok biztosítása, valamint az anyagok lefordítása miatt nagyobb az átfutási idő. 
 
A konferenciák propagálása többféle úton történhet. Itt kell megemlíteni, hogy 
természetesen a konferencia témájától függően kell kiválasztani a célközönséget, amely 
alapján nyitott és meghívásos konferenciákról beszélhetünk. A konferenciák 
propagálását körlevelek, sajtóhirdetések, sajtótájékoztatók, plakátok, meghívók, 
fényképek, feliratok, illetve rádió és televízió segítségével lehet megoldani. Ezek közül a 
legnagyobb költségű hirdetések a rádió és televízióban történő felhívások. A 
tapasztalatok alapján talán a legelőnyösebb hirdetési mód a meghívó. 
 
K.) A rendezők kiválasztása, munkájuk megszervezése 
A konferencia rendezői feladataikat hazánkban többnyire szervezésre szakosodott 
vállalkozások (hosstesek és hosstok) látják el. Az elmúlt években ezen képzési irányok 
jelentős fejlesztésen és átalakuláson mentek keresztül, melynek következtében jól 
képzett szervezőkké váltak a jelentkezők. A rendezőkkel szembeni legfontosabb 
feltételek: kellemes külső, udvarias magatartás, kulturált viselkedés, tapintatosság. 
 
A rendezőket különböző feladatokra osztják be. Vannak, akik az ajtóknál teljesítenek 
szolgálatot és megnézik a meghívókat. Mások megmutatják, hogy hol a ruhatár, hol 
gyülekeznek az előadók, az elnökség, hol van a büfé, hol kaphatók fülhallgatók a 
tolmácsolás meghallgatása céljából, stb. Vannak rendezők, akiknek az a feladatuk, hogy 
az első sorokat fenntartsák a külföldieknek, vezető embereknek, stb. 
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L.) A forgatókönyv elkészítése 
Amikor már ismert a konferencia megrendezésének időpontja, a konferencia szervezői 
elkészítik az előkészítés és a lebonyolítás főbb mozzanatait tartalmazó forgatókönyvet. 
A forgatókönyv rögzíti azokat a legfontosabb teendőket, amelyeket határidőre, a 
felelősök megjelölésével kell elvégezni. Tulajdonképpen időterv, amelynek a betartását 
állandóan ellenőrizni kell, nehogy időbeli elcsúszások legyenek. 
 
A forgatókönyv összeállításánál természetesen figyelembe kell venni, hogy ki szervezi 
a konferenciát, mert a felelősök aszerint változnak. A forgatókönyv alábbi legfontosabb 
összetevői az előbbiekben megfogalmazott feladatok és felelősök nevesítéséből és a 
határidők pontosításából tevődik össze: 

1. A szervező csoportok létrehozása. 
2. A konferencia költségvetésének elkészítése. 
3. Az előadók felkérése és kiválasztása. 
4. A sajtószolgálat megszervezése. 
5. A konferencia kísérőprogramjainak megszervezése. 
6. A konferencia egyéb programjainak megszervezése. 
7. Szállás és étkezések megrendelése. 
8. A konferencia vendégeinek fogadása, regisztráció. 
9. A konferencia írásos anyagainak szerkesztése, kiadása. 
10. A konferencia utólagos értékelése. 

 
M.) A kísérőprogramok  megszervezése 
A konferenciák nemcsak azt a célt szolgálják, hogy az elméleti és gyakorlati 
szakemberek kicseréljék tapasztalataikat. A konferencia alkalmas arra is, hogy 
személyi, emberi kapcsolatok jöjjenek létre, hogy megismertessék az adott ország, 
tájegység kultúráját is. 
 
A konferencia nyitónapján este, általában a rendezők fogadást tartanak azért, hogy az 
első napon a résztvevők összeismerkedhessenek. A fogadásra meghívottak körét 
előzetesen kell megállapítani. Elvileg meghívható minden résztvevő, de a gyakorlat 
szerint csupán a résztvevők bizonyos körét hívják meg. A leggyakrabban azaz elv 
érvényesül, hogy meghívást kapnak az előadók, a konferencia rendezői, szervezői, az 
elnökség tagjai, a szekcióvezetők, külföldi részvételű konferencia esetén a külföldiek, 
valamint olyan kiemelkedő szakemberek, akik részvételére a fogadáson igényt tartanak. 
A fogadásnak is vannak általános érvényű, elfogadott szabályai. A fogadásra külön 
meghívót küldenek, ahol megjelölik a fogadás kezdetének időpontját és időtartamát. 
Vannak délutáni fogadások, koktélpartik vagy esti fogadások. A fogadáson pontosan illik 
megjelenni és az udvariasság követelte időtartam, amelyet ott kell tölteni, legalább 10-15 
perc. Gyakori szokás, hogy a konferencia vendégek magukkal hozzák hozzátartozóikat 
is. Ez rendszerint csak akkor történik, ha a konferencia szervezői erre már előzetesen 
módot adnak és külön gondoskodnak a hölgyek programjáról. Figyelembe kell azt 
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venni, hogy míg a férj vagy a feleség a konferencián van, addig a házastárs se 
unatkozzék. Ilyenkor külön kultúrprogramról szoktak gondoskodni. E program állhat 
városnézésből, múzeum- vagy hangverseny látogatásból, divatbemutatók 
megszervezéséből, cukrászda látogatásból stb. 
 

1. ábra: A konferencia előkészítése 
(egy, másfél év) 

 
 

FORGATÓKÖNYV 
(a felelősök megnevezésével) 
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     1. Előkészítés 
     2. Bonyolítás 
     3. Értékelés 
 
 

SZERVEZŐCSOPORT 
LÉTREHOZÁSA 

 
 

KÖLTSÉGVETÉS 
ELKÉSZÍTÉSE 

 
 

ELŐADÓK KIVÁLASZTÁSA 
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KÍSÉRŐPROGRAMOK 
(Hazai és külföldi résztvevők 

figyelembevételével.) 
 
 

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS 
MEGRENDELÉSE 

(Hazai és külföldi résztvevők 
figyelembevételével.) 

 
 
 

VENDÉGFOGADÁS 
REGISZTRÁCIÓ 

 
 

ÍRÁSOS ANYAGOK 
SZERKESZTÉSE, KIADÁSA 

 

 
Forrás: Saját feldolgozás Jáger (1998) alapján 
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Helyes, ha a konferencia résztvevői számára kultúrprogramokat is szervezünk. 
Könnyed műsorokról kell gondoskodni, amelyek mindenki ízlését a lehetőséghez képest 
kielégítik. Külföldieket a nyelvi nehézségek miatt általában nem lehet színházba vinni, de 
nagyon jó kulturális célt szolgál egy opera vagy egy balett stb. megtekintése. A 
konferencia témájától függően szakmai programokat is lehet szervezni. A szakmai 
programok keretében sor kerülhet vállalati vagy intézményi szervezet tanulmányozására. 
Ilyenkor rendszerint a vállalat vagy intézmény egyik vezető szakembere ismerteti a 
meglátogatott vállalat (intézmény) múltját, szervezeti felépítését, fontosabb termékeit, 
szolgáltatásait, stb. 
 

10.2. A konferencia lebonyolítása 

 
Egy konferencia megszervezésének munkája három fázisra osztható, mégpedig (1) 
előkészítés, (2) bonyolítás, (3) értékelés, lezárás. A konferenciát összefogó szervező 
csoportnak és vezetőjének, a konferenciaszervező menedzsernek pontosan és 
körültekintően ellenőrizni kell a bonyolítás mechanizmusát, mert minden kihagyás, 
minden szervezetlenség veszélyezteti annak sikerét. Mint az eddigiekből láthattuk, az 
előkészítés munkája gyakran egy-másfél évig tart. 
 
Bármilyen gondos előkészítés értéktelenné válhat, ha a második fázisnál, a 
bonyolításnál hibák csúsznak a konferenciába. A bonyolítás tulajdonképpen a meghívók 
kiküldésével kezdődik és nem a konferencia megnyitása napján. 
 
Bonyolítás fázisai 
 
A.) A meghívók postázása, kiküldése 
Kb. két héttel a konferencia megnyitása előtt postázni kell a meghívókat és egyéb 
anyagokat, az előadások vázlatait, a szállodai elhelyezésük kártyáit a szobaszám 
feltüntetésével, a szállodai bejelentő lapot előre kitöltés céljából, a házigazda város és 
környéke térképét, a szórakozóhelyek címeit és programjaikat. Ugyancsak szokásos 
előre elkészíteni a résztvevő regisztrációs névkártyáját. A konferenciákat egyes 
vállalatok reklámpropaganda célokra is jól használhatják. Katalógusokat és gyakran 
árumintákat, termékeiket is elküldhetik a postázással együtt. A fogadásra vagy bankettre 
meghívottak szintén előre kapják meg a meghívókat. A meghívókat kiküldés előtt abból a 
szempontból is át kell nézni, hogy részvételi díj fizetése esetén olyanok kapják meg 
azokat, akik kellő időben átutalták vagy befizették a díjakat, természetesen ezen 
dolgokat kellő tapintattal és rugalmassággal kell kezelni a szervezők részéről. 
 
B.) A szakmai közvélemény tájékoztatása 
A megnyitás előtt egy héttel rendezik meg a sajtótájékoztatót, amelynek 
megszervezéséről a korábbiakban már volt szó. A sajtótájékoztató nyomán jelennek meg 
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ismertető cikkek a konferenciáról, közlik, hogy mi a konferencia célja, hány résztvevő 
várható, milyen főbb gondolatokat tartalmaznak az előadások stb.  
 
C.) Eligazítások a konferencia előtti napokban 
A konferencia előtti napokban különböző "eligazító megbeszélések"-et kell tartani. 
Megbeszélések folynak a tolmácsokkal, a rendezőkkel, a fogadó bizottság tagjaival, az 
információs iroda tagjaival, a technikai személyzet vezetőjével, a nyomdával, stb. A 
megbeszéléseket a konferenciaszervező menedzser és munkatársai folytatják, akik 
átfogóan ismerik a konferencia egész menetét és a részkérdéseket is. 
 
D.) A konferencia előtti ellenőrzés 
A konferencia megnyitása előtti napon a konferenciaszervező menedzsernek 
ellenőriznie kell a technikai előkészületeket, a konferenciai kísérő programokat. A 
technikai vezetővel együtt ellenőrizni kell a mikrofonokat, a magnetofonokat, a hangosító 
berendezést, szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell a tolmácsberendezéseket, az elnökség 
ülésrendjét, az elnökségi asztalon levő frissítők elhelyezését. Az elnök elé kell tenni a 
konferencia lefolyásának forgatókönyvét, az esetleges változások feltüntetésével. 
Ellenőrizni kell a konferenciai helyiségeket, hogy a szükséges berendezések és 
felszerelések a helyükön legyenek. Ellenőrizni kell továbbá, hogy a feliratok, az eligazító 
táblák a helyükön legyenek, mert bár ezek látszólag apró momentumok, de mégis 
nagyon fontosak, mivel hiányuk fennakadást vagy zavart okozhat. 
 
E.) A résztvevők érkezése, fogadásuk 
A résztvevő vendégek fogadásától sok függ. A jól megszervezett fogadás növelheti a 
konferencia sikerét és hozzájárul a szervezők iránti tisztelet és megbecsülés 
kialakulásához. Gondoskodni kell arról, hogy a szállodában tartózkodjék mindig valaki 
a fogadó bizottság részéről, aki a szükséges felvilágosításokat megadja. Figyelmes a 
fogadtatás és jó hatást vált ki, ha a vendég szobájában üdvözlő kártyát talál, a 
hölgyvendég pedig virágot. Ilyen fogadtatásra mindig szívesen gondolnak vissza a 
résztvevők és máskor is eleget tesznek a meghívásnak. A szállodában ellenőrizni kell, 
hogy kik nem érkeztek meg a meghívottak közül, mert a szállodai szobafoglalást a 
rendező szerveknek ki kell egyenlíteni, akkor is, ha a vendég nem érkezett meg. 
 
F.) A konferencia megnyitása 
A konferencia megnyitásának napján a konferencia szervezői, az elnökség, a 
konferenciairoda személyzete, a tolmácsok, a technikai személyzet, a konferencia 
sajtófőnöke, stb. már a megnyitó előtt elkezdi munkáját. Ha a konferencia hallgatósága 
megérkezett és az elnökség tagjai, valamint az előadók együtt vannak, akkor a szervező 
bizottság vezetője megadja a jelzést a konferencia megnyitására. Az elnökségi asztalnál 
névkártyákat szokás elhelyezni, amely jelzi az ültetési sorrendet. A megnyitót tartó elnök, 
valamint az előadó középen ül. 
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G.) A konferencia vitáinak megszervezése 
A hozzászólásokat előre meg kell szervezni, hogy a felkértek lehetőleg minél 
változatosabb témákkal bővítsék a konferencia anyagát. Vannak olyan előadások, 
amelyekben bizonyos ismeretanyagot közölnek a hallgatókkal. Az ilyen előadások 
elsődleges célja nem az, hogy a hozzászólók vitatkozzanak, hanem további új 
ismereteket közölnek. A konferenciai vitáknak nagy jelentősége van a tudományok 
eredményeinek elterjesztésében, de azok a kiváló szakemberek, akik az adott területen 
kiválóságok, szintén sokat profitálnak a vitákból. Minden hozzászólás bizonyos 
előkészítést igényel. Az előadások és viták rögzítésének több módja van. 
 

2. ábra: A konferencia lebonyolítása 
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Ha az előadó vagy a hozzászóló előre leírt szöveget olvas fel vagy mond el, akkor 
előadása végén elkérik a szöveget, amely majd bekerül a tanulmánykötetbe. Ha az 
előadó szabadon beszélt vagy csak előadásának vázlatát rögzítette írásban, akkor a 
teljes előadás szövegét rögzíteni kell. Ismerünk olyan megoldást, hogy gyorsírással 
jegyzik szóról szóra az előadást. Sokkal korszerűbb a magnófelvétel. Van olyan 
megoldás, hogy a konferenciateremben csak mikrofonok vannak, a magnetofonokat 
külön szobában helyezik el. 
 
A szekcióülések vitáinak megszervezése 
 
A központi előadások és azok vitáinak elhangzása után kerül sor a konferencia 
szekcióüléseire. Ezen szekcióülések feladata, hogy a konferencia egyes részterületei 
alaposabb kibontásra kerülhessenek. A konferencia  szervezése előtt, már érdemes 
ezen szekcióülések tervezése és a meghívottak ezen tényről való értesítése. 
Végeredményben ezen üléseket konferencia a konferenciában szóhasználattal 
jellemezhetjük, ezért a szekcióülések szinte minden szervezési lépése megegyezik a 
konferencia szervezésének lépéseivel. 
 
A szekcióülések biztosítanak a konferencián résztvevő szakembereknek, szakértőknek 
véleményük, nézeteik bemutatására, álláspontjuk kifejezésére. Fontos momentum 
megjegyezni, hogy az ülésen résztvevőknek egymással szemben sok türelemre van 
szükségük, mert lehetnek egymástól eltérő nézetek. A vita rendszerint további 
vizsgálatokra ösztönözheti a résztvevőket. Mindezeket figyelembe véve látható, hogy a 
szekcióviták nem lehetnek öncélúak, hanem azt a célt szolgálják, hogy tolmácsolják a 
résztvevők véleményét az adott témákkal kapcsolatosan. A vita felszólalói kiegészíthetik 
az előadók által elmondottakat, újabb szempontokra mutathatnak rá és elindítói lehetnek 
újabb kutatásoknak, vizsgálódásoknak. 
 
A szekcióülések vitái a tudományos, szakmai tevékenység egyik formája lehet. 
Hatékonysága nagyrészt attól függ, hogy hogyan szervezik meg előre. Ha az előadást 
vagy előadásokat akkor hallják először a vita résztvevői, akkor kevésbé tudnak 
hozzászólni, mintha legalább a főbb gondolatokat előre ismernék, ezért amennyiben 
lehetőség adódik, előre be lehet kérni a hozzászólást tervezők témáinak vázlatát, ezzel 
is segítve a vita menetét. 
 
A vita levezetése adja az egész szekcióülés keretét, ezért rendkívül fontos ezen témakör 
alapos elemzése, a vitavezető kiválasztása, feladatainak tisztázása. A vitavezető 
szerepe rendkívül fontos. Neki kell kézben tartania a vitát és ébren tartani az 
érdeklődést. Mindig tudatában kell lennie annak, hogy a résztvevők az előadások és a 
viták miatt jöttek össze, és sokan több száz kilométert utaztak, hogy a tárgyalt témákkal 
kapcsolatos álláspontokat meghallgassák. 
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A vitavezetésnek is vannak szabályai, Weitch, E. angol szerző 1974-ben kiadott 
könyvében azt tanácsolja, hogy a vitákat a következő módon vezessék le: 

1. A vita vezetője kérdezze meg, hogy ki kíván az előadáshoz hozzászólni. 
2. A jelentkezőktől kérdezze meg, hogy az előadásnak mely részéhez kívánnak 

hozzászólni. 
3. Jegyezze fel a táblára a hozzászólások témáit sorszámozva. 
4. Adja meg a szót témánként az egyes hozzászólóknak, 5-10 percre korlátozva 

a hozzászólás idejét. 
5. Foglalja össze a vita eredményeit témánként, és ha ellenvélemény az 

összefoglalójával szemben, akkor nyisson újabb rövid vitát. 
 
A vitavezető nem szemlélheti a vitát passzívan. Meghallgatva a hozzászólásokat, 
tapintatosan meg kell szakítania azt, aki nem a tárgyhoz szól hozzá, vagy aki 
feleslegesen elveszi az időt terjengős hozzászólásával mások elől. A vitavezető a 
hozzászólásra jelentkezők nevét és témáit írásban is kérheti. Ilyenkor a vitavezető vagy 
a szekció elnöke nem a jelentkezések időrendiségét veszi figyelembe, hanem mérlegeli 
a felszólalás témáját. 
 
A vitavezető ébren tarthatja az érdeklődést még akkor is, ha az kezd csökkenni és a 
hallgatóságon a fáradtság jelei mutatkoznak. Ilyenkor R. Cortright és G. Hinds amerikai 
szerzők szerint térjen át a következő napirendi pontra, és kezdeményezzen vitát 
provokáló kérdések feltevésével. Ha a vita eltér a tárgytól, akkor igyekezzék kérdések 
feltevésével azt a helyes mederbe terelni. Ha a felszólalók között konfliktus támad, akkor 
igyekezzék a feszültséget feloldani esetleg a humor segítségével, esetleg szünet 
beiktatásával. A vitavezetőnek mindenképpen meg kell akadályoznia, hogy a vita 
elfajuljon vagy személyeskedések érvényesüljenek. Az angol National Industrial 
Conference Board Inc. 700 szekcióülés megfigyelése alapján elemezte a vitavezetés 
leggyakoribb hibáit. Ezeket a következőkben foglalták össze: 

1. A vitavezető hibás kérdéseivel, gyakori véleménynyilvánításával helytelen 
irányba befolyásolja a vitát és "elnyomja" a hozzászólókat. 

2. Túl gyors tempót diktál, gyakran türelmetlenül félbeszakítja a hozzászólókat 
és feleslegesen kommentálja mondanivalójukat. 

3. Közvetlenül kérdéseket tesz fel a konferencia, illetve a vita résztvevőihez, 
akiket ez zavarhat. 

4. Nem határolja eléggé körül a megvitatandó témákat, és nem értékeli eléggé a 
vita célját. 

5. Nem foglalja össze bizonyos időközönként az elhangzottakat, és nem szűri ki 
több hozzászóló felszólalásának átfedést. 

 
A felszólalásoknak vannak bizonyos technikai feltételei, pl. nem helyes, ha a 
hozzászóló a helyéről beszél és nem megy ki az előadói pulthoz. Így nem hallja eléggé 
jól a többi résztvevő a felszólalását, nem beszélve arról, hogy az nem rögzíthető 
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magnetofonszalagon. Van olyan megoldás is, hogy a mikrofont minden jelentkezőhöz 
odaviszik, hogy ne kelljen kifáradnia az emelvényhez. A szervezők figyelmességét 
dicséri, ha a felszólaló az előadása közben kap egy pohár vizet. Egy-egy szekción belül 
több előadás is elhangozhat. Ilyenkor a vitavezetőnek kell tisztáznia, hogy - minden 
előadást külön vitatnak meg vagy - több előadást egyszerre vitatnak meg. 
 
Tisztázni kell azt is, hogy az egyes felszólalók idejét korlátozzák-e vagy a felszólalások 
ideje korlátlan időtartamú. A korlátlan ideig tartó felszólalás sokszor visszaélés a 
hallgatóság türelmével, ugyanakkor elveszi mások hozzászólási lehetőségeit. Jobb 
módszer tehát az, ha a felszólalások idejét korlátozzák. Ilyenkor a vita kezdetekor a 
vitavezetőnek ismertetnie kell az egyes hozzászólások időtartamát. Általános 
szabályként lehet elfogadni, hogy egy hozzászólás minimum 5 és maximum 10 percig 
tarthat. 
 
A vita lebonyolításához hasznos technikai felszereléseket alkalmazni. Például az 
előadói emelvényen három különböző színű lámpa lehet: sárga, zöld és piros. A sárga 
lámpa addig ég, amíg a hozzászólónak ideje van mondanivalóit elmondani. A zöld lámpa 
akkor gyullad ki, ha az engedélyezett hozzászólási idő a vége felé közeledik. 
Kigyulladhat a befejezési idő előtt 30 vagy 60 másodperccel. A piros lámpa akkor gyullad 
ki, ha a hozzászóló túllépte az engedélyezett időt. Ha a figyelmeztetés ellenére a 
hozzászóló tovább beszél, akkor a vitavezető 15-30 másodperces türelmi idő után 
megvonja a szót. Ez az eljárás túlzottan radikálisnak tűnhet, ezért lámpajelzések helyett 
kigyulladhatnak világító táblák az előadói emelvényen, melyek a még rendelkezésre álló 
időre figyelmeztethetik az előadót, illetve szóban, illetve hangjelzéssel is jelezhet a 
vitavezető az idő lejártára. Természetesen a lámpát és a feliratos jelzéseket úgy kell 
elhelyezni az előadói emelvényen, hogy azokat a hallgatóság ne lássa. 
 
Természetesnek tűnik az a követelmény, hogy a hozzászólások tartalmilag 
kapcsolódjanak a központi előadásokhoz. Erre való ügyelés szintén a vitavezető 
feladatai közé kell, hogy tartozzon. A szekció vitáinak, hozzászólásainak végeztével a 
vitavezető feladata összefoglalni a szekcióban elhangzott témákat, azok kapcsolódási 
pontjait a konferencia témájához, illetve a vita alatt kialakult kompromisszumos 
eredményeket, melyek végeztével bezárhatja a szekcióülést. 
 
A sajtóiroda működése a konferencia ideje alatt 
 
Fontos, hogy a konferenciának meg legyen a hírverése a napi- és a szaksajtóban. A 
szaksajtó átfutási ideje hosszú, és így a konferencia hírei későn jutnak az érdekeltek 
kezébe. Így a nagyobb hírverést, az olvasók informálását a napisajtó és az egyéb 
tömegkommunikációs eszközök, rádió, tv végzik. A sajtó informálását a sajtóiroda 
munkatársai végzik. Ha a konferencia méretei nem indokolják a sajtóiroda felállítását, 
akkor is szükséges egy sajtófőnök alkalmazása. Egyes nagyszabású konferenciák 
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indokolják, hogy külön konferenciai újságot adjanak ki. Ebben a konferencia különböző 
témáit dolgozzák fel különböző formában és közleményeket adnak a konferenciáról. 
 
A konferencia szervezőirodájának működése a konferencia ideje alatt 
 
A konferencia előkészítő, szervező bizottsága a konferencia ideje alatt iroda formájában 
folytatja működését. Nagyszabású, esetleg több ezer résztvevőt számláló konferenciára 
külön alkalmazottakat szerződtetnek az irodai teendők ellátására. Ezen iroda látja el az 
egész konferencia alatt a "főhadiszálás" szerepét, mivel itt koncentrálódik az összes 
szervezési feladat. Az iroda feladatai a következők: 

l. Az iroda egyes tagjai állandóan a résztvevők között tartózkodnak. Beszélgetnek 
-házigazda módjára- a résztvevőkkel, meghallgatják véleményüket, kívánságaikat 
és kritikájukat is. 
2. Megszervezik a személyes ismeretségek kötését, elősegítik a kétoldali 
beszélgetések lebonyolítását, kikeresik ehhez a megfelelő szakmai partnereket 
stb. 
3. Az információs tisztviselőn keresztül felvilágosítást adnak szakmai 
programokról, kulturális szórakozási lehetőségekről. 
4. Utazási ügyekben felvilágosítást adnak az erre a célra beállított szaktisztviselőn 
keresztül. Helyfoglalást intéznek repülőjáratokra, vonatokra és idegen valuta 
beváltását segítik. Jelenléti íveket íratnak alá és napi statisztikákat készítenek a 
résztvevőkről. 
5. Intézik a konferenciával kapcsolatos levelezést és hivatalos ügyeket, a 
fényképeztetést, a sokszorosításokat és kapcsolatban állnak a nyomdával. 
6. Működtetik azt az üzletet, amely ajándéktárgyakat árul a konferencia 
megjelölésével. 
7. Üzeneteket adnak át, telefonszolgálatot teljesítenek és kiírják a legfontosabb 
közleményeket az erre a célra felállított táblára. 
8. Tartják a kapcsolatot a szállodákkal, éttermekkel. 
9. Gondoskodnak arról, hogy az elnöki asztalnál, a tolmácsoknál állandóan 
frissítők álljanak a rendelkezésre. 

 
A konferencia összefoglalója 
 
A konferencia utolsó napján kerül sor a plenáris ülésre, ahol elhangzik az összefoglaló. 
Az összefoglaló megtartására fel kell készülni. Már a konferencia előtt alaposan 
tanulmányozni kell a tárgyalandó témákat, s ennek alapján kell, hogy legyenek már előre 
bizonyos elképzelései az összefoglalóban elmondottakat illetően. A konferencia 
lebonyolítása közben a konferenciaszervező menedzsernek állandó kapcsolatban kell 
lennie megbízottain keresztül a hallgatósággal, tanulmányoznia kell véleményeiket, meg 
kell hallgatnia a hozzászólásokat és személyesen vagy a konferencia más szervezőin 
keresztül informálódnia kell. 
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Az összefoglaló előtt módot kell találnia arra, hogy meghallgassa a szekcióvezetők által 
elmondani szándékolt összefoglalót és meg kell konzultálni velük, az előadókkal és a 
konferencia szervezőivel az általa megtartandó összefoglaló főbb gondolatait. 
 

10.3. A konferencia befejezése utáni tennivalók 

 
A konferenciai összefoglalóval befejeződik a konferencia, de a lebonyolítás után van 
még bőven tennivaló. Ezeket két részre lehet osztani, technikaiakra és tartalmiakra. 
 
A.) Technikai tennivalók 
A konferencia után a takarítószemélyzet kitakarítja az előadótermeket és irodai szobákat, 
helyre rakják a bútorokat és megkezdik a leltározást. Megállapítják az esetleges 
hiányokat vagy károkat. Megszámolják a tolmácskészülékeket és leszerelik azokat a 
vezetékeket, amelyeket alkalmi célra szereltek fel (pl. ipari televízió, hangosító stb.). 
 
B.) Pénzügyi tennivalók 
A konferencia befejezése után rendezni kell a közvetlen kifizetéseket. Rendezik a 
számlákat, amelyek vonatkoznak a grafikai munkákra, szerelési munkákra, 
terembérletre, nyomdai munkákra stb. Ki kell fizetni a büfének a reprezentációs 
költségeket (hűsítő italok, feketék, szendvicsek stb.), és az alkalmi munkavállalók, a 
ruhatárosok, takarítónők, vetítőgép kezelő, magnetofonkezelők, tolmácsok, fordítók, 
irodai személyzet, stb. bérét. 
 
Pénzügyileg is elkészítik a konferencia mérlegét, szembeállítva a bevételt a 
kiadásokkal. Itt meg kell jegyezni, hogy a pénzügyi mérleget nem lehet rögtön a 
konferencia utáni napokban elkészíteni, mert vannak még olyan műveletek, amelyek 
pénzügyi kiadásokat igényelnek, és amelyeknek a lebonyolítása hosszabb időt vesz 
igénybe. Ez vonatkozik főleg a nyomdai költségekre, utólagos fordítási költségekre, 
szerkesztői, lektori díjakra stb. 
 
C.) A konferencia tanulmánykötetének szerkesztése és kiadása 
A konferencia hazai és külföldi résztvevői és egyéb érdeklődők, könyvtárak, 
intézmények, minisztériumok és főhatóságok igénylik, hogy teljes áttekintést kapjanak a 
konferencia előadásairól és vitáiról. Ezért ha az előadásokat nem adták ki előre, a 
konferencia befejeztével az összes dokumentumokat ki kell adni. A konferenciákról 
készített tanulmányköteteket rendszerint 500-600 példányban adják ki, attól függően, 
hogy mennyi volt a résztvevők és a kötet iránti igénylők száma. Tartalékpéldányokkal is 
számolni kell, ezért kb. 50 tartalékpéldány kinyomtatása nem okoz problémát. 
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D.) A konferencia utólagos értékelése 
A konferenciát akár egy vállalat vagy intézmény, akár társadalmi szerv szervezte és 
bonyolította, utólag értékelni kell. Az értékelésnek ki kell terjednie a lebonyolítás 
szervezési, technikai kérdéseire és tartalmi kérdésekre. A konferencia értékelése hosszú 
időre további programot adhat a konferenciát rendező szervnek, hiszen az kitérhet rövid 
és távoli időben megoldandó feladatokra. 
 
E.) A sajtó tájékoztatása a konferencia eredményeiről 
A konferencia végeztével a rendezők megfelelő áttekintés alapján tájékoztatják a sajtót 
az eredményekről. A sajtótájékoztatás lebonyolítható sajtókonferencia keretében vagy 
az újságírókkal egyenként folytatott beszélgetések formájában. Ez esetben általában az 
előkészítő bizottság tagjai adják meg a megfelelő tájékoztatást. Gyakori, hogy különböző 
feldolgozásban írásbeli beszámolókat készítenek egyes folyóiratok és napilapok 
számára a konferencia előadói, vagy aki a konferencia témáit komplexen vagy 
részleteiben ismeri. 
 
F.) Visszajelzések 
A konferencia befejezése és lezárása után mindenképpen fontos momentum a 
résztvevők véleményének kikérése. Ezen begyűjtött adatok feldolgozása után a 
szervezők tökéletesíthetik szervezési munkájukat. Általában ennek kivitelezéséhez 
kérdőíves felmérést lehet használni. Ezen kérdőívben mindenképp fontos rákérdezni 
arra, hogy:  

1. hol érzett hiányosságokat, hogyan lehetett volna ezeket kiküszöbölni, stb. 
2. kapott-e új információkat, tudja-e ezeket alkalmazni, stb. 
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