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1. Az utazási irodai szektor fejlődéstörténete 
 

Egy szállodacsoport a jobb telítettség miatt létrehozott egy utazási irodát, ami náluk szállásol-

ta el a vendégeket. A két világháború között létrejött Németországban Dr. Degener létrehozta 

a Touropa nevű utazási irodát. A világháború után általános gazdasági fellendülés volt. Növe-

kedett a jövedelem és a szabadidő, elkezdtek kiépülni a fogadóhelyek. A repülős utak konti-

nentális és interkontinentális viszonyban is fellendültek. A ’60-as években kezdtek tömegessé 

válni a csoportos utazások. Németországban hatalmas gyárilag megszervezett buszos csopor-

tos utazások indultak déli irányba, főleg Olaszországba, majd Görögország, Spanyolország és 

Portugália is desztinációvá vált. Csökkentek az utak árai  nőtt a kereslet, míg a németek 

nagy része megjárta ezeket az utakat. A németek utazási intenzitása (egy főre eső utazás) a 

legnagyobb Európában. Új desztinációk jelentek meg, pl. Észak-Afrika; főleg Tunézia. A né-

met utazási trendek jelentek meg Magyarországon néhány év csúszással. A volt gyarmati or-

szágok is bekapcsolódtak, mint fogadó országok. Ez azért volt előnyös, mert az anyaország-

hoz hasonló nyelvet beszéltek és turisztikai bevételre tehettek szert, fejlesztették turisztikai 

kapacitásaikat  már nem csak az anyaországból utaztak oda. A ’70-es években volt ’Japán 

kiszabadulása’ azaz, amikor úgy tűnt, hogy a világ gazdasági középpontja Japán lesz. Ők 

azonban nem tudtak szoftvert készíteni, így Amerika maradt az. A ’70-es években kezdtek el 

növekedni a fizetett szabadságok Japánban  elárasztották Európát. Utaztak Auszrtáliába, 

Dél-Kelet Ázsiába, Amerikába és Európába, Európában 10-14 napos körutazásokat tettek, 

minden országban eltöltöttek egy kevés időt. Amerika és Anglia között mindig is jellemző 

volt a turizmus. A 2. világháború után Amerika adott pénzt Nyugat-Európának (Marshall se-

gély), amiből újjáépült. A ’60-as években amerikai csoportok jöttek Európában, részben ro-

konlátogatás, bevásárlás miatt, de jellemző volt a military turizmus is. A dollárnak jó volt a 

vásárlóereje Európában. Az utazási vertikumok kitágultak, azaz az utazásszervező vállalatok 

(a TUI szállodákat vett pl. Tunéziában) és a légitársaságok szálláshely tulajdonosok lettek, 

vagy szállodaláncokban szereztek tulajdont (pl. a repülőjegy mellé rögtön szállást is tudtak 

adni). Bizonyos szállodaláncok egyesültek (új név, vagy megtartották a régit) vagy egymással 

francise szerződést kötöttek – egy önállóan működő szálloda felveszi egy szállodalánc nevét, 

ami átadja a know-how-ját és beleveszi az értékesítésbe. Amerikában az utazási szektor nagy-

rész repülőjegyekről szól, vagy autóbérlésről, szállásfoglalásról. Az utazási szektor fejlődése 

Európában volt a leggyorsabb. 

 

2. Megatrendek az EU turizmusában 
 

1. szakmai trendek 

A globalizációval együtt a turizmus is globalizálódik, ma a világ bármely részében szabadon 

utazhatnak az emberek. 

- a turizmus globalizációja 

- a turizmusban folyamatban lévő demográfiai változások 

- új fogyasztói magatartás jelenik meg új igényekkel pl. katasztrófaturizmus 

- individualizáció  a potenciális turisták egyre inkább saját maguknak állítják össze az 

utat 

- jellemző a több, de rövidebb utazás 

- fapados légitársaságok megjelenése 

- biztonsági kérdések előtérbe kerülése 

- ITC – Internet Computer Technology  új elektronikus jelenségek a turizmusban és azok 

kihasználtsága 
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- az utazásközvetítők az EU-ban nyomás alá kerülnek, mert úgy tűnik egyre kevesebb szük-

ség van rájuk 

 

2. általános tenderdek 

- az EU kibővülésének pozitívumai és negatívumai 

Bizonyos tőkeberuházások megjelenése az új tagállamokban – ez kb. 3m pótlólagos 

munkahelyet jelent és 46M GDP-t. Az új tagállamok kevésbé értenek ahhoz, hogyan vi-

gyék turisztikai termékeiket a piacra. Az állami és a magánszektor még nem tud zökke-

nőmentesen együttműködni. Sok esetben az országok nem felelnek meg az EU_s szab-

ványoknak. 

- magasabb diszkrecionális jövedelem 

Lebontották a tőke és munkaerő áramlásának korlátait  növekedni fognak a szabadon 

elkölthető jövedelmek az új országokban is. 

- rugalmasabb foglalkoztatási struktúra 

A távmunka részaránya nőni fog  felszabadul 1 csomó idő, az utazásra szánt időt job-

ban be tudják osztani  több, rövidebb időtartalmú utazás. 

- a foglalási szokások változása 

 személyesen összeállítot nem standard termékek növelése, egyre kevesebbwn foglal-

nak utcai utazási irodákban. 

- a fogyatékkal élők 

Egyre inkább utaznak és egyre több szolgáltatást nyújtanak nekik, pl. a szállodák is egy-

re inkább így épülnek. 

- demográfiai változások 

- Növekszik a fiatal utazók aránya. 

- A 15-26 év közöttiek 20%-át teszik ki a nemzetközi turistaérkezéseknek. A fia-

talok önállóbbak. Az EU-ban csökken az árszínvonal, mert az árak összehason-

líthatóak, könnyű és olcsó utazást szervezni. A fiatalok speciális turisztikai 

termékeket igényelnek pl. megfizethető és biztonságos utazás, más fiatalokkal 

is akarnak találkozni, multikulturális rendezvényeken részt venni. 

- Európában egyre nő a 60 év feletti népesség aránya. 

- Az utazók között nő a részarányuk. Minőséget és kényelmet szeretnének, ma-

gasabb kategóriájú szálláshelyeken szállnak meg. Olyan utazást akarnak, ahol 

mód van a rekreációra és a wellnessre. Utazásaik széthúzzák a szezonokat, 

amivel mindenki jól jár. 

- Az EU-ban nő a háztartások száma, de a létszám csökken. 

- Szinglik, akik szintén utazni akarnak többször, rövidebb ideig. Diszkrecionális 

jövedelmük magasabb az átlagnál. 

- az egészségtudatosság erősödése 

A potenciális európai utazók kezdik azokat az utazásokat előnyben részesíteni, amit az 

öregek. Konferenciáknál pl. inkább olyan szállodákat választnaka, ahol van wellness és 

fittness részleg is. Azokat az utazásokat lehet jól eladni, amik feldolgozott termékeket 

kínálnak. 

- az EU-ban emelkedik a képzettség szintje és az ismeretek 

 nő az igény a kultúrák megismerése és olyan utazási termékek iránt is, amik speciáli-

sak (művészeti utak), tanulással foglalkoznak  kreatívabb marketing kell 

- csökken a szabadidő (régebben növekedett) 

 a fizetett szabadságnapok száma csökken vagy legalábbis nem emelkedik nő az 

alacsony költésű turisztikai termékek iránti kereslet  city break – előtérbe kerül, ami-

ket a fapados járatok is elősegítenek. Rövidebb idő alatt kell elérni a rekreációt, mint 



 6 

eddig. A főüdülésekre fordított idő is csökken és inkább több, alacsonyabb költésű rövi-

debb utat választanak. 

- az utazási tapasztalatok nőnek, bővülnek 

A fogyasztók egyre tapasztaltabbak lesznek a kelet-európai országokban is. Egyre tuda-

tosabbak lesznek, jogaikat tekintve egyre tájékozottabbak  egyre szigorúbb elvárásaik 

lesznek a minőséggel szemben, magasabb lesz az ár/érték arány elvárásuk.  erősödik a 

verseny az utazás és a pénzköltés egyéb formái között. Erősödik a verseny az egyes 

desztinációk között. Azok a desztinációk vagy termékek, amelyek az elvárt színvonalat 

nem teljesítik, kiesnek és ez a kiesés most sokkal tartósabb a globalizáció miatt. A fo-

gyasztói magatartás is megváltozik – nem mindig ugyanazokat az utakat akarják, a vál-

tozatosságok kedvelik. Várható hogy bizonyos desztinációk által csökken a lojalitás, ré-

gen bizonyos emberek minden évben ugyanoda utaztak, de ez kezd megszűnni. 

- életmódváltozások 

A világban az a trend, hogy a termékek egyre feldolgozottabbak lesznek, egyre kevésbé 

lehet eladni a kevésbé feldolgozott termékeket, mert a teljes kikapcsolódást keresik az 

európaiak. Egyre fontosabb a személyre szabottság (individualizmus) – nő az igény a 

személyes emberi hangra (kisebb panziók, házak hotelek lesznek kedveltek), az utazás-

szervezők olyan termékeket akarnak létrehozni, ami még nem volt  a termékek teljes 

diverzifikálása a feldolgozottság felé. 

- információs technológia behatolása az utazási mélyrétegekbe – elterjedése (ICT) 

Ennek alapvető vetülete hogy az internethez való hozzáférés és turisztikai információ-

gyűjtés van. A turizmuson belül vizuális megjelenítés – olyat is meg tudnak jeleníteni, 

amit korábban nem  alapvetően megváltoztatja a turizmus szerkezetét, egyre keveseb-

ben járnak utazási irodába. A turisták egyre inkább maguknak állítják össze a terméke-

ket, felértékelődnek a nem profitorientált turisztikai szervezetek szerepe pl. Magyaror-

szágon a Magyar Turizmus zRt. (NTO-Nemzeti Turisztikai Szervezetek), amik ingyen 

információkkal látják el a turistákat, azért hogy azt a desztinációt válasszák (RTO – 

Regional Tourist Organisation, LTO – Local Tourist Organisation). A viszonteladók 

szerepe csökken, ők is megpróbálják digitalizálni magukat. Megpróbálják elérni, hogy a 

honlapjukon ne csak egy tour operator termékei legyenek rajta. Megjelennek az utazás-

hoz ugyan nem, de a számítástechnikához értő cégek, akik átveszik az utazási irodák 

szerepét. Mivel interneten lehet fizetni, nő a késői foglalások aránya, mivel a pénz azon-

nal levonódik a kártyáról, így ráér foglalni. Nő az igény a biztonságos on-line 

foglallások és fizetések iránt. Ezek a legfejlettebb országokban figyelhetők meg a leg-

jobban. Közlekedés előrejelzés: az összes légiforgalom 35%-a 2010-re a diszkont légi-

társaságokra fog esni (IATA). Az internetes kereskedelem miatt az árak is változnak. Itt 

a szolgáltatási szint állandó, tehát az ár dönt. Megjelennek a nagysebességű vonatok, 

amik versenyt támasztanak a repülőknek (főleg Franciaország, Németország). A közle-

kedésben fokozódik a zsúfoltság, sokan a közepesebb távolságokra a vonatot választják. 

Az autóbuszos utak jelentősége alapvetően csökken. 

- környezetvédelem – fenntartható fejlődés 

Tovább erősödik a környezet iránti felelősségérzet, olyan desztinációkba mennek, ahol 

van környezetvédelem. Ha gyakoribbá válik a repülés, sűrűsödik a közlekedés, ami 

szennyezi a környezetet. Fontos a vízminőség, az ivóvizek tisztasága, ami fokozott vé-

dést tesz szükségessé. 

- a biztonság 

Az EU-t is fenyegeti a terrorizmus, amivel szembe kell nézni. Olyan intéázkedések kel-

lenek, amik védekeznek a terrorizmus ellen. A repülőtereken, a jegy, reptéri illeték, 

jegykiállítás, kerozin felár mellett már biztonsági díjat is szednek  a biztonsági költsé-
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gek emelkednek. Ha egy országban robbanás történik, akkor az utazásszervezőknek új 

desztinációt kell ajánlani. 

 

Az európai utazási irodai szektor övezetei 

 

1. kontinentális Észak-Nyugat Európa (Ausztria, Svájc, Németország, a Benelux államok 

és a skandináv országok) 

A kereslet elsősorban a mediterrán felé irányult, homogén volt. A ’60-as, ’70-es években lét-

rejöttek a nagy utazásszervezők és kiépültek az Európa méretű utazási birodalmak (pl. Né-

metországban a TUI). Nagy touropetárotok működése a jellemző. Ma is az utazások fő iránya 

északról délre. 

 

2. Nagybritannia 

Jelentős a kiutazó kereslet. A 2. világháború után a kiutazás kicsit gyengébb lett a vásárlóerő 

miatt. Itt nem volt homogén kereslet, több desztinációba is utaztak. Kereskedelmi, politikai, 

gazdasági és kulturális kapcsolatokat építettek ki sok országgal. Ausztrália, India, bizonyos 

Afrikai országok. A britek önállóbban szervezték saját útjaikat, mert ismerték a desztinációkat 

ahová mentek és angolul beszéltek. Létrejöttek nagy touroperátorok (Thomson Holidays), 

amik nagyobb nyitottságot árultak el, nagyobb volt az innovációs hajlam (új termékek beveze-

tése), mert a britek akkor is utaztak volna, ha nincsenek utazásszervezők. Ha megerősödött a 

dollár, az Amerikaiak elözönlötték Londont, ha a font lett erős, akkor az angolok mentek New 

Yorkba vásárolni. 

 

3. Latin és mediterrán Európa (Franciaország, Portugália, Görögország, Spanyolország – 

nem homogén) 

Sokkal erősebb a belföldi desztinációk iránti kereslet, mint a másik két övezetben. Nem jel-

lemző ezekre az országokra az idegen nyelvek ismerete. Minden országban megvannak a tu-

risztikai vonzerők pl. hegyek, tenger, stb. Az utazási irodai szektor sokkal lassabban fejlődött 

ki és gyengébb volt  később jöttek létre nagyobb touroperátorok. Utazási szempontból az 

itteni népesség kevésbé innovatív, kevésbé önálló. A ’70-es években kezdtek el inkább kül-

földre utazni, a kiutazó kereslet országonként változik. A britekhez hasonlóan a volt gyarmat-

birodalmakba utaztak. Franciaország – Marokkó, Tunézia, Francia-Polinézia, Portugália – 

Brazília, Spanyolország – Dél-Amerika, stb. Ezek a mediterrán országok elsősorban fogadó 

országok, a fő vonzerő a tengerpart. Franciaországban a ’70-es években indult meg az utazási 

szektor fejlődése, a többiben a ’80-as évek közepére. Inkább az elaprózódott touroperátori 

szektor a jellemző. 

 

Az utazási szerződések erősen integráltak. Szolgáltatókat, közszolgáltatókat, utazásszervező-

ket, stb. is magukban foglalnak. Gyakoriak a nem szakmai befektetők  előtérbe kerülnek a 

tőkemegtérülési mutatók. 

 

3. A turizmus szereplői és jelentősége 
 

A turizmus szereplői 

1. igénybevevők 

2. turisztikai szolgáltatók 

- utazásszervezők 

- közlekedési vállalatok 

- szálláshelyek 

- vendéglátó ipari vállalatok 
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- egyéb szervezetek, vállalatok (pl. golfpálya, DMC – Destination Managemant 

Company) 

vagy 

1. belföldi turista, szolgáltató 

2. külföldi turista, szolgáltató 

A turizmus főbb típusai 

4. nemzetközi turizmus 

5. belföldi turizmus 

vagy 

1. aktív (beutazás) 

2. passzív (kiutazás) 

Vannak küldő, fogadó és vegyes országok. A magas GDP/fővel rendelkező országok általá-

ban küldők, az alacsonyabbak a fogadók. Az USA vegyes, Németország küldő, Kenya foga-

dó. 

A küldő országok jellemzői 

- egy főre jutó GDP magas 

- fejlett gazdaság 

- magas életszínvonal 

- sok fizetett szabadság 

- magas diszkrecionális jövedelem 

(nem minden országban jellemző mindegyik pl. Japánban kevés a fizetett szabadság mégis 

küldő) 

A turizmus motivációi 

1. úticéllal összefüggő 

a. változatosság 

b. kikapcsolódás 

c. helyi speciális motivációs tényezők (bazár, tengerpart, arab kultúra, piramisok) 

2. úticéllal nem összefüggő 

a. hivatás vagy üzleti turizmus 

b. oktatás 

c. gyógy-turizmus 

d. vallási turizmus 

e. rokonlátogatás 

3. egyéb 

a. más kultúrák megismerése 

b. valamilyen természeti vonzerő 

c. motivációemberek (más országokban milyenek az emberek?) 

d. ismerkedés 

Vannak olyan emberek, akik egyik fentibe sem tartoznak, náluk csak az ár számít. 

 

A turizmus gazdasági előnyei és vetületei 

 

A turizmus a leggyorsabban fejlődő iparág a világon, nemsokára megelőzi vagy már meg is 

előzte az olajjövedelmeket. A turizmus 2005-ben 11%-ot állított elő a világ összes GDP-jéből. 

A WTO szerint 2010-re kb. 1M nemzetközi érkezés várható. Az átlagos turizmus gyorsabban 

nő, mint a gazdaság egyéb szektorai. A világ turisztikai cégeinek 96%-a max. 9 fős vállalko-

zás. 
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A turizmus előnyei 

A turizmus egy iparág, saját infrastruktúra és személyi-tárgyi feltétellel rendelkezik. Sok em-

ber nem a saját országában költi el diszkrecionális jövedelmét  ez a fogadó országoknak 

kedvez  ezekből adó jön le, amiből idegenforgalmi beruházásokat lehet finanszírozni, vagy 

akár más beruházásokat  nő a foglalkoztatottság  nő az életszínvonal. A keletkezett bevé-

telek további adóbevételeket keletkeztetnek (munka – adó). 

A turizmus a leghatékonyabban termeli ki a devizát. Régen a magyaroknak nem volt valutá-

juk, három évente igényelhettek 50$-t. Konvertábilis valuta nélkül nem lehet a világpiacon 

meglenni, ezért fontos a devizatakarékok növelése. Ezt lehet exporttal is növelni. A világpia-

con csak devizával lehet fizetni. 

Az idegenforgalom foglalkoztatáspolitikai tényező is, minél magasabb a beutazás, annál na-

gyobb ott a foglalkoztatottság. 

Segíti bizonyos elmaradott területek felszámolását és segít a kulturális értékek megőrzésében. 

Egyre nagyobb szerepe lesz az egészségvédelemnek (fittness, wellness) ezért ezeket is fejlesz-

teni kell, hogy ne csökkenjenek a bevételek. 

Környezetvédelem – fenntartható turizmus  ebben az osztrákok járnak a legelőrébb. 

 

A turizmus multiplikátor (sokszorozás) hatása 

A turizmusban keletkezett hatások átgyűrűznek más szektorokra is. 

- A turizmus javítja a fizetési mérleget. 

- A foglalkoztatottságra gyakorolt hatás: 

Nő a foglalkoztatás közvetlenül a turizmusban, de közvetve is hathat pl. egy színház 

forgalmára (ahová nem csak a helyiek, hanem a turisták is elmennek), a bankszektorra 

(pénzváltások), stb. A turizmus rendkívüli módón élőmunkaigényes, nem jellemző a 

magas fokú automatizáltság, nő a szakképzettek iránti igény. A szezinalitás egy negatív 

tényező, de akiket nem foglalkoztatnak egyébként a turizmusban azt pl. nyáron felvehe-

tik idénymunkára. Egyre inkább nő a fiatalok aránya, a nők aránya igen jelentős, 90% 

körüli. Az elmaradott régiókban is nő a foglalkoztatottság a turizmus fejlesztésével. 

- A beruházásokra gyakorolt hatás: 

Ha egy ország tőkeszegény, külföldi tőkét kell importálnia, mert nem nagyon tud befek-

tetni. Ebből a tőkéből fektetnek be és még ha a külföldi beruházók adókedvezményeket 

is kapnak, akkor is megéri. Az utak és a közvilágítás fejlesztése nem turisztikai beruhá-

zás, mégis elengedhetetlen a turizmushoz. Környezetvédelmi beruházások pl. Ausztria. 

- Jövedelemteremtő hatás: 

Minden turisztikai fejlesztés jövedelmet teremt (alkalmazott, vállalkozó, állam). Ez más 

ágazatokra is átgyűrűzik pl. szállodaépítésnél kell szőnyeg, asztal, szakember, stb. is. 

- Infrastruktúrára gyakorolt hatás: 

Egy bevásárlóközpont nem turisztikai beruházás, de lehet hogy nem csak a helyi lakos-

ság vásárol ott, hanem a turisták is. Az infrastrukturális beruházás általában nagy volu-

menű, a magántőkét tehát kevésbé érdekli. A turizmusban az infrastrukturális fejleszté-

sek összegződnek és a turizmus részét képezik. Mindezek javítják egy ország idegenfor-

galmi versenyképességét. Ha ez nő, akkor abban az országban magasabb lesz a turisták 

fajlagos költése (1 főre vagy vendégéjszakára jutó költés). 
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4. Utazási vállalkozások fajtái, jellemzői 
 

Az utazási vállalkozásoknak két típusa van; touroperátor és viszonteladó. 

 

Touroperátor 

Termékkészítő/fejlesztő, ő találja ki a termékeket. Általában nem eladással foglalkozik, csak 

elősegíti azt (sales promotion). Az utazási csomagok minimum 2-3 idegenforgalmi szolgálta-

tásból állnak.  

- Nagy tőkeerővel rendelkeznek, tudományos alapon hozzák létre a termékeket, figyelik 

az utazási trendeket, és az eladási számokból következtetnek. 

- Figyelik a nemzetközi trendeket, konferenciákat, stb. 

- Nem bíznak mindent a véletlenre, piackutató cégeket alkalmaznak. 

- Ők maguk is gyűjtenek adatokat az utazóktól pl. on-line kérdőív. 

- Amikor megvannak az információk, a menedzsment összeül és megbeszéli, hogy hová 

szervezzenek utakat, mely termékeket kell megtartani, fejleszteni, stb. 

- Ajánlatokat kér a partnerektől vagy partnereket szerez ha kell pl. szálloda, tábor, köz-

vetlen szolgáltatók vagy egy másik touroperátor. 

- Képzett szakemberekkel dolgozik, az átlagosnál magasabb fizetésért. 

- Miután előállították a terméket, el kell adni. Ezt vagy saját irodahálózaton, vagy külső 

irodahálózatokon teszi meg. 

- A termékeket általában nagy mennyiségben és nagy költséggel állítja elő. 

- Saját kockázatra dolgozik. 

- Általában viszonteladókon keresztül értékesít. 

- A termékeket katalógusokba kinyomtatják (egybe vagy többe)  hatalmas költségeik 

vannak pl. tervezés, nyomdai díj, szétterítés. 

- Komoly honlapot kell működtetni, aminek a létrehozása igen költséges. (audiovizuális 

megjelenítés, hipertext-es írott szövegek, ki kell tudni választani a termékeket és össze-

hasonlítani, átfogó információk, kiválasztás-foglalás-fizetés lehetősége). A honlap nap-

rakész, bármikor változtathatnak az árakon, termékeken, stb. 

- Marketingpolitika kialakítása – a viszonteladókra ez kevésbé jellemző. 

- Viszonteladói kapcsolattartás (viszonteladói szerződés az együttműködésről), a 

touropetátor által meghatározott áron a viszonteladó nem változtathat. 

- A viszonteladók felkészítése – értékesítési szemináriumok szervezése ahol ismertetik a 

katalógust és elmondják hogy mire kell figyelni, vagy study tourok szervezése, ami 

költségesebb. 

- A touroperátorok szakosodnak (üdülés, városlátogatás, körutazás, egyéb – pl. konferen-

cia, kongresszus, üzleti út, stb.) 

- Szerződéseket kell kötni a szolgáltatókkal. Előre vesz repülőjegyeket (block-seat) és 

foglal le szállodai kapacitást, amivel mindenki jól jár, mert a szolgáltatóknak már nincs 

gondja a lekötött helyek értékesítésével, a touroperátor pedig kedvezményeket kap. 

 

Viszonteladók (Travel Agency) 

Kétféle lehet: utazási iroda (travel büro) és utazási ügynökség (travel agent) – a szakiradalom 

különbséget tesz köztük, de ez a gyakorlatban nem jellemző. 

- Eladja a termékeket, amit a tour operátor összeállított. Fő tevékenységük az utazási cso-

magok eladása, de árulhatnak útikönyveket, térképeket, hátizsákot és egyéb turizmushoz 

kapcsolódó kiegészítő terméket is. 

- Bemegy az utas egy utazási irodában, ott kiválaszt egy utat, előleget fizet és lefoglalja, 

megkapja az utazási dokumentumokat, fizet és elutazik. Innentől kezdve a tour operátor 

veszi át az utassal a kapcsolatot. Ha nincs minden rendben, pl. nem megfelelő a szállás, 
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akkor az utas visszaérkezve, majd az utazási irodában fog panaszkodni, mert azzal áll jog-

viszonyban. 

- Egy utazási irodának nincs szüksége nagy tőkére, mert nincsenek költségei az adókon, 

irodabérleten és a béreken kívül. Folytathatnak marketingtevékenységet, de nem annyira 

jellemző. A tour operátortól kapott jutalékból élnek. Nem terheli őket az utak létrehozásá-

nak a költsége, a katalógusok nyomtatása, mert ezt a tour operátor küldi el nekik. A vi-

szonteladók nem vásárolnak nagy tételben  nem kell nagy mennyiségű forgótőke. Kis 

kockázatuk van, de kell utcai iroda is, ami növeli a költségeket. 

- Közvetlen kapcsolatban áll az utasokkal és a tour operátorral (~kiskereskedő), a tour ope-

rátor a ~gyártó, a „nagykereskedő” nem létezik a szakmában. 

- Amikor az utas befizeti az előleget, az utazási iroda azt vagy egyből átadja a tour operá-

tornak, vagy megvárja a teljes összeget és úgy adja át. Ezt elküldheti úgy, hogy már levet-

te belőle a neki járó jutalékot, de lehet úgy is, hogy majd a tour operátor visszaküldi a tel-

jes összegben az utazási irodát megillető részt.  Nem mindegy, hogy ki mikor kapja 

meg a pénzét, ezért a fizetés módját szerződésben határozzák meg. 

- A tour operátor és a viszonteladó függ egymástól, fontos az együttműködés. 

- A jutalék mértéke változó, a nagy értékű utakból kevesebb, általában 5%, a tömegtermé-

kekből általában 10%. Ezt egészíti ki a szuperjutalék  bizonyos forgalom elérése után 

sávosan nő a jutalék mértéke. 

- A tour operátor által meghatározott áron nem változtathatnak a viszonteladók. Egy tour 

operátor általában 20% hasznot szokott rátenni egy útra, de ha el tudja adni többért, akkor 

megteszi. 

- Az utazási irodák árulhatnak még kiegészítő termékeket, vagy egy kicsit tour 

operátorkodhatnak pl. egy-egy embernek, kisebb csoportnak lefoglalnak szállodai szobá-

kat, vonatjegyet, stb.  általában kérésre készít el utakat és egyből el is adja ezeket. Mi-

vel szolgáltatásokat közvetít, ezért hívják utazásközvetítőnek is. 

- Az utazási ügynökség viszonteladáson kívül mással nem foglalkozik, tehát csak a tour 

operátorok útjait értékesíti. 

- Az utazási iroda és a tour operátor kapcsolatát szerződés szabályozza (értékesítési vi-

szony, menet, forma). Ez szabályozza a felelősséget is (ha valami nincs a katalógusban, 

azt is tudni kell a viszonteladónak, mert a tour operátor belső tájékoztató anyagokat küld 

neki), a viszonteladónak tájékoztatási felelőssége van és ő fizeti a kártérítést. 

- Van olyan tour operátor akinek saját utazási irodája van. Ilyenkor a saját hálózatán keresz-

tül árulja a termékeket, de felkérhet más utazási irodákat is eladni, sőt az ő irodahálózatá-

ban más tour operátor termékeit is árulhatja. 

- A tour operátorok azt akarják, hogy az utazási irodák az ő termékeiket árulják, amit a jó 

minőséggel, study tourral és a pultosok „megbvesztegetésével, lefizetésével” érhetik el, 

esetleg megemelik a jutalékot n ezek mind együtt hatnak. 

- Az Internet miatt az utazási irodák és a tour operátorok kapcsolata kezd megváltozni. A 

repülőjegyet könnyű neten árulni, mert konstans szolgáltatásról van szó. Ahogy terjedt az 

Internet, egyre több ember vett azon keresztül jegyet és 5% kedvezményt kaptak, ami még 

mindig jobban megérte a légitársaságoknak, mint az utazási irodáknak adott 10% jutalék. 

A jegykiállítás díját is elengedték az internetes foglalás esetén. Ma az utazási irodák ré-

szesedése 3-5%, a jegyfoglalások áttevődnek az internetre. Ekkor jelentek meg a fapados 

járatok, amik nem fizetnek jutalékot. A tour operátorok is elkezdték interneten árulni a 

termékeiket, amik először hatalmas többletköltséggel jártak. Az emberek egyre inkább on-

line foglalják a termékeket (indulási időpont, melyik szállodában akarnak lakni, stb.). Át-

tolódik a kereslet az off-lineról az on-linera, digitalizálódik  a tour operátoroknak nő az 

on-line bevétele, így lassan nem kell katalógusokat nyomtatnia, egyre nehezíti az utazási 
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irodákkal kötött feltételeket. Az utazási irodák kezdenek kiszorulni a piacról az internet és 

a digitalizáció miatt. 

 

Jelenleg a digitális utazásszervezés és értékesítés és a hagyományos egymás mellett működik. 

Az utazási iroda két dologba kapaszkodhat; az emberi hangba és abba, hogy ők is digitalizál-

ják magukat  minél több tour operátor útját próbálják meg on-line árulni. Továbbra is szer-

ződéseket kötnek a tour operátorokkal, akiknek mindegy, hogy milyen módon értékesítik az 

útjaikat. Az utazási iroda elhelyezhet az oldalán egy linket, ami a tour operátor oldalára vezet 

és ezt valahogyan mérik. Fontos, hogy a vevő sok út közül tudjon választani, ne menjen át 

másik honlapra. Mindehhez számítástechnikai szakemberek kellenek, akik nem értenek a tu-

rizmushoz. A viszonteladóknak nem kell majd utcai iroda  csökken a költség, de a honala-

pot fent kell tartani, amit rendszergazdák felügyelnek  ez viszont költségnövekményt ered-

ményez. 

Meg kell változtatni a személyzet struktúráját, a megjelenési formát. A marketing stratégia 

arra irányul, hogy a honlapra csalogassa a vevőket. Nagyobb tőke, képzett munkaerő, felhasz-

nálóbarát honlap fenntartása szükséges. 

 

5. Az utazási irodai üzletágak (utazásszervezési üzletágak) 
 

Az üzletágak fő irányai a következők: 

- beutazás 

- kiutazás 

- belföldi idegenforgalom 

- rendezvény és konferencia szervezés 

Minden üzletágban, motivációban ugyanaz az utazásszervezés, csoportosnál és egyéninél  

akármilyen turizmusfajtáról van szó, szervezéstechnikailag ugyanaz. 

 

Beutaztatás 

Olyan utak szervezése, ahol a szolgáltatások belföldiek külföldi vevőknek. Belföldi szolgálta-

tást és termékeket exportálunk. A beutaztatásban hatékonyabban termeljük ki a valutát, mint 

más áruexporttal pl. nincs szállítási költség, csomagolás, stb. Amikor leértékelik a forintit, nő 

az export és ekkor a beutaztatás is megnő. Minél erősebb a forint, annál  rosszabbul megy a 

beutaztatás és jobban a kiutaztatás. A beutaztatás az utazásszervezési szektor legfontosabb 

fajsúlyú ágazata, mert sokkal nehezebb külföldi piacon értékesíteni, mivel ehhez kell pl. 

nyelvtudás, ismerni kell az adott országot, ahonnan be akarunk utaztatni. A külpiacon történő 

értékesítés magasabb költségekkel jár, mint a belpiacon, felkészültebb emberek kellenek. 

Könnyebbség, hogy a belföldi szolgáltatásokat jól ismerem, elengedhetetlen ezek alapos is-

merete. Az üzletszerzés (akvizició) is külföldön folyik. Meg kell ott jelenni, ami szintén költ-

ségekkel jár. Érdemes részt venni a nemzetköz vásárokon de egy ilyen vásári részvétel mini-

mum fél millió forint. (Magyarországon kb. 100 beutazó és 900 kiutazó van arányait tekint-

ve.) Forgalom csak középtávon remélhető. Mindig az van rosszabb helyzetben, aki el akar 

adni. 

A repülőjegyek nem igazán tartoznak a beutaztatásba, mert az idejövők ezeket a kiinduló or-

szágokban veszik meg, nem nálunk. 

 

A beutaztatás előnyei: 

Gazdasági szempontból növeli az ország devizabevételeit – euró esetén nem a devizabevétel 

fontos, hanem az, hogy a régió fogadó régió és a nem ott realizált jövedelmeket ott költik el. 

Aki jól tud beutaztatni, az az összes többi üzletágban is sikeres lesz. 
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Beutaztatási termékek 

- szállásfoglalás – alapvető része egy szolgáltatáscsomagnak, de nem lehet rajta sokat 

keresni. Az összes ráfordítás kb. fele szállásköltség. Ha a tour operátor lefoglalt x szál-

lodai szobát, az már szerződésnek számít, amiről nem árt írásos dokumentum. 

- programszervezés 

- klasszikus turisztikai programok (vásárlás, városnézés, hajókirándulás, múze-

umlátogatás, borkóstolás, cigányzenés magyar vacsora, golyásparti, lakoda-

lom, egésznapos kirándulás a Balatonhoz, egy napos kirándulás Egerbe, szü-

reti programok) 

- speciális turisztika programok (inkább érdeklődési terület szerint pl. bortúra 

és gasztronómia) 

- fittness és sport programok (életmód és egészségmegőrző programok) – 

gyógyüdülések, 1 vagy kéthetes kúrák a magyar gyógyvízre alapozva. A 

gyógyvízzel rendelkező szállodák csomagokat állítanak össze (szállás, fél-

panzió, kúra (orvosi vizsgálattal)). Ezek a csomagok nem olcsók, nem a re-

kreáció, hanem az egészségjavítás a célja. Más-más csomagok vannak nők-

nek, férfiaknak, korosztály szerint, stb.  hatékonyan termelik ki a devizabe-

vételeket, mert általában a magasabb fajlagos költésűek (1turista 1 nap alatt 

mennyit költ el) veszik igénybe. 

- szakmai programok – találkozók kormány vagy civil szervezetekkel, ipari, 

mezőgazdasági cégekkel, ügyvédi irodákkal, befektetési szeminárium, üzleti 

szakemberek találkozója, kongresszus- és konferencia, stb.  rendkívül szer-

teágazó 

- étkeztetés és catering (az étkezés megy a vendéghez) 

- figyelembe kell venni a speciális étkezési igényeket pl. vegetáriánus, moha-

medán, stb. 

- figyelembe kell venni a nemzetiséget (pl. az amerikaiaknak könnyű ebéd, a 

franciáknak erős a magyar bor), a csoport létszámát. 

- a menüket egymással is egyeztetni kell (pl. hogy ne egyen a vendég három 

napig ugyanolyat) 

- transzferek (a csoport helyi desztinációk közötti mozgatása) 

- általában busszal történik (kis vagy nagybusz) de lehet dzsip vagy akár 

lovaskocsi is. Ki lhet kötni, hogy a gépkocsivezető tudjon idegen nyelven. 

- hajó és vasúti jegyek – közlekedési jegyek 

- ha külföldről van a kiindulási pont, általában azokat nem a magyar túraszer-

vező biztosítja 

- idegenvezető, hostess, tolmács 

- alapvetően információs tevékenység és reprezentatív tevékenység, nyelvtu-

dás, ritka a főállású hostess – inkább alkalmi munka 

- egy akármilyen rosszul szervezett rpogramot meg tud menteni egy idegenve-

zető 

- kell tapasztalat, szakmai képesítés, magas szintű nyelvtudás, érvényes enge-

dély 

- az idegenvezető feladata a programfelügyelés, az elejétől a végéig ott van a 

programokon (a cégtől mindig ott kell lenni valakinek a csoporttal) 

- fontos a kreativitás, a váratlan helyzetekben a jó megoldó képesség, művelt-

ség, megfelelő pszichológiai készség a csoport kezeléséhez 

- az idegenvezetők általában szabadúszók 

- incentive programok (jutalmazni akarnak a cégek, de adómentesen) 
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- az összes programcsoport szintézise, az utazásszervezés legmagasabb szintjét 

igénylik  még a busz színe sem mindegy 

 

Incentive programok szervezése 

- konzultálunk azzal, aki a vevők oldaláról felelős a szervezésért  tájékozódunk hány 

fő, hova, milyen cég, ki a célcsoport (saját dolgozó vagy a cég vezetői) stb 

- kiválasztjuk a lehetséges helyszíneket, amik a kritériumoknak megfelelnek és beszé-

lünk az ottani személyzettel 

- nagyon részletesen programkidolgozás (több helyszínre több programvariáns) 

- kiválasztjuk a legjobb szolgáltatókat, majd ár és szolgáltatáscsomagot 

- minden programhoz kell ár és részletes leírás képekkel illusztrálva – variációkat adunk 

- elküldjük a megrendelőknek és elkezdődik az egyeztetés 

 

Incentive programok 

- fogadás a reptéren 

- flórklór, pezsgő, történelemoktatás a Gellért hegyen 

- főzőtanfolyamok a budapesti Vásárcsarnokban 

- játékos programok a Margit szigeten 

- látogatás a Magyar Állami Operaházba – a kulisszák mögé 

- hőlégballonoíás 

- csapatépítő programok 

- lovaskocsikázás Budapesten a főutakon 

- vacsorával egybekötött divatbemutató 

- túlélőprogramok 

- csapatjátékok 

- kincskeresés 

- speciális vizitúra pl. kajak, vadvízi evezés 

 

Kiutaztatás 

Import - a Magyarországon megtermelt jövedelemért külföldi árukat és szolgáltatásokat vásá-

rolnak. Célcsoportja a magyar turistafogyasztók, a tevékenységi terület az egész világ. A be-

utaztatásban szolgáltatók vagyunk, külföldön vevők.Jelentős szerepe van az árfolyamváltozá-

soknak, itt az a jó, ha a Ft minél erősebb. Minél nagyobb egy csoport, annál lényegesebb az 

árfolyam. Nem a belföldi, hanem a külföldi szolgáltatásokat kell ismerni. A kiutaztató tour-

operátorok referensei szakosodnak (pl. nyelv vagy termékszerkezet szerint). A beutaztatásban 

az árszínvonal magasabb általában, mint a kiutaztatásban. Nagy az árverseny – minél alacso-

nyabb a diszkrecionális jövedelem, annál nagyobb. 

Régebben csak utazási irodával lehetett külföldre utazni – az 1970-es években. Az utazási 

iroda a bevételének 30%-át költhette kiutaztatásra. Ma a kiutaztatáson 10-20% az árrés, akkor 

100% volt. Fontos a nemzetközi szolgáltatói kapcsolatrendszer. 

 

Kiutaztatási típusok 

- egyéni vagy csoportos 

- desztinációk szerint 

- terméktípusok alapján (pl. nyaralás, városnézés) 

vagy 

- klasszikus és vakációs utak 

- egzotikus utak 

- tengerparti nyaralás (pl. Mexikó, Jordánia) 

- hegyvidéki üdülőprogramok 
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- hajóutak 

- szállásfoglalás 

- városlátogatások 

- fittness, gyógy- és sportprogramok 

- gyógyüdülések 

- golftanfolyamok 

- vitorlástanfolyamok 

- síelés 

- életmód és egészségmegőrző programok 

- wellness programok 

- speciális programok 

 

A legegyszerűbb kiutaztatás, amikor csak szállásfoglalás van. Sokszor ezzel együtt törté-

nik a repülőjegy foglalás is és hozzájöhet még a transzfer (minimum a reptér-hotel útvona-

lon). Alapcsomag: 8nap, 7 éjszaka, félpanzió, többnyire a tengerparton vagy a hegyvidé-

ken. A félpanzió annyira beépült, hogy sok szállodában nem lehet külön csak szobát kérni, 

hanem reggeli is jár hozzá. Amerikában viszont külön van a szoba és ha valaki akar regge-

lit is hozzá, azt olcsón megkapja. Sokszor igényelnek idegenvezetőt is, a csoportoknak ál-

talában telepített idegenvezetőjük van. 

 

A beutazás és a kiutazás közgazdasági háttere 

- Beutazásnál az operációs terület Magyarország és a fogyasztóréteg az egész világ. Kiuta-

zásnál az operációs terület az egész világ és a fogyasztó Magyarország. 

- Beutazásnál a szolgáltatást (árut) exportálunk, de a külföldi fogyasztó utazik a magyar 

áruhoz. Kiutazásnál import tevékenységet folytatunk, a magyar fogyasztó külföldi árukat 

fogyaszt – itt sem az áru utazik a szolgáltatóhoz. 

- Az árfolyam alakulása 

- beutazásnál az a jó, ha romlik, mert ugyanannyi valutáért több forintot kapunk 

- kiutazásnál az a jó, ha a Forint erősödik, mert kevesebb Forintot kell fizetni a valu-

táért 

 

Belföldi idegenforgalom 

Normális kereskedelmi tevékenység, ahol magyar szolgáltatásokat fogyasztanak el magyar 

fogyasztók. Befolyásolja a fizetési mérleget, mert a belföldi forgalom az elvonja a kiutaztatási 

forgalmat. Nem fogyasztja a devizatartalékokat és a belföldön megszerzett jövedelmet bel-

földön is költik el  minél többet fogyasztanak annál jobb a magyar gazdaságnak. A célkö-

zönség magyar, az opciós terület Magyarország. Az asz ország, ahol a belföldi turizmus nem 

fejlett, az idegenforgalma sem az, pl. Amerikában a lakosság 5-8%-a utazik külföldre. Fejlett 

az idegenforgalom, de ez a belső fejlettségen alapszik. A fejlett gazdaság alapja az erős belső 

fogyasztás. 

A belföldi tour-operátor nagy tételben vásárol fel belföldi szolgáltatásokat  nagy árenged-

ményt kap. Lehet, hogy olyan termékeket állít elő, amihez magyar állampolgár csak úgy nem 

juthat hozzá. A belföldi turizmusra jellemző, hogy az ember magának szervezi meg az utat. A 

szolgáltatók is sokszor közvetlenül a fogyasztónak ajánlják a szolgáltatásaikat. Régebben a 

nyugdíjasok, alacsonyabb jövedelmű emberek, vagy akik a második szabadságukat töltötték, 

azok vették igénybe a belföldi turizmust, mert olcsó volt, de nem olyan színvonalas. Ma ez 

már megváltozott, több magyar utazik belföldre és nem csak alacsonyabb színvonalú szolgál-

tatásokat vesznek igénybe. 
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Programértékesítés 

- elsősorban egyéni vendégek veszik igénybe, és csak a magyarok létszáma nő 

- összekapcsolódik a beutaztatással is, külföldiek is igénybe veszik 

- a szállodákban sokszor a portás ajánl programokat, amiért jutalékot is kaphatnak 

- nem előre tervezett a döntés hogy igénybe veszik e 

- általában központi fizetés van a szolgáltatás igénybevétele előtt 

- jó, ha a programhelyek megközelíthetőek, bár lehet a programhelyekre külön transzfer is 

- magasabb a realizált árrés szint 

 

Bankszolgálat 

- külföldi fizetőeszközöket vesz és ad el 

- kicsi a munka-, de nagy az eszközigény (pénz) 

- a pénzváltó irodában, vagy az utazási irodában egy elkülönített rész – sokszor csak pénzt 

váltanak 

- fontos a megfelelő valutamennyiség 

- bár alacsony az árrés, de az árréstömeg (adott napon realizált összes árrés) nagy a forga-

lom miatt (minél alacsonyabb az árrés, annál nagyobb az árréstömeg 

- kockázatot jelenthet a hamis pénz, viszont egyből befolyik az ellenérték – nincs kintlévő-

ség 

 

Menetjegy értékesítés 

- közvetítői tevékenység 

- a repülőjegy értékesítés a legelterjedtebb (Galileo, Amadeus rendszerek a legelterjedteb-

bek hazánkban) 

- sokszor bizonyos forgalom a repülőjegy eladóhoz kötődik – személyes kapcsolat jön létre 

a vevő és az értékesítő között 

- alacsonyak a repülőjegyárak, kicsi az árrés  nagy az árréstömeg 

- gazdaságilag kedvező, mert nincsenek jelentős kintlévőségek, BSP elszámolás van (köz-

ponti elszámoló rendszer, ahová minden összeg és tétel bekerül) 

- a menetjegy részesedés az utazási irodáknál csökken az internet miatt, de egyre több je-

gyet vesznek, így nő a részarány a cégeknél 

 

6. Az utazási vállalkozások rendszere és folyamatai 
 

Fő folyamatok a következők: 

1. kereskedelmi folyamatok 

2. egyéb más támogató folyamatok pl. marketingfolyamatok, dokumentáció kezelése, 

tűzrendészet, leltározás szabályai 

 

Kereskedelmi folyamatok 

 

beutazási, kiutazási osztály – nagyobb cégeknél 

Minél nagyobb a forgalma a cégnek, annál tagoltabb a szerkezete. Nagyforgalmú cégeknél 

még a külön osztályok is tagoltak. Az ajánlatok, megrendelések, szerződések megegyeznek 

minden üzletág esetében pl. egyéni és csoportos utazásnál is. Kereskedelmi tevékenység révén 

a kulcs a potenciális megrendelő, tőle függ az egész folyamat. Ajánlatkéréssel fordul az uta-

zásszervezőhöz. Ezen elkezd dolgozni az utazási iroda úgy, hogy az alvállalkozóktól össze-

gyűjti az árualapokat. Mikor ez alapján elkészült az ajánlat, visszagazolunk a potenciális meg-

rendelőnek. Már az ajánlatkérést is visszaigazoljuk, hogy tudja, hogy dolgozunk rajta. Sok-

szor előfordul, hogy a megrendelő nem ad meg elég adatot, ilyenkor ezeket pótolni kell. Az 
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ajánlatot a megrendelő vagy elfogadja, vagy nem. Ha nem, akkor megkérdezzük, hogy miért. 

A beszerzett árualapoknál (pl. szállodai szobafoglalások)ideiglenes szerződéseket kötünk a 

szolgáltatóval és ezeket minél előbb vissza kell mondani, nemleges válasz esetén. Ha a meg-

rendelő igent mond, akkor meg kell kötni a szerződéseket a megrendelővel, beszállítóval (pl. 

szálloda, étkezés, buszok, stb.) Változások az utolsó pillanatig történhetnek. A szerződésben 

minden feltételt rögzíteni kell, ami azt segíti, hogy a szolgáltatást biztosítani tudjuk. Ha válto-

zik valami a programban, akkor nem kell új szerződést kötni, de meg lehet tenni. A project 

lebonyolítása után el kell számolni. Ebbe beletartozik, hogy fizetünk a magyar szolgáltatók-

nak, beszedjük a pénzt a külföldi partnertől, amit a számla alapján lehet megtenni. Fontos a 

belső elszámolás is, ami az utókalkulációból és a kontrollingból áll. 

 

Ajánlat kérések fogadása 

Ezt akviziciós (üzletszerző) és marketingtevékenység előzi meg, de ajánlatkérés nélkül is le-

het termékeket előállítani pl. piackutatás, trenderdek alapján. Az ajánlatkérédt lehet írásban 

vagy szóban fogadni, de akiket nem ismerünk, azokkal célszerű írásba foglaltatni. Mielőtt 

nekiállunk kidolgozni az ajánlatokat, tanácsos egy mailbe visszaküldeni a kérést és rákérdez-

ni, hogy ez kell e nekik. A referens/üzletkötő egy menedzserrel egyeztet, mielőtt nekiáll dol-

gozni az ügyön, kialakítanak egy projecttervet ami alapján dolgoznak. Fontos konzultálni a 

megrendelővel, akár burkolt marketingtevékenységet is ki lehet fejteni olyanokkal, akik már 

rendeltek meg tőlünk. 

 

Az ajánlatkészítés folyamata 

Alvállalkozók bevonása – akik számunkra a szolgáltatásokat biztosítják. Lehet ismerős vagy 

ismeretlen. Minél feldolgozottabb egy termék, annál jobban el lehet adni, így sok alvállalkozó 

kell hozzá. Jó ha van egy folyamatosan bővülő alvállalkozói lista. Az ár, minőség, rugalmas-

ság, kreativitás, fizetési/lemndási kondíciók és az ismertség alapján kell a döntést meghozni, 

hogy bevonjuk e az alvállalkozót vagy nem  üzleti döntés kockázatokkal. Akkor érdemes az 

egész folyamatot elkezdeni, amikor megvannak a konkrét információk a megrendelőktől. 

 

Árualap: 

- szálláshelyek 

- rendezvényhelyszínek (sportlétesítmény, edzőtábor, közintézmény, publikus létesítmény, 

kastély, múzeum, vár, könyvtár, hajó, szabadtéri területek pl. sátrak vagy paint-ball pálya, 

túlélőprogramok, mászófal) 

- éttermek és catering szolgáltatások 

- személyi szolgáltatások (idegenvezető, hostess, örző-védő, takarító, ruhatáros), 

- közlekedési eszközök (busz, repülő, helikopter, hajó, vonat) 

- nyomdai tevékenység (meghívók, asztali menük) 

- technikai eszközök (hangosítás, fény, lézertechnkia, stb.) 

 csak programgazdák, nem árualap tulajdonosok vagyunk 

Ha megvannak az árualapok (minimum 2-3 ajánlat darabonként), akkor a referens ezeket ösz-

szehasonlíthatóvá teszi (mindegyik ajánlatra reagál és ha hiányos kérdez), majd ki kell válasz-

tani, hogy kikkel dolgozunk együtt. 

 

Break even point: - amikor még megéri – az az ár, ahol a szolgáltatási színvonal még elfogad-

ható, vagy az a minőség, ahol az ár még elfogadható. 

Ki kell alakítani a programokat, amik megint csak variánsok – kell részletes leírás, képek, 

információk, stb. 
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Előkalkuláció: a kiajánlandó árak előzetes meghatározására – összeadjuk az összes szolgálta-

tás beszerzési árát  összes ráfordítás. Ez az, amit nekünk majd ki kell fizetni (Ft/fő-ben 

számolva). Ha gyorsan kell az ajánlat, akkor lehet magasabb az ár. Az árat a program szokvá-

nyossága is befolyásolja, hogy hány más tour-operátornak van ilyen vagy ehhez hasonló ter-

méke, stb. Függ a potenciális megrendelő fizetési potenciáljától is pl. hogy nyugdíjasok e a 

megrendelők vagy egy multi cég. Számít az ajánlatkérő eddig nálunk realizált forgalma is, ha 

valaki már sokat rendelt, cserébe jó árakat vár el. Fontos a potenciális megrendelő megnyeré-

se is  marketingtényező, pl. egy multi cég megnyerése érdekében akár 0 árréssel is el lehet 

adni egy szolgáltatást, abban a reményben, hogy később is tőlünk rendel. 

El kell készíteni az ajánlat szöveges részét is, ami tartalmazza a részletes programokat. Ebből 

a megrendelő láthatja amit kell és szólhat va valamit máshogy képzelt el. A menedzser is ez 

alapján készíti el az előkalkulációt, így nem célszerű bármit is kihagyni belőle. Kellenek rész-

letes leírások pl. hogy mi történik részletesen egy hajóúton. Kellenek képek, vagy linkek a 

képhez, de az utóbbi esetben vigyázni kell a honlapon szereplő esetleges árakkal. Le kell írni 

a fizetési és a szerződési feltételeket is  ez annál fontosabb és szigorúbb, minél közelebb 

van az utazás időpontja. Meg kell adni a résztvevők létszámát, a tervezett időpontot és az ára-

kat. Ezt mind elküldjük és odaírjuk hogy meddig várjuk az ajánlatra a visszajelzést. Esetleg 

lehet telefonálni, hogy megkapta e ezt a megrendelő és hogy mindent ért e, stb. Lehet, hogy 

nem fogadja el, lehet hogy kiválaszt két programvariánst és ezen akar egy kicsit módosítani. 

Ilyenkor megint kezdődnek elölről az egyeztetések, aminek még mindig lehet az a vége, hogy 

a vendég nem fogadja el az ajánlatot. Ha sikerül megegyezni, akkor jön a szerződéskötés a 

megrendelővel és az összes alvállalkozóval. A szerződés lehet akár egy email is pl. egy szál-

lodával, ha minden lényeges dolog benne van. 

A referens tartja nyilván a szerződéseket és az időpontokat pl. lemondási határidő. Lehet egy 

tervezetet készíteni, pl. mikor fizet előleget a megrendelő, mikor küldi át a névlistát, stb. – 

szóval hogy mikor mit kell tenni. A megrendelőtől előbb kérjük az előleget és többet, mint 

amennyit és amikor majd tőlünk kérik az alvállalkozók. 

Ezt követően jön a project lebonyolítása, ami nem nehéz ha minden jól elő van készítve. Meg 

kell írni a forgatókönyvet, ami hasonlít a részletes programhoz, szerepel benne az alvállakozó 

és a megrendelővel történt kommunikáció is. Minden programnál ott vannak a telefonszámok, 

buszrendszámok, sofőrök telefonszáma, tour-operátor elérhetősége, stb. Még egyszer át kell 

gondolni, hogy nem felejtettünk e el semmit. A forgatókönyvet a megrendelőnek és az alvál-

lalkozóknak is elküldjük, kiszedve belőle, ami nem tartozik rájuk. Először a megrendelővel 

kell  mindent tisztázni és elküldeni neki a forgatókönyvet. Ha rábólint, akkor küldjük el az 

alvállalkozóknak is. Mindent a forgatókönyvbe leírtak szerint kell csinálni, bár a helyszínen 

megint csak lehetnek módosítások. Ha utazási iroda értékesít, akkor a forgatókönyvet nem 

küldik el az utasoknak, csak az alvállalkozóknak. Miután hazatértek az utasok, elvileg minden 

ki van fizetve. A cég a tour-operátor által kiadott számla alapján fizet. Céges utaztatásnál kell 

küldeni egy elszámolást a megrendelőnek, az alvállakozónak és saját magunknak is. Az alvál-

lalkozótól kapott számlákat a referens ellenőrzi. Meg kell csinálni az utókalkulációt is, hogy 

el tudjunk számolni saját magunkkal is. Ez az előkalkulációval ellentétben nem /fő-re törté-

nik. Felírjuk az összes bevételünket és az összes kiadásunkat, majd ezeket összevetve meg-

kapjuk a különbséget, azaz az árrést. Ez akkor teljes egészében a miénk, ha nincs rajta 

árrésáfa. Rendezvények esetében, az utazási szervezőknek, illetve a kiutazó csoportoknál, 

amik nem az EU-ba irányulnak, nincs. 

Nettó árrés=brottó árrés-árrásáfa 

Ezt követően össze kell írni a projecttel kapcsolatos munkaórákat, telefonköltségeket, a helyi-

ség bérleti díját, marketing költségetek, stb. Minél több ilyen adatot írunk be, annál pontosab-

ban fogjuk tudni a nyereséget/veszteséget. Általában a projecteknek van számuk, ami azért 

fontos, mert a könyvelő a számlákat és bizonylatokat ezekhez a számokhoz fogja bevinni. 
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Szerződések 

1. utazási szerződés – utas és utazásszervező között 

2. utazást közvetítő szerződés – utazásszervező és utazási iroda között 

3. beszerzési szerződés 

 

Utazási szerződés 

A 214/1996-os kormányrendelet szabályozza, a PTK általános előírásai vonatkoznak rá. Az 

utazási vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítani, az utas 

pedig köteles azt megfizetni. Az utas azzal, hogy befizette az előleget, tudomásul vette a szer-

ződési feltételeket  „aláírta” a szerződést. 

 

A szerződésnek tartalmaznia kell: 

- az utazási vállalkozó paramétereit (főleg nyilvántartási szám, telefonszám, cím, stb) 

- úti cél és útvonat, indulás pontos helye és ideje, főbb állomások 

- a szálláshelyek típusa és komfortfokozata (a célországi besorolását) 

- a részvételi díj forintban meghatározott összege és hogy ez milyen szolgáltatásokra nyújt 

fedezetet, befizetendő előleg/hátralék időpontjai 

- a szállás körülményei 

- étkezésre vonatkozó tájékoztatás 

- a fakultatív programok illetve az ezeken történő részvétel feltételei (pl. minimum 10fő) 

- a részletes programot 

- a legalacsonyabb létszám, aminél az utazásszervező már elindítja az utat 

- az a határidő, amíg az utazási vállalkozó lemondhatja az utat illetve értékesítheti az utat 

- milyen biztosítások járnak/nem járnak, melyik biztosító, milyen biztosításokat lehet kötni 

- esetleges vízumkötelezettség, egészségügyi kötelezettség 

- az utas neve, lakcíme, elérhetőségei 

- az a határidő, amíg az utas elállhat az utazástól kártérítési kötelezettség nélkül 

- a részvételi díjban nem szereplő, de külön felszámításra kerülő díjak (illeték, helyi adó) 

- a biztosító megnevezése, melyénél az utazásszervező a vagyoni biztosíték szerződését 

kötötte 

Az utazási irodák működését az állam feltételekhez köti, pl. vagyoni biztosítékot kell elhe-

lyezni valahová, amihez nem nyúlhat (minimum 3-4millió), valamelyik banknál zárolva van. 

Ha felszámolja a vállalkozást, akkor visszakapja, ha igazolja, hogy minden fizetési kötelezett-

ségének eleget tett. Ha nem köt le pénzt, akkor biztosítást kell kötnie egy biztosítóval, aki 

megállapítja a biztosítási összeget, amiért garantálja a minimális vagyoni biztosítékot. Igény-

be lehet venni bankgaranciát is, aminek szintén van ára, de olcsóbb, mint a biztosító. 

Az utazási irodának van tájékoztatási kötelezettsége is, ez már szerződésen kívül van. Helyi 

idegenvezető neve, elérhetősége, vagy az utazásszervező elérhetősége. Az utazási vállalkozás 

kötelezettsége meggyőződni, hogy az alvállalkozó legális e, a szálláshelyek megfelelnek e 

annak a kategóriának, ami ki van rá írva. Kell olyan idegenvezető, aki beszéli a célország 

nyelvét, vagy az ott használt világnyelvek egyikét. A részvételi díjat nem lehet emelni, kivéve 

ha erről a szerződésben máshogy nem rendelkeztek. A díjemelésről az utast tájékoztatni kell 

úgy, hogy el tudja dönteni, hogy az új feltételek mellett hajlandó e utazni. Az utasnak joga 

van elállni és visszakapja a pénzét. Az utazási vállalkozó akkor állhat el az utazástól, ha az 

utazásszervezéskor nem látható külső körülmények lépnek fel, amik veszélyeztetik az utazás 

biztonságát (pl. kitör egy polgárháború). 

Az utazási szerződést jogászok írják és nem az utazási szakemberek. Nehéz összehangolni a 

jogász és az utazási szakember igényeit ahhoz, hogy megfelelő legyen a szerződés. Az utas az 

utazásszervezővel és nem az utazási irodával köti meg a szerződést. Az utazásszervező felel a 

szerződésben szereplő kötelezettségek teljesítéséért, ha nem teljesíti, akkor köteles a díjat ará-
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nyosan csökkenteni. Ha nem tudja valamelyik szolgáltatást teljesíteni, köteles azt ahhoz ha-

sonló értékű és színvonalú szolgáltatással pótolni. Ha ezt csak magasabb áron tudja, akkor a 

többletköltség őt terheli. Az utas nem köteles elfogadni a helyettesítő szolgáltatást, hanem 

visszakérheti a pénzét is. Ha az utazásszervező semmilyen formában nem tudja pótolni a 

programot, vissza kell térítenie a költséget az utasoknak. 

 

Utazást közvetítő szerződés (viszonteladói szerződés) 

Utazásszervező és utazásközvetítő között jön létre, szabályozza a viszonyokat, benne van a 

jutalék és annak mértéke, hogy az utazásszervező hogyan támogatja az utazási értékesítőt (pl. 

study tourok). 

 

Beszerzési szerződés 

Az utazási szervező milyen feltételekkel veszi meg az alvállalkozótól az árualapjait. Az uta-

zásszervező mindig azokkal a szolgáltatókkal köti, akiktől vásárolt. 

 

Tartalmi elemek 

- szerződő partnerek adatai, megnevezése 

- szerződés tárgya 

- megvásárlási forma pl. kontingens szerződés 

- szolgáltatás ára 

- fizetési feltételek 

- lemondási feltételek 

- jutalék, azzal kapcsolatos rendelkezések 

- szolgáltatások igénybevételének módozatai pl. megrendelések, visszamondások, módosí-

tások szabályozása 

- szankciók (Minél hosszabb a szöveg, a másik oldal annál több helyen tud belekötni.) 

- a vitás ügyekben ki a döntéshozásra jogosult pl. 8. kerületi bíróság, jamaikai bíróság, stb. 

- felelősség kérdése – milyen felelősség terheli a feleket 

- a szerződés életbelépésének és megszűnésének feltételei 

 

Típusai 

Annyi típus van, ahány szolgáltató kategória. 

 

A szálláshelyekkel kötött beszerzési szerződések 

 

1. igény szerinti lekérés – van e 

- kockázatmentes 

- nincs különösebb kedvezmény 

- későbbi szorosabb együttműködést vezethet be 

- nincsenek szankciók csak amit kikötnek 

- csak ha van szabad kapacitás akkor jön létre 

 

2. kontingens szerződés – a szálláshelyre vagy annak egy bizonyos %-ára a vevő elővásárlási 

jogot szerez, szobákat kér bizonyos időpontokra, amit a szálloda másnak nem adhat el, amíg 

az utazási iroda azt le nem mondja. Két formája van: 

- határidőhöz kötött  lejárat előtt szankció nélkül visszaadhatja a szobákat az utazási iro-

da 

- nincs határidő  teljesen a vevő kockázata, nem adhatja vissza a szobákat, mennyiségi 

kedvezmény 
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3. bérleti szerződés – az egész szállodára bérleti szerződést köt, nem csak egy kontingensre. 

- általában az objektum teljes kapacitására vonatkozik 

- ebben az esetben a szálloda feladata csak az üzemeltetés, már nem értékesíthet 

- ha jönnek utasok ha nem, az utazási iroda kifizeti a szállodának a bérleti díjat 

- általában üdülő programokra jellemző, nagy kockázat de alacsony ár 

 

Étkezési beszerzési szerződés 

- rugalmasabb, mint a szálláshelyekkel kötött  kisebb értékről van szó, rövid/kedvező 

lemondási feltételek 

- magasabb ködbér (általában 100%) 

 

Közlekedési szolgáltatási szerződés 

Buszok, vonat, helikopter, hajó, léghajó, lovaskocsi, stb.  az utazási iroda átküldi hogy mi-

lyen buszt akar pl. férőhely, tv, hová és mikor megy, milyen céllal/milyen szolgáltatásokra 

veszi igénybe pl. városnézés. A busztársaságok minden évben átküldik az utazási irodának az 

árajánlatot és az utazási iroda ez alapján rendel. 

 

A repülőgép 

Szerződéstípusok: ügynöki vagy block seat vagy charter szerződés 

 

Ügynöki szerződés 

- az utazásszervező nem csomagkomponensként szerzi be a repülőgépjegyet, hanem önálló-

an értékesíti 

- mindig csak annyi jegyet állít ki, amennyire igény van 

- az ügynöknek azonnali hozzáférése van a légitársaságok járataihoz és on-line tud foglalni, 

kiállítani a repülőgépjegyet és fizettetni 

- az ügynök IATA vizsgával rendelkezik 

- a szerződés megkötése és a szolgáltatás megvásárlása egy időben történik 

- az ügynök jutalékért dolgozik 

 

Block seat szerződés 

- az utazásszervező egy járaton helyeket bérel ki, megveszi és kifizeti – nem az egész gépet 

– a helyeket nem lehet visszaadni 

- az utazásszervező olcsóbban jut a helyhez, mint egy ügynöki szerződés esetén, de nő a 

kockázat 

 

Charter szerződés 

- az egész repülőgépet kibérelik 

 

Szerződések idegenvezetőkkel 

- az idegenvezető szerződhet jogi vagy természeti személyként 

- az idegenvezetés időtartama, az idegenvezető feladatai meg vannak határozva 

- az idegenvezető azt a céget köteles képviselni a munkája alatt, akivel szerződést kötött 

- a forgatókönyv az idegenvezetői szerződés mellékletét képezi 

- az idegenvezető minden nap reggel felhívja az aznapi szolgáltatókat, hogy minden rend-

ben van e és ha valami módosult (pl. 35 fő helyett 33)m akkor szól a szolgáltatóknak és az 

utazási irodának is 

 

Egyéb szerződés 

Nem közvetlenül az utazáshoz kapcsolódik pl. ügyvéd, takarító, őrző-védő szerződés, stb. 
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A külföldi partnerek is szolgáltatói kategória szerint oszlanak meg, minden hasonlóan zajlik, 

mint a belföldi szolgáltatóknál csak a szerződések idegen nyelven vannak. Akkor kell ezt alá-

írni, ha mindent értünk és ki kell kötni a devizanemet. A fizetési feltételek és módozatokban 

van a legnagyobb kockázat. 

A szerződésszegés egyenes arányban van a ködbér nagyságával. 

 

 

7. E-turizmus és utazásszervezés 
 

Az e turizmus: a turizmus utazás, vendéglátás és catering iparágak összes folyamatainak 

digitalizációja. 

 

Az e turizmus definiciói 

 

- GDS/CRS – global distribution system/central reservation system. A világot ma 4 

ilyen rendszer uralja: Amadeus (Lufthansa, Air France, Ibéria), Worldspen (TWA, 

Northwest, Delta), Sabre (American Airlines), Gallileo (Swister, United Airlines, Bri-

tish Airlines, KLM, USR). Alapvetően repülőjegyértékesítéssel foglalkoztak eleinte és 

nem voltak interenet alapúak. A rendszerhez utazási irodák kapcsolódtak, akik on-line 

terminálokon foglaltak (BPC rendszer: elszámolja a szolgáltatásokat). Már szállást is 

lehet ezeken keresztül foglalni, bár a repülőjegy értékesítés maradt a fő profiluk. 

- E business – IT-t használ, a fő üzleti folyamatokat hatékonyságilag növelni akarja. Az 

interneten végrehajtott/lebonyolított folyamat, amit egy üzleti szervezet bonyolít le. 

- E beszerzés (prorurement) – a vállalat beszállítói folyamatait támogatja (a tour operá-

tor az alvállalkozóktól összeszedi az árualapot) 

- E marketing – a megszokott marketingeszközök már nem olyan hatékonyak, vannak 

olyan cégek, melyek kizárólag on-line marketinggel foglalkoznak 

- E commerse (kereskedelem) – az értékesítési folyamatokat elektronikus csatornába 

kell terelni. Interenten végrehajtott tranzakciókból áll (pl. repülőjegyfoglalás és vásár-

lás a neten). 

 

Az e turizmus üzleti funkciói 

1. e kutatás és fejlesztés (on-line eszközök igénybevételével) 

2. e business management (utazásszervezőnél a teljes üzletvitel elektronizált, nincsen 

semmilyen fizikai pénzmozgás) 

3. e stratégia management (utazásszervezésnél az utazásszervező management folyama-

tai elektronizáltak így a cég minden területen percre kész – ezek alapján döntést hoz 

ami intézkedéseket követel meg ami elektronikusan fut végig a rendszeren) 

A turizmus információs üzlet, szerkezeti változásokon megy keresztül (foglalás, értékesí-

tés, fizettetés) és elektronikussá válik. 

 

Az e turizmus összetevői 

- internet technológiák 

- kommunikációs technológiák (email, telefon, számítógépek, fax, videó, e prospektu-

sok) 

- keresőmotorok (search engine) 

- biztonságos fizetési rendszerek 

- elektronikus foglalási rendszerek 
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- üzleti elvek – a megváltozott körülmények között hogyan folyjon a kereskedés, milyen 

piaci viszonyok alakulnak ki 

- turizmus 

 

Az internet és a turizmus kapcsolata 

- az utazási döntések előkészítéséhez sok információ kell, amit régen nehezen lehetett meg-

szerezni és gyakran hiányos is volt  az internet ebben segít 

- az utas nem tudja mit vesz meg, csak sejtései és igényei vannak 

- az internet multimédiás (audio, vizuális) 

- az internet globálisan elérhető – minden potenciális szolgáltatót illetve potenciális utast el 

lehet érni 

- az internet olcsón, hatékonyan juttatja el az információt az utashoz 

- csökkenni fog a szervezett turizmus míg a nem szervezett nő, bár évről évre nő az uta-

zások száma 

- az utazás eltolódik a csoportos utazásról az egyénire 

- egyre lejjebb megy a korhatár, egyre fiatalabban vállnak képessé az utazási döntésre és 

az utazásra 

- nőnek az utazási igények 

- nagyobb a szolgáltatások közötti összehasonlíthatóság  nagyobb a verseny  csök-

kennek az árak 

- a globális értékesítés miatt egyes utazási szolgáltatók marketing és elérhetőségi költ-

ségei csökkennek 

 

A kis- és középvállalkozásoknak - ezeket igyekszik az EU támogatni – csökken a versenyhát-

rányuk a nagyobbakkal szemben, javul a piacralépési lehetőségük, bárkivel bármikor új szol-

gáltatói kapcsolatokat tudnak kiépíteni. A világ bármely pontján hasonló termékkel rendelke-

ző kisvállalkozások nemzetközi értékesítési láncba szerveződhetnek. 

 

On-line turizmus 

Legfontosabb régiók: USA, Európa, Dél-Kelet Ázsia 

96% magyar utazásszervezők, internetkapcsolat 

67% saját honlap 

20% internetes értékesítés 

3% on-line fizetés 

 

Az e turizmusban megfigyelhető trenderdek 

Business to costumer kereskedelem (B to C)  egy foglalási központ honlapján pl. lefoglal-

nak egy utat a vevők. A B to C kereskedelemben a turizmus az egyik legjelentősebb 

webhasználó. 2005-ben 50% volt a neten kapcsolatban a turizmussal. 

2006. áprilisában: 

375 m kattintás a weben  turizmus (/én) 

290 m kattintás  utazással kapcsolatos hivatkozások megnyitása 

799 m szexel kapcsolatos 

466 m számítógépes tudományok 

507 m e-kereskedelem 

 

A honlap látogatottság 

1. légitársaságok (fapados légitársaságok) 

2. szálláshelyek 
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3. DMO – Destination Managament Organisation  non-profit alapon valamilyen terület 

promótálásáért felelős szervezet 

4. vasúttársaságok 

5. utazási irodák 

6. utazási irodák 

7. tour-operátorok 

 

A honlaplátogatók összetétele 

1. üdülők – még nem tudják hová menjenek így valamilyen információt akarnak a helyről 

2. üzleti utazók – légitársaságok, szállodák honlapjai 

3. rokonlátogatók – múzeumok, a városban a helyi közlekedés 

 

- A szálláshelyek honlapjai közül a magasabb kategóriák honlapjait látogatják inkább  

szélesebb szolgáltatási palettájuk van és aki tud utazni, annak van pénze. 

- Magyarországon az üzleti utazók a 3-4*-os szállodák honlapjait nézik, Afrikában a 2-3*-t, 

Svédországban a 4-5*-ost. 

- A látogatók leggyakrabban a légitársaságok honlapjait nézik.  

- A honlap látogatók utazásának átlagos hossza nagyobb mint az átlag, hasonlóan a napi 

költéshez. 

- A 45 éves kor a választóvonal, akik még jól elboldogulnak az interneten. 

- Az így utazókra a magasabb jövedelem és iskolai végzettség jellemző. 

 

Előrejelzések 

- a honlap látogatásban és a B to C kereskedelemben óriási növekedés várható 

- várható hogy az interneten elhelyezett turisztikai információk átláthatósága javul 

- csökkenő árak 

- összehasonlíthatóság 

- a mobilszolgáltatások jobban ki fognak terjedni (pl. a telefonon információk jelennek meg 

arról a helyről ahol az ember áll) 

- új piaci formák létrejötte – felborul az utazásszervezéi piac 

- csökkenni fog a szervezett utak száma és nő a szervezetlen – csak a nagyon feldolgozott 

termékek maradnak szervezettek 

- disintermediation – az utazók úgy veszik igénybe a turisztikai szolgáltatásokat, hogy köz-

vetlenül a szolgáltatóhoz fordulnak 

- demokratikusabb struktúrák jönnek létre (1 kisvállalkozó ugyanúgy meg tud jelenni a ne-

ten, mint egy nagyvállalkozó) 

 

Az e turizmus résztvevői 

Az e turisztikai szektorok: e légitársaságok (e közlekedés), e touroperátorok, e utazási irodák, 

e vendéglátás és catering, e desztinációk, e folgyasztók, e MICE, e autóbérlés, a szálláshelyek. 

Az e turizmus főszereplői azonosak a szektorokkal 

 

Az e turizmus elosztási csatornái – ezeken keresztül folyik a turisztikai termékek piaci telítése 

- viszonteladói hálózat és üzletek (on-line) 

- call center 

- mobilberendezések (telefonok, navigációs rendszerek, PDA) 

- interaktív és digitális TV 
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Az a turisztikai piac résztvevői 

- közvetítők pl. on-line utazási ügynökökségek Expedia, Travelocity, tour-operátorok, 

CRS/GDS-es 

- szolgáltatók – légitársaságok és egyéb közlekedési táraságok, hotelláncok (Hilton, Inter-

continental, Sheraton, Radisson, Ramada, Hyatt, Holiday Inn), programszolgáltatók 

- DOM – Destination Orgatisation Management 

- NTO – National Tourist Organisation pl. Magyar Turizmus zRt. – általános kormány-

zati szintű szervezetek, az egész ország látogatottságáért felelősek 

- RTO – Regoinal Tourist Organisation – egy régió turisztikai ismertségének fokozásá-

ért felelősek, egy régiót promótálnak, kormányzati szervezetek 

 

Az ICT szerepe a turizmusban (Information and Communication Technologies) 

- növeli a kommunikáció hatékonyságát 

- növeli a management hatékonyságát 

- javítja a szolgáltatás minőségét 

- differenciálja a termékeket illetve szolgáltatásokat 

- új termékeket hoz létre pl. mobilon információk e helyről ahol az ember van 

- új üzleti gyakorlatot teremt pl. olyan szolgáltatók akik eddig nem fértek hozzá a fogyasz-

tókhoz, most megtehetik vagy viszonteladók nélkül is lehet értékesíteni a termékeket 

Az ICT segítségével a turisztikai piac teljes mértékben elektronizálódik. 

 

Az ICT leglényegesebb funkciói 

- szállodában a Front office-nál elektronikusan történik a foglalás  elektronikus check-in 

és fizettetés 

- a back office-nál elektronikus a könyvelés, elszámolás, munkaerő fizetésének elosztása, a 

HR management elektronikus szinten történik. 

 

ICT funkciók a turisztikai szervezeteknél 

Légitársaságok 

- versenytársak figyelése 

- helyértékesítés 

- stratégiai management 

- márkaerősítés 

- partneri rendszer 

- piaci szövetségek 

- kapacitás tervezés (gépvásárlás) 

- hálózati és járatfejlesztés 

- kritikus események menedzselése és javító mechanizmusok 

- fenntartási management (ne romoljon a flotta állaga) 

- csomagkezelés és ellenőrzés 

- chech-in, utaskezelés, jegykezelés 

- időjárás elemzés, üzemanyag tartalék elemzés 

- interface a vevőkkel és partnerügynökségekkel 

- speciális ajánlatok kidolgozása 

- számlázás 

- fogyasztói profilok 

- állomások és gyűjtőprogramok koordinálációja 

- e-ticketing funkciói/elektornikus jegykiállítás  költségcsökkentés, a vevők regisztrálva 

vannak 
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Szállodák 

- adatbázis biztosítása a szállodai management céljára  rendszerezett, csoportosítható 

adatok, a foglalások nagy része elektronikus úton történik, több információt tudnak a fog-

lalóról  az egyik legfontosabb ICT funkció 

- férőhely gazdálkodás hatékonyságának javítása – differenciálni kell az árakat, állandó 

rendszerezett információk vannak a szállodai szobák foglaltságáról. Az optimális szállo-

dafoglaltság 70-80%. A menedzsment az egyes részlegek tevékenységét követni és befo-

lyásolni is tudja pl. a dolgozók számát, bérét, stb. is figyelhetik, hogyan nőttek a ráfordítá-

sok 

- marketing ICT finkciók – honlapon kérdőív 

- a szállodák nyilvántartják az utazási irodák foglalásait, jutalékait 

- visszatérő vendégeiknek személyes szolgáltatásokat lehet kialakítani 

Vendéglátás 

- törzsvendégek nyilvántartása 

Tour-operátorok 

- önálló értékesítési tevékenység a viszonteladás melett 

- egyre több nem tömegterméket értékesítenek  individualizált programok létrehozása 

- jobb információkat nyújt a termékeiről  javítja a terméket még ha nem is változik – az 

információ lehet személyre szabott is pl. egy honlapon 

- dinamikus személyes kapcsolat a fogyasztókkal  az emberek igénylik a szmélyes törő-

dést 

- update/legfrissebb információ  dinamikus árváltoztatás – a katalógusokban ezt nehéz 

kijavítani 

- a fogyasztók kialakíthatják a saját profiljukat  nagyobb szabadságot kap a potenciális 

utazó olyan beszerzési árakon, amiért máshol nem kapná meg 

- e katalógus a valódi helyett 

Viszonteladók/utazási ügynökségek 

- nem csak a vendégeknek, hanem a szállodáknak, légitársaságoknak, tour-operátoroknak se 

lesz utazási irodára szüksége 

- on-lineosítják magukat, a honlapján lehet a legtöbb termékből választani 

- lesz egy utazási szakember, a többi alkalmazott pedig programozó, web design-er, stb. 

- jelentős összegek kellenek a fejlesztéshez, utazáshoz nem értő számítógépes cégek csinál-

nak utazási oldalakat 

E desztinációk 

Utazási igényeket elégítenek ki, vonzerővel rendelkeznek, a látogatás motivációját generálják. 

A termékek és szolgáltatások kötőanyagai, a teljes turisztikai skálát felölelik. A turista kap 

tapintható és nem tapintható szolgáltatásokat is. Destination management company – profilér-

dekelt, egy adott desztinációt próbál értékesíteni 

- marketing tervezés, előkészítés, lebonyolítás 

- honlapot működtetnek, ahol meg is lehet rendelni a kiválasztott szolgáltatásokat, informá-

ciókat kap. A honlapot a szolgáltatók által összeadott pénzek által működtetik. 

- számítógépre felvitt információgyűjtemény a környékről 

- támogatják a vállakozásokat versenyképességük növelésében 

- segíti az utazókat az utazási döntésekben 

 

Az e turizmus fejlődéi szakaszai 

1. 1997-1999 

- on-line jelenlét megteremtése 

- autóbérlés, hotelek foglaltsága légitársaságok mellett 

- email akciók 
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- on-line foglalások 

2. 1999-2002 

- fogyasztók megszerzése 

- légitársaságoknál totális internet foglalási lehetőség 

- perszonalizáció 

- közvetlen foglalások általánossá válása 

- hotelek és autóbérlés önállóan is megjelenik 

- tour-operátorok információs és szolgáltatási oldalakat hoznak létre 

3. 2002- 

- a cél a fogyasztó megtartása 

- bróker portálok létrejötte – on-line utazási irodák (nem hoznak létre terméket csak 

telítik) 

- célspecifikus fogyasztói szegmenseket alakítottak ki a tour-operátorok 

 

A következő nyomtatány a desztinációs vonzerőleltár összeéllításához nyújt segítséget. 

 

 

 



 28 

Desztinációs vonzerőleltár - általános értékelés 

 

          
Desztináció:       

 

Összesített értéke:       

          Értékelésbe bevont települések: 

              

          
Általános értékelés (1-10 pont kategóriánként)             

                              

Megközelíthetőség Személygépkocsival:   

 

Tömegközlekedéssel:     

                    

                              

Infrastruktúra Általános: 

 

  

 

Turisztikai: 

 

    

                    

                              

Környezet állapota Természeti környezet:   

 

Gazdasági/társadalmi:     

                    

                              

A régióban megjelenő legfontosabb terméktípusok megnevezése, és összesített értékelése (1-20 pont) 
  

  

       

    

                    

                              

A régióban megjelenő legjelentősebb célcsoportok megnevezése, és összesített értékelése (1-20 pont) 
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Rendezvényszervezés alapjai 
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8. A rendezvény fogalma, a rendezvények csoportosítása 

Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: A rendezvény szervezett közösség keretein belül meg-

tartott (esetenként szórakoztató jellegű) összejövetel. 

Mit értünk a rendezvény fogalma alatt?  

Olyan programokat, eseményeket sorolunk a rendezvény kategóriába, melyek egy meghatá-

rozott helyen és időben, meghatározott céllal valósulnak meg, egységes és összehangolt szer-

vezésben - ide értve az infrastrukturális feltételek megteremtését is – biztosítva a résztvevők-

ről való teljes körű gondoskodást.  

Három alapvető dolgot minden rendezvényről elmondhatunk: Előre meghatározott célból, 

adott helyen és időben tartott összejövetel. 

Mindezek alapján a rendezvényeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

– gazdasági cél szerint: nyereségorientált, profit célú illetve non profit rendezvények 

– helyszín szerint: zárt térben, épületben lebonyolódó és szabad térben megtartottak 

– helyszínek száma szerint: egyhelyszínes és többhelyszínes 

– tervezés jellege alapján: spontán illetve tervezett események 

– jellegük szerint: művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, politikai, egyházi, 

sport, egyéb és a fentiek keverékéből a komplex rendezvények 

– funkcionális tartalmuk szerint: kongresszus, konferencia és ezek altípusai, előadó-

művészeti élőműsorok, versenyek, kiállítások, kvíz játékok, látványfelvonulások,  demon-

strációk, szertartások, protokolláris események, fogadások, ünnepi megemlékezések, több 

funkciós rendezvények 

– általános csoportosítás szerint: világ, európai, nemzetközi, országos, regionális, megyei 

(városi), kisebb tájegységi, kistérségi, fővárosi és kerületi, kisebb közösségi rendezvények 

– rendezők alapján: állami és magánrendezvény 

– eredete szerint: kandidált, adaptált, innovált, konvencionális rendezvények 

9. A rendezvény története 

Már az Egyiptomi Birodalomban is rendeztek különböző ünnepségeket, amelyeket főleg 

vallási illetve politikai okokból vagy a fáraó tiszteletére készültek. Szinte egyidősek az első 

társadalmak, kultúrák létrejöttével. Az első megarendezvényekre – amelyhez feltétlenül szük-

ség volt már összefogott szervezésre – i.e. 776-ban, az Olimpiai Játékok keretein belül került 

sor. Ebből a korból még említésre méltóak a meghódított területek uralkodói osztályának 

tiszteletére rendezett fogadások és a Római Birodalomban gyakorta megrendezett különböző 

ünnepségek, fesztiválok és gladiátorjátékok. Ezek az ünnepségek alkalmasak voltak arra is, 
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hogy összefogják a népet, a tömegbefolyás eszközeiként funkcionáljanak, illetve eltereljék a 

nép figyelmét a rossz körülményekről. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon gyakran 

kerültek megrendezésre, volt olyan év is, amikor 182 napon át ünnepeltek valamit a rómaiak. 

A közép- és kora újkorban a hatalmi elithez kapcsolódtak a színpompás rendezvények, mint 

például a királyi esküvők, temetések, udvari lakomák, lovagi viadalok, melyek szigorú 

szabályok szerint zajlottak. Az udvar szereplőinek az udvarnok instrukcióit kellett követniük, 

ő volt a felelős a rendezvények megszervezéséért és lebonyolításáért. Az ünnepségek közis-

merten komoly politikai szerepe kettős jellegű volt: üzenetet hordoztak a rendszer, a hatalom 

birtokosai részéről, de sok esetben az ország presztízsét is növelték. Sikerüket jórészt me-

grendezésük zökkenőmentessége szerint ítélték meg. 

A barokk kori Magyarországon fényes főúri keretek között gazdagon bontakozott ki az udvari 

élet. A lakomák, vadászatok, családi események alkalmával rendezett ünnepségek, díszes 

temetések elmaradhatatlan részeivé váltak ennek a kornak. A világi tárgyú színjátszás is a 

főnemesi udvar reprezentációs igényeinek szolgálatában állt. 

A reformkor a társas élet fellendülésének kora is volt, hiszen a magánházaknál, színházakban, 

hangversenyeken, ünnepélyeken, kirándulásokon és az egyletekben az emberek folyamatosan 

keresték egymás társaságát. Az estélyek, bálok, farsangi táncmulatságok mellett a főváros 

időtöltésének kedvelt és divatos formájává váltak a szabadtéri események, mint például a 

budai búcsú vagy a gellérthegyi húsvéthétfői népünnep. 

A XIX.-XX. század fordulóján a társasági és a sportélet rendezvényei mellett megjelentek a 

kiállítások, bemutatók. Jelentős esemény volt az 1896-os millenniumi kiállítás, ahol a 

kereskedelmi és gazdasági élet képviselőinek pavilonjai mellett, bemutatkozott a hadügy, a 

haditengerészet és a főváros is. A rendezők gondoskodtak a szórakoztatásról, ahogy azt nap-

jainkban is tapasztaljuk. 

Ezek azonban még nem voltak üzleti rendezvények, mert nem egy cégmárka, szolgáltatás stb. 

népszerűsítése, bemutatása érdekében történtek. Az eseménymarketing korai rendezvényei 

csak az I. világháború után, de tömegesen a II. világháborút követően az USA-ban kezdődtek. 

A háború utáni első években Közép- és Kelet Európában a rendezvények a pártrendez-

vényekre és a központi állami hatalom összejöveteleire, valamint néhány szakkiállításra és 

konferenciára korlátozódtak. Az első hivatalos rendezvényszervező vállalatok a hatvanas 

évektől jelentek meg, amikor újra nagy számban kerültek megrendezésre a koncertek, szín-

házi és operaelőadások, bálok, valamint vállalati bemutatók, kiállítások, állami fogadások. 

Ezek után még éveknek kellett eltelniük, hogy a rendezvények ismét visszakapják régi jelen-

tőségüket és további fejlődésnek induljanak. 

Magyarországon a 80-as évekig minden nagyobb létszámú rendezvényt be kellett jelenteni 

jóváhagyásra a Művelődésügyi Minisztériumba, ahol még a belső elhárításnak is beleszólási 

joga volt az eseményekbe. A 90-es évek elején zajló politikai, gazdasági változások, mint 

mindent, a rendezvényszervezést is forradalmisították. A vállalkozói, nemzetközi nyitási 

folyamatokkal párhuzamosan a rendezvények száma, típusa és minősége is jócskán megnőtt. 

Értékké vált a minőség és jelentős szerephez jutott az ár is. 
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10. Rendezvénytípusok 

Érdemes a rendezvény típusok között különbséget tenni, mivel az egyes rendezvénytípusok 

más-más gyakorlati megvalósítást igényelnek. 

Lehetnek a rendezvények amatőr, civil indíttatásúak, profit orientált és nonprofit célúak, egy 

helyszínesek vagy több helyszínesek, egyszeriek vagy rendszeresen megrendezésre kerülők, 

helyi hagyományhoz, folklórhoz, sport eseményhez kötődő stb. A rendezvényszervezőenk 

mindig előre tudnia kell, milyen típusú rendezvény megvalósításába fog bele. 

a) Hivatalos rendezvények 

1. Konferencia 

A konferencia előre meghatározott napirend és program szerint zajló, általában problémame-

goldó ülés, ahol a hallgatóság kérdezhet, reagálhat, kritizálhat vagy vitatkozhat. A kon-

gresszusnál kisebb létszámú összejövetel és kevesebb kérdés megtárgyalására irányul. Nem 

hosszú időtartamú. Nagyobb konferenciák esetében gondoskodnunk kell a meghívottak szál-

lodai elhelyezéséről és a konferencia vacsoráról is. Nemzetközi konferencia esetében a 

résztvevők minimálisan három, de inkább sok országból érkeznek, ezért tolmácsolásra 

feltétlenül szükség lesz. A résztvevők számától függően van, hogy több üléstermet kell biz-

tosítanunk, a vendégeket pedig különböző kategóriájú szálláshelyeken kell elszállásolnunk. 

Mivel e rendezvényeknél általában sok a kísérő, a partner, gondoskodnunk kell ún. hölgypro-

gramokról is. A házigazda legyen magas rangú személy. A konferenciára a résztvevők egyé-

nileg fizetik be a részvételi díjat. 

2. Kongresszus 

Egy politikai, szakmai, kulturális, vallási vagy más csoport több száz vagy akár ezer 

képviselőjének rendszeres találkozási formája, Csak a szervezet tagjai vehetnek részt rajta. 

Gyakran egy téma megvitatására hívják össze, meghatározott gyakorisággal kerül megren-

dezésre. A nemzetközi kongresszusok zömében igen formálisak, általában évente üléseznek. 

3. Corporate meeting 

A testületi üléseken, az ún. corporate meetingeken általában kisebb a létszám, mint egy kon-

ferencián, maximum 50 fő alatt. Mivel közös a munkanyelv, nincs szükség tolmácsra. A 

résztvevők általában magas szintű vezetők, ezért őket VIP bánásmódban részesítjük. A 

feszített munkatempó miatt, szabadidős programokat kell szerveznünk. A corporate üléseket 

az intenzív időkihasználtság miatt gyakran városon kívül, csendesebb vidéki helyeken, inger-

szegény környezetben rendezik, hogy a résztvevők maximálisan koncentrálhassanak a 

munkára. A résztvevők kis létszáma, de a VIP jelleg miatt is a szokásosnál többet kell törőd-

nünk a biztonsági feltételekkel. 

4. Ülés, meeting 

A legáltalánosabb elnevezés, tulajdonképpen minden közepes nagyságú összejövetelt érthet-

jük rajta. Kisebb elnökség és a hallgatóság egymással szemben ül, a témákhoz jelentkezés 

alapján lehet hozzászólni. Ülést lehet meghatározott időközönként, de ad hoc jelleggel is 

szervezni. 
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5. Tréning 

A kisebb-nagyobb csoportok számára szervezett oktatás, továbbképzés. Intenzív munkaülés-

nek számít, ezért szervezése a konferenciákkal mutat azonos jegyeket. Ma már a vállalatok 

által a partnerek számára szervezett tréningek is gyakoriak. 

6. Sajtótájékoztató 

Tárgyalások, konferenciák, vásárok, kiállítások, szakmai bemutatók, vállalati évfordulók, 

kitűntetés vagy egyszerűen a nagyobb nyilvánosságnak, vagy meghatározott szakmai körök-

nek szóló tájékoztatás esetén a sajtó összehívása, informálása. Több országból érkező 

újságíró meghívása esetén sajtóértekezletről, sajtókonferenciáról beszélhetünk. 

7. Kiállítás 

A marketing-mix elemét képezi, azaz az eladás ösztönzésének egyik módját jelenti. Vásár, 

kiállítás, szakkiállítás, szalon, expo és szak-világkiállításról beszélhetünk. 

b) Étkezéssel egybekötött rendezvények 

1. Bankett, fogadás, állófogadás 

A fogadás valamilyen esemény ünneplése, illetve valamely magas rangú vendég tiszteletére 

vendéglátással összekapcsolt összejövetel. A bankett ehhez hasonló, amely lehet ünnepi la-

koma, díszebéd, díszvacsora. 

Az állófogadás a legelterjedtebb rendezvénytípus. A lényege abban áll, hogy az enni-, és in-

nivalót a büféasztalon helyezzük el, minden ételt állva kell elfogyasztani. Az előkészületei 

hasonlóak a coctail party előkészületeihez, de itt kötelező betartani a fejenként másfél 

négyzetméter alapterületet. A pohárköszöntőt mindig a fő házigazda mondja, utána a 

fővendég, ehhez állómikrofont és dobogót kell biztosítani. 

2. Buffet-dinner 

Az ún. ültetéses álló rendezvényeken, a buffet-dinner alkalmával a teremben a büféasztalon 

kívül  a visszaigazolt vendégek számának megfelelő ülőhellyel asztalokat is terítünk, de 

ültetési rendet nem készítünk. Itt nagy a helyigény, két négyzetméterrel kell számolni, mert 

sok a felszolgáló is. A házigazda asztalához ültetendő vendégeket egyenként kell várni és oda 

kell kísérni. A buffet-dinner alkalmával legtöbbször zenét, háttérműsort is szervezni kell, ez 

nagyon kellemessé teheti az estét. 

3. Koktélparti 

Olyan társas összejövetel, ahol új üzleti kapcsolatok és ismeretségek köttetnek. A rendezvé-

nyszervező számára nem nehéz rendezvény. Az étkezés visszafogott, de mégis elegáns. A 

koktélpartinál másfél négyzetméter alapterülettel kell számolnunk, de figyelembe kell ven-

nünk a helyiség esetében a légköbmétert is, tehát alacsony helyiségbe kevesebb személyt 

tudunk meghívni. 
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4. Egy pohár pezsgő 

Az egy pohár pezsgő nevű rendezvény, kiállítás megnyitásához, szerződés aláírásához, 

szoboravatáshoz, kitüntetés átadásához kapcsolódó esemény, annak szerves része. 

c) Egyéb rendezvények 

– Ankét: tanácskozás, értekezlet, vitaülés 

– Bál: nagyobb szabású, általában szervezett, rendszerint táncmulatság 

– Bemutató: valaminek az első nyilvános előadása 

– Estély: az esti órákban rendezett, gyakran vacsorával és tánccal egybekötött ünnepélyes 

összejövetel, amit valakinek a tiszteletére adnak 

– Fesztivál: ünnepi játékok, ünnepi előadás sorozat, ünnepélyes seregszemle 

– Gála: díszes, ünnepélyes előadás, műsor 

– Parádé: látványos, fényűző, pompás ünnepség, felvonulás 

– Show: látványos, vegyes szórakoztató műsor 

– Tutorial: oktatási, konzultációs rendezvény 

 

11.  Rendezvények előkészítése 

A rendezvényszervezés a turisztikai szakma legösszetettebb tevékenysége. Aki e munkát fel-

vállalja, annak, ha sikeres rendezvény(eke)t szeretne megvalósítani, egyszerre sokféle képes-

séggel és ismerettel kell rendelkeznie. A szükséges képességek birtokában a rendezvényszer-

vezés alapjai viszonylag könnyen elsajátíthatók, az igazi tanító mester azonban maga a hét-

köznapi gyakorlat, a minél több rendezvényen való részvétel, mások « titkainak » kifürkészé-

se és elsajátítása. A rendezvényszervező mindig tanul, évről-évre csiszolja saját forgató-

könyvét, színesíti rendezvényének kínálatát, hogy megfeleljen a saját és partnerei elvárásai-

nak : minél több vendéggel, minél színvonalasabb, minél egyénibb legyen a rendezvénye, 

hogy a vendég elégedetten, élményekben gazdagon távozzon a programról. 

 

A jó turisztikai rendezvényszervező:  

 tehetséges a szervezésben,  

 jó kapcsolatteremtési készségekkel rendelkezik,  

 jó megjelenésű,  

 felelősségtudatos,  

 ötletgazdag,  

 elhivatott, kitartó, tettrekész,  

 jó emberismerő, környezete iránt érdeklődő,  

 idegen nyelvet is beszél.  

A rendezvényszervező tevékenysége sokoldalú, feladatai szerteágazóak: forgatókönyv 

öszeállítása, költségvetés és elszámolás elkészítése, kapcsolattartás, levelezés bonyolítása, 

engedélyezések ügyintézése, nyomdai munkálatok előkészítése, megállapodások előkészíté-

se, programszervezés, helyszín berendezés koordinálása, alkalmazottak irányítása, külső 

munkatársak kiválasztása, média kapcsolatok kialakítása, stb. 
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Rendezvény dátuma 

 

Ennek meghatározása nem is olyan egyszerű feladat. Rengeteg olyan dolgot kell figyelembe 

venni, melyek első pillanatban eszünkbe sem jutnának. 

 

-Céges rendezvény szervezése esetén kevesebb problémát ad a dátum kiválasztása, hiszen 

a meghívottak a cég alkalmazottai és ez esetben gondolhatjuk, hogy nem fognak nemet 

mondani meghívásunkra. Bár azt ne felejtsük el, hogy hétköznapi rendezvény esetén a 

másnapi munkatempóban lehetséges egy kis lemaradás. De hát ennyit megér a pozitív 

munka morál. 

 

-Zártkörű rendezvény szervezésénél a meghívottak munkaidejére különösen figyelnünk 

kell. 

 

-Szabadtéri rendezvény esetén a lehető legjobb a hétvégét választani. Amennyiben egész 

napos rendezvény nem szabad elfelejteni, hogy péntek munkanap. Esti buli esetén pe-

dig a vasárnap nem biztos, hogy a legjobb választás, lévén a hétfő már a fejünk fellett 

lebeg. 

 

-A munkaszüneti napokat ill. az állam által biztosított eseti munkaszüneti napok pótlására 

kijelölt napokat fokozott figyelemmel kell kísérni. 

 

-Gondolnunk kell arra, hogy egy négy napos munkaszünet esetén a várt érdeklődők, meg-

hívottak esetleg elutaznak erre az időszakra. 

 

Rendezvény helyszíne 

Először amit végig kell gondolnunk, hogy az időjárás szempontjából szabadtéri helyszínre, 

vagy zárt helyre visszük a rendezvényünket. 

Nyáron természetesen a szabadtéri helyszínek nyújtják a legtöbb lehetőséget. 

 - Nincs korlátozva a férőhely 

 - Több program lehetőség 

 - Nagyobb vendéglátás 

Természetesen a szabadtéri helyszíneknél is akadnak problémák: 

 - Esik az eső, vagy rossz idő van 

 - Színpadkészítéskor fedett színpadot kell építeni, mely nagyobb költséget jelent. 

 - Nagyobb hang- és fénytechnika 

 - Infrastruktúra biztosítása 

A lehető legjobb megoldás ebben az esetben, ha felkészülünk az időjárásra: 

 - Előrejelzés lekérése 

 - Eső esetén sátor vagy zárt helyszín bebiztosítása 
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A zárt helyszínek nyújtotta lehetőségek: 

 - Időjárás nem okoz problémát 

 - Nincs szükség fedett színpadra 

 - Terem méretének tudatában pontos hang és fénytechnika meghatározás 

Természetesen a zárt helyszíneknél is akadnak problémák: 

 - Adott számú érdeklődőt tud fogadni 

 - Magas bérleti díjak 

Ahhoz, hogy eldöntsük, milyen helyre visszük a rendezvényt fel kell tenni pár kérdést ma-

gunknak: 

 - A rendezvény célja? 

 - Hány főre számítok? 

 - Milyen programokat szeretnék a rendezvény keretében? 

 - Ki a célközönség? 

 - Mennyi a költség keretem? 

 Programok és fellépők 

(Az ajánlott programok és fellépők egy részét képezik a teljes kínálatnak.) 

Célközönség meghatározása 

A célközönség meghatározása nagyon fontos kérdés. Amennyiben nem a célközönséget hatá-

rozzuk meg, mindenféleképpen el kell dönteni a rendezvény stílusát. 

A gyerekeknek szóló műsorok esetén ajánljuk az alacsonyabb színpadot, a közönséggel való 

közeli kapcsolat végett. Ajándékokkal is inspirálhatjuk Őket. 

A rendezvény stílusának meghatározása: 

 Táncos – Mulatós rendezvény 

 Exclusive rendezvény: 

 Rock és alternatív rendezvény  

 Folk jellegű rendezvény  

 Látványra épített színpadi show jellegű műsorok melyek minden rendezvénystílusba 

beépíthető 

 Látványra épített nem színpadi általában kiegészítő programokként ajánlott műsorok 

Műsorvezető kiválasztása 

 

Nagyon fontos és sokszor elfelejtett dolog a rendezvény háziasszonyának, házigazdájának ill. 

műsorvezetőjének kiválasztása. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a rendezvény célját, a 

fellépő művészeket. Sok olyan műsorvezető létezik, akik nem csak levezényeli a színpadi 

produkciókat, hanem jó házigazdához híven fel is lép a program keretében. 
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Technika 

Ha már készek vagyunk a dátum, helyszín, fellépő megválasztásában, jöhet a rendezvény-

szervezés nem éppen legizgalmasabb része, a technika kiválasztása. Nagyon sok jó technikai 

cég létezik az ország területén. A szállítási költségek miatt érdemes környékbeli technikai  

céget felkérni a rendezvény hangosítására. Bár sok esetben a vidéki hangosító cégek felszere-

lése alulmarad a nagyvárosi cégek által biztosított minőséghez, ezért fontos leellenőrizni a 

választott céget (Referenciák ). 

A fellépő zenekarral egyeztetve érdemes megvalósítani a technikai követelményeket. (Szín-

pad méret, hang- és fénytechnika igény) Általában minden koncertező zenekar rendelkezik 

egy technikai leírással, ill. saját technikussal, így a helyszín és a zenekar közötti pontosítás a 

lehető legkevesebb problémát adó megoldás. Amennyiben a fellépőik között, nem csak élő 

koncert, hanem playback fellépések is szerepelnek, az élő koncerthez biztosított hangtechnika 

megfelel a playback fellépésekhez is. 

Szabadtéri rendezvény esetében fedett színpad és a színpad köré kordon elhelyezése szüksé-

ges. 

Ha esik az eső? 

- Fedett színpad esetén a fellépéseket nem zavarja, amennyiben orkán erejű szél nem kíséri a 

zivatart. A közönség már rosszabb helyzetben van, hiszen szabadtéren állva és elázva, nem 

biztos, hogy pozitív véleményt alakít ki a rendezvényről, vagy rosszabb esetben meg sem 

látogatja rendezvényünket. 

Mit tehetünk? 

- Tájékoztatva a várt közönséget, rossz idő esetén zárt helyszínre vinni a rendezvényt. 

- Esőnap rendezése 

- Sátor 

A fellépőknek továbbá biztosítani kell: 

 Zárható öltözőt (szükség esetén fűthető), vagy annak megfelelő helyiséget, a lehető 

legközelebb a színpadhoz. 

 A Művész(ek)nek fejenként 1-l l üdítőt, 2 db szendvicset, és egy tiszta törölközőt, 

mely nem kötelező jellegű, de a jó fellépő hangulat alapja. 

 Rendezői őrzést, biztonsági védelmet a Művész(ek) és értéktárgyaik őrzésére. Két fő a 

színpadra történő eljutásig és újabb két rendezőt a műsor alatt. 

Infrastruktúra kiépítése 

Zárt helyszín: 

- Helyszín bérlés ( terem bérlet ) 

- A helyszín biztosítja az infrastruktúrát 

- Ruhatár 
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Szabadtéri helyszín: 

 Mobil WC ( száma függ a várható közönség számától) + 1 db. a fellépőknek, + 1 db. 

A szervezőknek, személyzetnek. 

 Áram – Elektromos Művekkel egyeztetve 

 Ügyeletes villanyszerelő a rendezvény idejére 

 Terület foglalás Önkormányzattal egyeztetve 

 Köjál engedély ( étel árusítása esetén ) 

 Víz - Vízművekkel egyeztetve 

 Takarítás 

 Parkolási lehetőségek biztosítása 

 Igény esetén sátor és kellék bérlés 

Biztonsági szolgálat 

 

A biztonsági szolgálat elengedhetetlen a mai világban. Felkérésekor a felkért cég tájékoztatja 

önt, hogy az ön által megszervezett rendezvény biztonságos üzemeléséhez, hány fő biztonsá-

gi őr szükséges. 

 

VIP vendégek 

 

Sok esetben érkeznek rendezvényünkre meghívott vendégek, kiknek fogadása és a rendezvé-

nyen való „szórakoztatása” sokszor a jövőnket segítheti. Fontos a rendezvényen elkülönített 

hely a vendégeknek, ital és étel biztosítása természetesen térítés nélkül. Ültetett rendezvény 

esetén a legjobb helyek fenntartása számukra. 

 

Hostess 

 

A vendégek fogadásakor, ültetésekor általában zártkörű rendezvények szervezésénél fontos 

igénybe vennünk ezt a szolgáltatást. A hossteseknek a megjelenése legyen egységes, a ren-

dezvény stílusának megfelelő. 

 

Catering 

 

Több rendezvényszervező és catering cég ajánlatát érdemes lekérni, és nem csak az ár alapján 

hanem a minőségre figyelve kell eldönteni, melyik céggel szerződünk. 

 

Dekoráció 

Nincs olyan helyszín, ahol kellő fantázia és kreativitás segítségével ne lehetne különleges, 

egyedi hangulatú rendezvényt varázsolni. Dekoratőrök a helyszín ismeretében a rendezvény 

arculatának megfelelő egyedi dekorációk tervezésében és kivitelezésében is rendelkezésre 

állnak. 

 Díszlettervezés és kivitelezés  

 Élővirág és zöld növény dekoráció 

 Luftballon dekoráció 

 Jégszobrok 

 Egyedi dekoráció tervezése 
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12. Névjegykártya, meghívó, virág, ajándék  

1./ A névjegykártya 

A látogatójegy, a vizitkártya, a névjegykártya az egyik legősibb, több ezer éves protokolláris 

kellék, először Kínában használták.A látogató azonosításán kívül a méretével rangot is jelez-

te. Volt olyan mandarin, akinek az ajtónyi méretű névjegykártyát ketten vitték előtte, ha láto-

gatóba ment. Európában XIV. Lajos (1643-1715) idejében a látogatók egy kártyalapra firkan-

tottak rá. 

Az első igazi látogatójegyet Bourgoing báró gyűjteménye tartalmazza a XIX. sz. végéről. 

XVI. Lajos (1774-1792) korából származik, és nagyon hasonlít a mai névjegykártyákra. A 

rangot koronával jelölte, az 5 ágú korona a köznemeseket, a 7 ágú a bárókat, a 9 ágú a grófo-

kat, a 11 ágú a hercegeket jelölte. Eredetileg látogatójegy volt: a bemutatkozáskor, az első 

látogatáskor és köszönő látogatáskor használták. Az első látogatás és a köszönő látogatás 8 

napon belül meg kellett hogy történjék, az utóbbi elmaradhatott, de névjegykártyát akkor is 

küldeni kellett. A névjegykártyát csak szolgálónak adták át, családtagnak soha! Mérete gya-

korlati okokból - a névjegytartó mérete és az információk olvashatósága miatt - 9x5 cm, fek-

vő formátumú. Hivatalos névjegyre magánadat nem kerülhet, mert a külföldi partnerek nem 

értenék, miért adja meg valaki a magán elérhetőségét. 

A hivatalos névjegykártyán a felső harmadban van a cég emblémája (logója), középen a veze-

ték- és keresztnév, alatta a rang, a tudományos fokozat, amely a cégnél az adott beosztáshoz 

szükséges. Ez alá kerül a cég neve, a kártya jobb és bal alsó sarkaiba pedig a levelezési cím, 

illetve a telefon-, a faxszám, valamint az e-mail cím. Idegen nyelvű névjegykártyán a nevet 

lefordítani nem szabad. A névjegyet az alárendelt adja át, ezt viszonozza a magasabb ran-

gú/beosztású személy. A rangbeli jelzés: az alsó sarkot a kisebb rangú, a felsőt a magasabb 

rangú hajtja be a betűk felé. A jobb szél teljes kihajtása visszafelé vagy leszakítása részvét-

nyilvánítást jelent. 

A névjegykártya nem lehet gyűrött, piszkos. 

2./ A meghívó 

Az első diplomáciai küldetés célja az uralkodók (és egyben az államok) közötti megbékélés, 

jó szomszédság, vagy ezek ellenkezője. A meghívás lehet diplomáciai-, üzleti- vagy magán-

rendezvény. Mindig írásban, zárt borítékban, postán vagy kézbesítővel kell elküldeni úgy, 

hogy a címzett a rendezvény előtt 7-10 nappal megkapja. A meghívó legyen ízléses, olvasha-

tó és szükséges méretű ) A4-es, A5-ös vagy kisebb). 

A diplomáciában a nemzeti ünnepükön a nagykövetek kötelezően meghívják a többi nagykö-

vetet, vezető diplomatát és a fogadó ország állami vezetőit, az érdekkörükbe tartozó nagyvál-

lalatok vezetőit és a fogadó ország tudományos és kulturális személyiségeit. A nemzeti ünne-

pek alkalmából a fogadó ország viszont meghívja a nagyköveteket, a vezető diplomatákat, az 

állami- és egyházi vezetőket. A meghívottak listájának elkészítésekor kikérik a tárcák és a 

társadalmi intézmények javaslatait. Az állami fogadás politikai döntés. 

Az üzleti rendezvények célja az üzleti kör bővítése. A magánrendezvények célja pedig, mint 

a neve is mutatja, magánügy. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/XIV._Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/1643
http://hu.wikipedia.org/wiki/1715
http://hu.wikipedia.org/wiki/XVI._Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/1774
http://hu.wikipedia.org/wiki/1792
http://hu.wikipedia.org/wiki/Log%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
http://hu.wikipedia.org/wiki/Politika
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A Meghívó-n kötelezően szerepelnie kell: 

- a Meghívó szónak, a meghívott nevének és rangjának:, 

- a meghívott teljes nevének vagy az "Ön" megszólításnak; 

- a meghívott nevét mindig kézzel kell beírni. Ha a meghívottat kísérővel hívják 

meg, a megszólított neve után az "és kísérőjét" vagy "Önt és kísérőjét" 

- az alkalomnak, aminek kapcsán a rendezvényre sor kerül; 

- a rendezvény műfajának (fogadás, aláírás, ünnepi ülés stb.); 

- a rendezvény időpontjának (koktél, állófogadás esetén a kezdés és a várható 

befejezés időpontja; helyének: pontos cím, szükség esetén kis térképpel. 

Kötelező tartalmi elem továbbá az R.S.V.P. (répondez s'il vous plait) jelzés, amely a kártya 

alján található, és mindenképpen követi egy cím vagy egy telefonszám visszajelzés céljából. 

A "regrets only" (csak akkor válaszoljon, ha a meghívást nem tudja elfogadni / csak lemon-

dás esetén) kifejezés csak abban az esetben érvényes, ha a részvétel lehetetlen. 

A meghívó kötelező elemként tartalmazza az előírt öltözék-et, amely az alkalomhoz illően 

lehet White tie vagy Formal; Black tie vagy Semi-formal; Informal vagy Sötét öltöny és 

Casual (részletesen l.: fentebb). 

3./ Virág, ajándék 

Virág: A virágot papírban, celofánban, gombostűvel nem illik átadni. Egynemű virág esetén 

11 szálig páratlan, e fölött páros számú virág adható ajándékba. A kedvesnek egyetlen szál 

vörös rózsa jár minden csomagolás és díszítés nélkül. 

A koszorú többféle lehet: kokárdaszerűen elhelyezett virágcsokor egy mohakarikán, tojás-

dad, levelekkel borított koszorúra helyezett virágcsokor (ez az ún. "görög koszorú"). Csak 

fehér virágból fiatalnak vagy nagyon idősnek csináltassunk koszorút, a sárga-fehér- vagy 

rózsaszín-halványlila koszorú bárkinek ajánlható. Az emléktáblára babérkoszorút illik he-

lyezni. 

A cserepes virág tárgyi ajándék, nincs virág szerepe. Vendéglátóként virágot csak az érkező 

vendégnek adható, a távozónak nem. 

Az ajándékozás a társadalmi- és a magánéletben évezredek óta függ a társadalmi, politikai, 

vallási, rangbeli, hatósági, üzleti és diplomáciai hovatartozástól. Mindig az ajándékoz, aki 

érkezik, és a helyi szokások fontosabbak a nemzetközi szokásoknál. Minden "testi", intim 

ajándékot csak családtag/kedves kap. 

Magánajándék csak a családtagoknak, legközelebbi barátoknak adható, viszonzás elvárása 

nélkül. A magánajándékot az ajándékozáskor a megajándékozottnak ki kell bontani. 

Hivatalos ajándék: ha a partner hosszabb időt tölt a szállodájában, úgy kell megkapnia az 

ajándékot, hogy legyen ideje megköszönni. A névjegyre ilyenkor az a.c. (avec compliment = 

üdvözlettel) jelzést kell írni. Ajándék lehet például könyv, érme, értékes porcelán, természete-

sen dobozban. 

A külföldi vendégek ajándékának keretösszege van, a protokollosok megbeszélik, hogy a 

fővendég mit szeretne. 
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Az ültetési rend (ülésrend)  

Az asztalok különfélék lehetnek. A legáltalánosabb a téglalap alakú asztal, ezen kívül alkal-

maznak még a négyzet-, U- vagy patkó alakú, fésű-, kerek- vagy ovális asztalt is. 

A magánéletben már kialakult az ülésrend, a vendégek fogadásánál pedig a házigazda fel-

ajánlja a legjobb helyet a fővendégnek. A probléma a protokollban akkor kezdődik, amikor 

például fésű alakú asztalhoz kell leültetni a delegációkat. A létfontosságú problémák megol-

dására azonban bármilyen asztal megfelel (l.: az 1990-es taxis sztárjkot). 

A diplomáciai protokollban mindig, mindenkinek előre meghatározott helye van, azon 

változtatni csak végszükségben lehet, a partner protokollosának jóváhagyása után! Kis 

létszám esetén megengedhető, hogy ne legyen betartva az egy külföldi, egy magyar, egy kül-

földi, egy magyar stb. ültetés, hanem az egyik oldalon csak külföldi, a másik oldalon pedig 

csak magyar üljön. A két vezetőnek azonban ekkor is kötelező az asztal két oldalának köze-

pénél ülni. A tolmács helye általánosan annak a személynek a balján ül, aki őt a munkára 

felkérte, de soha nem rangsorol, és még akkor sem ehet, ha épp díszétkezésen van. 

A téglalap alakú asztal két leggyakoribb formája a francia és az angol rendszer. 

- francia rendszer: a delegációk vezetői az asztal középső részén, egymással szemben ülnek, 

a delegáció tagjai tőlük jobbra és balra foglalnak helyet csökkenő rangsor szerint. Tehát a 

vezető jobb oldalán ül a rangsorban a második, a vezető balján pedig a harmadik, a második 

mellett a negyedik, a harmadik mellett az ötödik és így tovább (ez a legegyszerűbb ültetés!) 

- angol rendszer: a delegációk vezetői az asztal két végén, az „asztalfőn” ülnek, tőlük jobbra 

és balra a francia ültetési rend szerint ülnek a delegáció tagjai. A francia ültetési rendnél köz-

vetlenebb remek társalgási központ alakul ki, viszont itt a kevésbé fontos személyek kerülnek 

az eddigi kiemelt ültetési helyre, az asztal hosszabbik részének közepére. Az angol ültetés-

rend merevebb, nehezebb a társalgás, de senki nem érzi úgy, hogy az asztal végén ül. 

A négyzet alakú asztalnál minden delegáció helye azonos értékű, az asztal mellett a delegá-

ciók vezetői és egy-két vezető beosztású tag – szükség esetén a tolmács - foglal helyet, a töb-

biek mögöttük ülnek. 

Az U vagy patkó alakú asztal hátránya, hogy nem ajánlatos két delegációnál alkalmazni, 

mert a delegációk vezetői az összekötő száron egymás mellé ülnek, ezáltal a saját delegáció-

juk szélére kerülnek, az összekötő szár belső oldalán ülők pedig háttal ülnek a beszélőnek. 

Viszont három delegációnak praktikus megoldás. 

A fésű alakú asztal a patkó alakú kibővített változata, elkerülhetetlen, hogy a delegáció tag-

jai egymásnak háttal üljenek. Bonyolult, kényelmetlen ültetés. A diplomácia nem vagy csak 

rendkívül ritkán, minimum 25-30 főnél kezdi el alkalmazni. 

A kerek asztal és az ovális asztal a francia ülésrend kibővítése. Figyelni kell arra, hogy leg-

feljebb 6-8 főt ültethető mellé, mert különben a beszédmegértés lehetetlen. Ezeknél az aszta-

loknál legalább 80 centiméter helyet kell hagyni minden személyre. 
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Ültető tabló: 40-50 személy vagy kiemelt esemény alkalmával készítik el, a vendég erről 

értesül, hogy hová kell ülnie. A főterem bejáratához állítják, a vendégek bevonulásánál azon-

nal elviszik. 

Ültető kártya: 10x6 centiméter méretű, a desszert-evőeszközök fölött kell elhelyezni, és 

mindkét oldalára ki kell írni az ott ülő nevét. Ha külföldiek és magyarok vegyesen ülnek az 

asztalnál, a neveket egységesen kell a kártyán feltüntetni: kereszt és családi, vesszővel elvá-

lasztva, utóbbi csupa nagybetű. A címek, rangok feltüntetése nem szükséges, mert nem biz-

tos, hogy mindenki használja. Nem illik a nemre utaló (Mr, Mrs, Herr, Frau) jelzést sem kiír-

ni, a diplomácia egyébként sem eszerint működik. A kártya teljes mérete 10x9 centiméter, 

ebből a megtámasztásához szükséges 10x3 centiméteres rész visszahajtásával a kártya szépen 

feküdni fog. 

 

13. Kockázat elemzés 

 
Célja: 

1) rendezvény törlésének megakadályozása 

2) üzleti veszteség megakadályozása (kalkulált veszteség tartása) 

3) jogilag tiszta helyzet teremtése 

a) nem ütközik jogszabályba (közvetve vagy közvetlenül tilthatja) a rendezvény 

b) személyi felelősség határainak kijelölése 

c) jó szerződések megkötése (pontosan megfogalmazott) 

4) társadalmi elvárások teljesítése 

a) vendégek szórakoztatása (VIP vendégek)  

b) vendéglátás – kockázatai: romlott étel (hol romlott el); szokások, (vallási) előírások 

betartása; szerviz formája 

5) stressz csökkentése  

résztvevőkre és szervezőkre ( a rendezvény helyszíne és jellege miatt) nézve is 

6) ünnepélyesség megőrzése 

a) egész rendezvény ünnepélyes jellegű 

b) csak a résztvevők kis részére terjed ki az ünnepjelleg 

 

Rendezvény törlésének megakadályozása: 

 

1. Jogviszony tisztázása: 

Vállalkozás: (eredmény kötel) köteles az eredményt produkálni, minőséget nem feltétlenül 

rögzít a szerződés 

 

Megbízás: ( eljárási kötel) a megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy mindent megtesz az 

eredményért, de nem köteles produkálni azt. 

 

A felelősségviselés miatt célszerűbb, ha a megrendelő dönti el milyen legyen a rendezvény 

így a felelősség nagyobb része is őt terheli, és bizonyos kockázatok azonnal kiszűrhetőek. 

 

Elvárhatóság:  

Az egyik félre (szakember) nagyobb felelősség hárul, mint a másikra. 
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2. Rendezvény elnevezése: 

- Milyen rendezvényt tart (pl.: koncert) 

- Elnevezés → törlés lehetősége 

- Név tükrözi az eredményt 

név + tevékenység szorosan összekapcsolódik → eredménykötel nagyobb!! 

- Engedélyeztetés a hivatalos elnevezés alapján történik 

Hasonló elnevezésű rendezvények felmérése: 

Volt-e ilyen? Ha igen miért szűnt meg? Miért kellet változtatni rajta?  

Ha nem volt: miért?  Megéri-e megszervezni? 

 

Elvárhatóság, bíztatási kár elve rendezvény szervezői jogi szempontból: 

Elvárhatóság- életkortól függően nő, szakképzettségtől függően erősödik. Aki szakképzett 

annál nagyobb az elvárhatóság! 

Jó szerződések kötésével az anyagi és jogi felelősség megosztható, biztosítási szerződések 

kötésével. 

Bíztatási kár: 

Csak a szerződéskötés pillanatági áll fenn. 

A vállalkozás dönti el meddig kockázata és jóhiszeműsége. – biztosítékot kérhet 

Minden polgárjogi alapelvet figyelembe kell venni a rendezvényszervezésnél. 

 

Rendezvényszervezés szolgáltatás típusai: 

 

- rendezvényszervező, csak szolgáltató: csak a helyszínt és a cateringet biztosítja 

 

Kockázati tényezők: 

1) alkalmas-e a társaság ellátni a feladatot, amire a vállalkozás létrejött? 

2) vállalkozás munkatársai kockázati szempontból megfelelőek-e: 

3) előkészítés- tervezés: 

a) rendezvény típusa 

b) céljai  

i) szervezőé: nyereség, nullszaldó, veszteség/ jótékonyság 

ezek alapján megvalósíthatóság lehetősége és kockázata 

 

lépései: 

1. mit akar a megrendelő? 

kikérdezés és rögzítése 

2. információk beszerzése 

rendezvények anyagainak begyűjtése 

3. felelősök kijelölése, határidővel, számonkéréssel 

4. résztvevők számának megoszlása: kor, nem, etnikum, vallás szerint 

mérlegelni mekkora kockázattal jár a árkérdezés és a rá nem kérdezés  

5. mekkora aktivitást igényel a rendezvény a résztvevőktől? 

Aktív vagy passzív résztvevő? 

Érint-e veszélyes tevékenységet a rendezvény? 

 

Tervezés és előkészítés  

- tömeg kezelése 

- komplex aktivitás – veszélyes tevékenység vagy nincs aktivitás? 

- információk beszerzése a korábbi rendezvényről, 

ha nincs előzmény: miért nem volt?  
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mert nem jutott eszébe senkinek, vagy, mert nagy lett volna a kockázat? 

ha van előzmény: milyen veszélyek és kockázatok voltak, azokat hogyan tudták elhá-

rítani. Ha nem volt veszély: miért? Jól volt szervezve vagy nem vették észre? 

- Feladatok felmérése és elemzés szempontjainak meghatározása 

milyen rendezvény lesz? Milyen tevékenységgel jár, és azok veszélyei? 

- Gyakorlott vagy rutintalan szervező 

1) általános képességek és lehetőségek megléte 

2) az adott rendezvény megszervezésére képes-e 

3) milyen kockázattal jár az első rendezvény a kezdő szervezőnél. - tájékoztassuk-e a 

vevőt? 

Jogi felelősség szempontjából lényegtelen, h első rendezvény-e. 

- alvállalkozók gyakorlottsága 

jelent-e felelősség módosulást a szervező és az alvállalkozó kapcsolatában, ha a vál-

lalkozó kezdő? -> egyéni döntés kérdése 

- fő- és alvállalkozó közötti jogi kapcsolat: 

vállalkozás: a rendezvényszervező a polgárjogban fővállalkozónak minősül. A vállal-

kozás teljesítéséhez hozzájárul az alvállalkozó, az eredménykötel az alvállalkozóra is 

vonatkozik. 

Alvállalkozónak a rendezvényszervező (megrendelő) utasítása alapján kell eljárni.  

Alvállalkozó kötelezettsége: 

ha alkalmatlan utasítást kap, ami alapján lehetetlen megvalósítani a rendelést, 

akkor köteles ezt jelezni, ekkor: 

a rendezvényszervező vagy megismételi az utasítást, de ekkor a további fele-

lősség őt terheli és alvállalkozó mentesül a kártérítési kötelezettség alól vagy 

változtat a rendezvényszervező a megrendelésen. 

Ha a rendezvényszervező utasítása életet, környezet, egészséget, testi épséget 

veszélyeztet az alvállalkozó akkor sem köteles követni, mert a felelősség őt 

terheli. 

Alvállalkozóra is érvényesek a ptk. vállalkozásra vonatkozó rendelkezései. 

Csak teljesítés esetén kell kifizetni az alvállalkozót a rendezvényszervező-

nek, ha egyéni szerződésben ettől nem térnek el.(pl: előleg) 

Kezdő alvállalkozónál lévő kockázatok:  

Biztosító köt-e biztosítást a rendezvényszervezővel, ha kezdő az alvállalkozó? - magasabb a 

kockázati tényező – így magasabb lesz a biztosítási díj is. Ha nem tudja a biztosító, hogy 

kezdő az alvál. és káreset történik, a biztosító megtagadhatja a kártérítést. 

Felelősség biztosítás kötése kötelező!!! 

 

Az előkészítés jogi szempontból: 

PTK 4§ (elvárható tudás) miatt kérheti a bíróság az előkészítés lépéseinek ismertetetését. 

 

Helyszín: 

- zárt vagy nyitott / állandó vagy ideiglenes? 

- Szabadtér: állandó vagy ideiglenes? 

 

Ideiglenességbe beletartoznak az építmények, standok, stb is. 

Ismétlődő rendezvényeknél: 

változhat a helyszín a 2 rendezvény között 
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Elvárhatóság a rendezvényszervezőnél: 

Tudni kéne róla, hogy be fog következni a kár és így felelősségre vonható. – helyszínt meg-

nézi előre, hogy mire kell készülnie a szervezőnek, előzetes tájékoztatás a „vendégeknek”.  

Alkalmas –e  a helyszín arra, hogy ott emberek együtt legyenek? Van-e légkondi, menekülési 

útvonal, kifelé nyíló ajtók, elektromos ellátás, stb…? 

 

Helyszín megközelíthetősége: 

Van-e parkoló? 

- helybeliekkel való kapcsolat – egyáltalán kell- e kialakítani velük kapcsolatot? 

A helybeliek megakadályozhatják, vagy megerősíthetik a rendezvényt.  

Jelentenek-e valamilyen kockázatot a helybeliek? 

 

Marketing és kommunikáció: 

Van-e piaca a rendezvényre?  

Milyen a marketing igénye?- tudni kell a rendezvény célját - ha a nyereség a cél , akkor erős 

marketing kell! 

 

Training, oktatás: 

Munkatársak megfelelő felkészítése, motiválása. 

 

Külföldi elemek kockázata: 

- vízum 

- szokások eltérősége 

- tolmácsolás 

 

Kockázatok elemzése: 

 

- felsoroljuk a begyűjtött kockázati tényezőket és mérlegeljük mekkora a megvalósulási 

esélyük.  Milyen a kockázat és milyen arányban áll a ktg. Vetéssel? 

- Megvalósításért felelős személyek kiosztása 

- Biztosítások megkötése 

 

Felelősök kiválasztása jelentős kockázat a rendezvényszervezőnek: 

- Gyenge kommunikáció házon belül 

- Nincs megfelelő trening 

- Nincsnek tudatában a felelősök, hogy mit kell tenniük 

- Improvizáció- nincs lehetőség a kockázatok mérlegelésére. 

- Rossz felkészülés a rendezvényre 

 

Részletes kockázatelemzés (konkrétan): 

Nagy rendezvény: konferencia, vállalti rendezvény 

- Konferencia célja, témája 

- Helyszín: zárt vagy szabadtér? 

- Elérhetőség: szervező és a vendégek hogyan érik el?  

könnyen elérhető és drága vagy nehezen megközelíthető és olcsó. 

település, utca, stb. is jelenthet kockázatot. 

Azonos-e a település a rendezvényszervező és a vendégek lakhelyével? – 

megközelíthetőség módja miatt fontos 

 Könnyen megközelítheti-e a vendég? Ár-értékarány 
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 Reptér közelsége (melyik reptér a legmegfelelőbb) 

 Mozgássérülteknek mennyire megközelíthető? Akadálymentes-e a 

helyszín? Szükséges-e az akadálymentesség? 

 Taxi/ autókölcsönzés – konferencia előtt érkező és tovább maradó 

vendégeknek megoldható-e? 

 Van-e parkolóhely? Ha igen- elég-e? Elég közel van-e? Kié a parkoló? 

 Helyszínhez tartozik-e a parkoló? –fontos kockázati tényező! 

ha a rendezvényszervező üzemelteti a parkolót övé a felelősség, mint 

letéteményesé 

 Ki lehet-e váltani a parkolót busztranszferrel? 

 Szárazföldi közlekedés problémái számbavehetők, de a légi közleke-

désnél megfelelő segítség kell: magángépek kezelése, járatszámok, já-

ratsűrűség, mivel közelíthető meg a reptér? 

- Környezet 

- Felszereltség 

- Szezonalitás – a mennyire függ a megközelíthetőség a szezontól? 

- Milyen környezetben van a rendezvényhelyszín? 

 Helyszínek különbségei: rendezvény típusához illő környezet kell. 

 Gazdasági környezet- helybeliek anyagi helyzete 

 Helyi látnivalók- mi jelent kockázatot, ha nincsenek vagy ha vannak? 

 Ösztönözzük-e a résztvevőket vásárlásra?  

 árusok behívása 

 olyan helyszín kiválasztása, ahol közel van a vásárlási lehető-

ség 

 motiváció-e a rendezvényen való részvételre a vásárlási lehető-

ség? 

 Rekreációs lehetőségek- rendezvény jellege és ktg.vetése határozza 

meg. 

 

14.  Rendezvényszervezés folyamata 
 

 

1, Rendezvény előtti feladatok (ütemtervnek is nevezzük) 

 - szervezők kijelölése 

 - helyszínek kiválasztása 

 - időpontválasztás 

 - tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása 

 - programterv, időterv összeállítása 

 - költségvetés, üzleti tervezés 

 - nyomtatványok, kiadványok tervezése 

 - kiegészítő szolgáltatások – szállás, vendéglátás, regisztráció 

 - szerződések – jogi kérdések 

 - kockázatkezelés 

 - marketingfeladatok 

 - protokoll 

 - lebonyolítási forgatókönyv készítése 

 - hatósági engedélyek beszerzése 
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2, Rendezvény alatti feladatok (forgatókönyv szerint!!!*) 

 - vendégek fogadása 

 - programok koordinációja (érkezés, közönségérkezés) 

 - információs anyagok előkészítése 

 - helyi regisztráció (van-e jegye) 

 - információs iroda működtetése (mi hol van?) 

 - biztonságvédelem a rendezvényeken 

 - marketing, PR feladatok (programfüzetet kapott) 

 - rendezvény alatti protokoll (eljön a polgármester, elnök, stb.) 

 - egyéb (installáció, technikai eszközök, stb.) 

 

3, Rendezvény utáni feladatok 

 - bontás, tereprendezés, takarítás 

 - pénzügyi elszámolások, utókalkuláció 

 - sajtóanyagok, PR cikkek archiválása 

 - Follow-up (köszönőlevelek, ajándék) – a jó kapcsolat csekélységeken múlik! 

 - értékelés, esemény hatásvizsgálata 

 

Hogyan? Csoportok: 

 - szakmai ember/csoport 

 - technikai ember /csoport 

 - gazdasági ember /csoport (pénzügyi háttér, források kezelése) 

- marketing (promóciós) csoport (eladni a rendezvényt. Népszerűsíteni a közönség-

nek, a szponzoroknak) 

 

* A forgatókönyv tartalmazza: 

 - eseményt (mi az?) 

 - mikor van? 

 - hol van? 

 - milyen technikát igényel (szállás, fény, hang) 

 - ki a felelős, ügyeletes? 

 - feladatok időrendben leírva. (igények: konferanszié, székek, ajándék átadás, stb.) 

 

A feladatok részletezése 
 

A rendezvény címe, alcíme 

 a cím: legyen rövid, frappáns 

     az alcím: részletesebb, kifejtő utaljon a rendezvény lényegére 

 

A rendezvény tematikája 

  a lebonyolítás, ütemezés; készüljön feladatterv a teendők, a felelősök, a határidők,  

     együttműködő partnerek stb. megjelölésével  forgatókönyv 

 

A rendezvény formája 

  hogy milyen keretek között valósul meg a forgatókönyvben szereplő rendezvény 

 

A rendezvény időpontja 

  fontos az időpont jó megválasztása, ezért vegyük figyelembe a következőket: 

 a nemzeti és országos, illetve vallási ünnepek, országos pihenőnap 
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 évszak, időjárás (már amennyire ez előre meghatározható!) 

 szabadságolások, iskola 

 egy adott héten belüli naphoz kapcsolódó tényezők (hétköznap, hétvége) 

 napszak 

 párhuzamos események az országban, megyében, városban, kerületben stb. 

 szezonális árbefolyásoló hatások 

 

A rendezvény helyszíne lehet: 

 zárt tér, rendezvénycélú zárt tér: konferenciaközpont 

 egyéb zárt tér: szállodai különterem, gyárcsarnok 

 speciális zárt tér: barlang, uszoda 

 szabad tér, fedve: sátor, pavilon 

 fedetlen szabadtér: mező, sportpálya 

 

 a helyszínnel kapcsolatban fontos tényezők: 

 a megközelíthetőség: útvonal, terepviszonyok, potenciális közlekedési 

eszközök 

 parkolási lehetőség: van/nincs, díjtétel, kártyás/VIP/őrzött, korlátozások 

 kommunális és közüzemi feltételek: víz, ivóvíz, WC, áramvételi lehető-

ség 

 befogadóképesség, a meglévő berendezések számbavétele, dekorálha-

tóság 

 fény- és hangviszonyok, akusztika 

 speciális körülmények: dohányzási tilalom, kullancsveszély 

 biztonsági őrzés, lezárhatóság, beléptetés szabályozása 
 

 

 

TEREPSZEMLE, MINTAVÉTEL 

 környezettanulmány: a kiválasztott helyszín felkeresése, az adott-

ságok és lehetőségek dokumentálása, méretvétel 

 

 kapcsolatfelvétel a helyi hatóságokkal, közüzemi szolgáltatókkal, 

szomszédokkal 

 

 szállás  a megfelelő szálláshely kiválasztása, szobafoglalás (csa-

ládok, párok, nemdohányzók és egyéb ismérvek figyelembevételé-

vel), az ellátás kialakítása 

 

 programszervezés/programegyeztetés  műsorszervezés, párhu-

zamos ill. alternatív programok szervezése, koordinálása a helyi le-

hetőségek igénybevételének megszervezése 

 

 árajánlatok és minták bekérése a potenciális alvállalkozóktól 
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A FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

  a felelősök meghatározása feladatonként, részfeladatonként (ki, miért felel) 

 

 hatáskörök és jogosultságok meghatározása (pl. ki köthet szerződést; pénzkezelés 

stb.) 

 teendők és határidők feladatonként, részfeladatonként (mit, mikorra kell elkészí-

teni, elvégezni) 

 

 a szervezeten belüli együttműködés definiálása (fontos a párhuzamos munkafo-

lyamatok elkerülése  és a gördülékeny szervezés érdekében!) 

 

 a rendezvény lebonyolítási ügyvitelének kialakítása: árajánlatok, megrendelé-

sek, szerződések megírása, bekérése; a meghívók elkészítése;  jelentkezési lapok be-

gyűjtése, rendszerezése; számlák kiállítása és érkeztetése; teljes körű végdokumentum 

készítés; archiválás 

 

 beszámolási, jelentési rendszer kialakítása (az ellenőrzés, az állandó kontroll 

fontos feltétele) 

 

A feladatok meghatározásánál néhány fontos elem: 

 

 Az eszközök, berendezések, felszerelések, dekoráció biztosítása zárt- és kültéri ren-

dezvényeknél: 

 zárt térben: világosítás, fénytechnika, hangosítás, kivetítés, prezentációs eszkö-

zök; 

színpad, emelvény, kifutó, dobogó, szónoki emelvény, mobil lépcső; 

ruhatár, értékmegőrzés; 

teremberendezés: díszlet, függönyök, paravánok, korlátok, elválasztok, aszta-

lok, székek, ülőalkalmatosságok; 

tolmácstechnika feltételei; 

dekoráció: növények, zászlók, molinó, léggömb; 

biztonsági feltételek: vészkijárat jól látható jelölése és  szabadon hagyása, tűz-

oltó-készülékekhez való könnyű hozzáférés biztosítása 

 

 a kültéri rendezvényeknél az előzőkön túl még a következőkre kell figyelemmel 

lenni: 

sátor, pavilon: padozat a sátorban (pl.: dobogó, szőnyeg) 

fűtés: légbefúvás, mobil gázégő stb. 

kommunális (kézmosás, WC) és közüzemi (áram) feltételek biztosítása (pl. 

mobil WC, vízvétel, áramkiállás, generátor) 

 FONTOS: a közreműködő alvállalkozók, fellépők, egyéb közreműködők 

áramigényének felmérése 

tereprendezés: fűnyírás 

a funkciók kijelölése: parkoló, közlekedés, WC, tűzrakás) 

elsősegély nyújtásának, illetve hívásának biztosítása 
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 Műsor-, programszervezés: 

A programelemek időrendbe állítása, az előadók/közreműködők megjelölése,  

szünetek beiktatása 

 

                                              A  FORGATÓKÖNYV ELKÉSZÍTÉSE 

 

Műsorvezető, házigazda, konferansz biztosítása 

Az előadók, fellépők felkérése 

Háttérzene v. zenei aláfestés, tánczene                  ARTISJUS (jogdíjak) 

Show-elemek: tűzijáték, lézer-show                     HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK 

Azonosítás, beléptetés biztosítása 

 

 Kellékek, segédanyagok beszerzése: írószer, papír, információs háttéranyagok, prog-

ram, előadásvázlatok, szakmai anyagok, szavazólap és -tábla, értékelőlap, nyomtatvá-

nyok, kérdőívek, kiadványok, irányítótáblák, feliratok, jelzések, kitűzők, azonosító- és 

beléptető-kártyák. 

A megörökítéshez szükséges eszközök beszerzése (fotó, videó) és személy biztosítása.  

 

 Sajtóval való kapcsolattartás: 

 sajtólista összeállítása 

 külön sajtómeghívó készítése és küldése 

 részvételi szándék felmérése, egyedi igények regisztrálása 

 sajtóanyag összeállítása (bővebb háttérinformációk, rövid Newsletter, be-

szédek, fotók, illusztrációk, önéletrajzok, program stb.) és kellő számú elő-

állítása 

 érkezéskor külön regisztráció a képviselt médium feltüntetésével, sajtó-

azonosító, sajtóanyag és egyéb anyagok átadása 

 sajtószoba, adatátviteli lehetőség és személyzet biztosítása 

 interjúigények felmérése és azok lebonyolításának biztosítása (helyiség, 

nyilatkozók egyeztetése stb.) 

 rövid sajtótájékoztató, ill. kérdésfeltevés lehetőségének biztosítása 

 technikai feltételek megléte: áramvételi lehetőség, kamerahely, állványhely 

 vendéglátás, külön ellátás a sajtó képviselőinek 

 emlékeztető ajándék 

 az elkészült anyagok megjelenési, műsorközlési időpontjának egyeztetése, 

archiválása 

 

 A vendéglátás: 

 az étkezés jellegének meghatározása: reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora 

 az ételsor összeállítása (figyelemmel az étkezés jellegére, a meghívottak körére, 

az általános ízlésnek, az eltarthatóságnak és az évszaknak megfelelően) 

 a vendéglátás módjának meghatározása (felszolgálás, svédasztal, tányérszerviz, 

állófogadás) 

 az ehhez szükséges személyzet biztosítása (felszolgálók, leszedők, feltöltők, kíná-

lók) megfelelő létszámban és képzettséggel (nyelvismeret) 

 italok kiválasztása 

 adagszámítás az ételeknél, italoknál, desszertek és kísérő ropogtatnivalóknál 

 asztali eszközök (tányér, pohár, evőeszközök stb.) 

 dekoráció, textíliák  



 52 

 látványelemek: jégszobor, gyümölcsoázis, sonkapiramis (s ezek technikai feltét-

elei- 

 nek biztosítása) 

 szemétszállítás 

 kiszállítások ütemezése 

   

 FONTOS:  

 az alvállalkozókat nyilatkoztatni kell a megbízás tárgyát képező tevékenységhez 

szükséges hatósági engedélyek meglétéről! 

 ajándékok, emléktárgyak: a regisztráció alapján a részvételt megköszönő levél ki-

küldése (az érintettet ábrázoló fotó meg küldésével), 

 Newsletter küldése azoknak, akik mégsem tudtak részt venni, bár regisztrálták 

részvételüket. 

 Vendégfogadás, -búcsúztatás: 

A személyi és tárgyi feltételek biztosításán túl a vendégfogadással kapcsolatos technikai te-

endők:  

 a belépési jogosultság ellenőrzése: meghívó, belépőkártya 

 részvételi regisztráció: aláírás, bejegyzés 

 kitűzők, segéd- és információs anyagok átadása 

 névjegyek, üzleti kártyák összegyűjtése 

 a vendégbúcsúztatáskor az emléktárgyak, ajándékok, háttéranyagok átadása 

 

A SZEMÉLYZET KIVÁLASZTÁSA 

 

 a rendezvény típusának/jellegének és az elvégzendő feladatnak megfelelő személyek kivá-

lasztása: hostess, doorman, biztonsági őr, műsorvezető, animátor, játékmester, dekoratőr, 

látványtervező, technikus, fotós, videós, tolmács, irányító, szervező 

 

 a személyzet közti kapcsolattartás: walkie-talkie, CB-rádió, mobiltelefon stb. és ennek 

biztosítása (a szükséges eszközök beszerzése stb.) 

 

 a személyzet/közreműködők „kiképzése”: 

 előzetes terepszemle, helyismeret megszerzése 

 a csapat többi tagjának megismerése 

 a forgatókönyv alapján mindenki tudja mi a feladata és mi a hatásköre 

 a kulcsszemélyek és -funkciók megismerése, főleg probléma esetén 

 megjelenés- és magatartásbeli elvárások megismerése 

 

 a személyzet, a közreműködők folyamatos irányítása a rendezvény alatt 

 

A KÖLTSÉGVETÉS MEGHATÁROZÁSA - BUDGET 

 

A főbb teendők: 

  árajánlatok bekérése 

  a szponzori, támogatói együttműködés lehetőségének kidolgozása 

  az anyagi források biztosításának egyeztetése 
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  a költségterv elkészítése 

  alvállalkozók kiválasztása, szerződési és fizetési feltételek egyeztetése 

 

SZERZŐDÉSEK 

 

 alvállalkozói szerződések: 

 a kötelem alanyainak pontos meghatározása, az alvállalkozó cégjogi hátterének el-

lenőrzése a szükséges dokumentumok csatolásával 

 a kötelem tárgyának pontos meghatározása 

 teljesítési feltételek (szolgáltatás és fizetés)      kötbér,  kártérítés  

 utasítási, irányítási jogkörök tisztázása 

 más alvállalkozókkal való együttműködés módozatainak, feltételeinek tisztázása 

 felelősségi kérdések rögzítése 

 a kötelemben vállalt tevékenység ellátáshoz szükséges (hatósági) engedélyek meg-

létére vonatkozó nyilatkozattétel 

 

 támogatói szerződések 

 a kötelem alanyainak pontos meghatározása 

 a kötelem tárgyának pontos meghatározása / a felek szolgáltatásai (a támogató ál-

tal kért reklámfelületek tételes meghatározása) 

 a teljesítési feltételek     kártérítés, kötbér 

 kizárólagossági jogok   

 a jogszabályi tilalomba ütköző eszközhasználat kizárása, felelősségi kérdések rög-

zítése 

 

FIZETÉSI ÜTEMTERV KÉSZÍTÉSE 

 az előleg ütemezése (az alvállalkozók és a megbízó számára egyaránt) 

 a rendezvény napján szükséges készpénzes kifizetésekhez szükséges feltételek 

biztosítása (készpénz, kifizetéssel megbízott személy, az adminisztrációhoz szük-

séges kellékek, biztonsági feltételek (őrzés, szállítás) 

 teljesítés-igazolások elkészítése 

 további kifizetések ütemezése 

 a rendezvény költségeinek összesítése, a szükséges mutatószámok meghatározása 

(egy főre jutó költség, általános és személyi jellegű költségek stb.) meghatározása 

 

 

A MEGHÍVÁS – A MEGHÍVÓ 

 

 a meghívó szövegezése:  

 időpont, helyszín, érkezés (mettől-meddig),  

 hány főre vonatkozik a meghívás, a meghívott státusza (VIP, sajtó stb.),  

 a helyszín megközelíthetősége (útvonal meghatározása, esetleg térképmel-

léklet), javasolt közlekedési eszköz, parkolási lehetőség, 

 a javasolt vagy elvárt öltözék,  

 a program, 
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 visszajelzés kérése a megadott határidőig (szükség esetén a kísérők számá-

nak nemének, életkorának meghatározása, különleges kérése pl. egyágyas 

szobában kér elhelyezést) 

 elérhetőségi adatok (megkérése és közlése) 

 jelezni kell, ha a meghívó feltétele a rendezvényre való belépésnek 

 támogatók, szponzorok feltüntetése 

 

 a meghívó tervezése, gyártása: saját v. külső cég készíti? 

     figyelemmel kell lenni: méret, hajtogatás, grafika,  

     betűtípus, korrektúra, boríték 

 

 a meghívó kiküldése: címlista összeállítása, címzés, csomagolás, postázás, továb-

bítás 

 

  visszajelzések regisztrálása: a határnapig nem jelentkező meghívottak megkere-

sése, a résztvevők listájának összeállítása 

 

A RENDEZVÉNY DOKUMENTÁLÁSA/ARCHIVÁLÁS 

 

 A dokumentálásra, archiválásra vonatkozó szabályok kidolgozása, beépítése az ügyvi-

teli rendbe, illetve a már meglévő szabályok megismertetése az érintettekkel. 

 

 a dokumentálással kapcsolatos feladat- és felelősségi körök elhatárolása 

 

 a részfeladatokkal kapcsolatos dokumentációs és archiválási feladatok azonnali el-

látása 

 (pl. minták, árajánlatok kérése, ajánlatok adása, megrendelés v. megrendelés  

visszaigazolásának elkészítése, szerződés előkészítése, nyilatkozatok beszerzé-

se, 

megtétele, számlák és egyéb, a rendezvény kapcsán keletkező anyag tematikus  

és generális gyűjtése) 

 

  teljes körű végdokumentáció (megfelelő példányszámban történő) elkészítése és 

  archiválása   (beletartozik a rendezvényt követő feladatokhoz kapcsolódó 

    dokumentáció is, pl. utólagos sajtómegjelenések, köszönőle- 

   velek, észrevételek, kifogások összegyűjtése) 
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Mellékletek 
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1. MINTA: 

A RENDEZVÉNYRE SZÓLÓ MEGHÍVÓRA
*
 

 

 

 

 

 

2. 

                                                 
*
 Három főbb meghívótípust jelölnek a fentiek: 1. csupán egy rendezvényre, koncertre szóló meghívó; 2. konfe-

renciára vonatkozó meghívó, melyhez mindenképpen csatolni kell egy JELENTKEZÉSI LAP-ot is; 3. zártkörű v. 

exkluzív rendezvény esetére, általában KÜLÖN (KIS) KÁRTYÁ-t is mellékelnek a fogadáshoz. 

3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁBAN FOGADÁSNÁL,  

ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNYEKNÉL SZOKÁSOS ELEME A MEGHÍ-

VÓNAK 

 A meghívott státusza (VIP, sajtó stb.) – hány főre vonatkozik a meghívás 

 Jelezni, ha a meghívó feltétele a rendezvényre való bejutásnak, illetve az elvárt 

öltözék megjelölése 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐADÁSOK 

SZIMPÓZIUMOK 

MEGHÍVÓJÁBAN  

SZEREPLŐ ADATOK  

AZ ELŐZŐEKEN TÚLMENŐEN 

 Részvételi díj megjelölése, ha ebben nincs benne a szállás és étkezés költ-

sége (KÜLÖN, A JELENTKEZÉSI LAPON!) 

 Szállás, étkezés biztosítása (napokra és étkezésekre: R, E, V lebontva), va-

lamint annak költségei (KÜLÖN A JELENTKEZÉSI LAPON KELL RÉSZ-

LETEZNI!) 

 Visszajelzés kérése, elérhetőségi adatok megkérése 

 Részvételére feltétlenül számítunk. Amennyiben nem tud részt venni az 

ülésen, úgy azt a ………………………………………. számon legkésőbb 

………….-ig szíveskedjék jelezni. 

 Amennyiben tud, gondoskodjék intézménye, cége stb. képviseletéről (de 

kérjük, hogy ezt is előre jelezze). 

 Amennyiben előadó, úgy előadásának címét kérjük feltüntetni. (EZT AB-

BAN AZ ESETBEN szokás, ha még csak most véglegesítik a programot.) 

                                                 Tisztelettel:
 

Dátum                    Aláírás
 

      (név, beosztás) 

 

1. 

MEGHÍVÓ 

 A rendezvény megnevezése 

 A program, a rendezvény főbb elemei 

(RÉSZLETESEN A PROGRAM- v. MŰSOR-

FÜZET-BEN) 

 Kiknek szól, kiket várnak 

 Ki a meghívó (intézmény, cég neve) 

 Időpont (év / hó / nap / óra / per) – Időtartam 

(-tól, -ig, ha többnapos v. hetes, hónapos 

stb.) 

 Helyszín pontos megjelölése (település / utca 

/ házszám / emelet / ajtó) 

 A helyszín megközelíthetősége, parkolási le-

hetőség 

 Részvételre való felhívás 
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2. MINTA: 

EGY KONFERENCIA MEGHÍVÓJA MELLÉ KÉSZÍTETT 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Jelentkezési lap 

Visszaküldendő: 2004. március 1-jéig!  
(Postán: ELTE TÓFK Főig.titk. 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40., faxon: 06-1-202-38-59.) 

 

 

Név: ………………………………………………………………………………………….. 

Beosztás: …………………………………………………………………………………...... 

Levelezési cím: ………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………….. Fax: ………………… E-mail: …………………............ 

 

Az előadásának címe: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

alcíme: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Az előadásához szükséges technikai eszközök (kérjük, aláhúzással jelölje):  

 írásvetítő      számítógép + projektor      projektor                visualtábla 

 

 

Szállást
*
 igényel?    Nem      /       Igen, a következő napokra: 

 

Csütörtök Péntek 

  

 

 

Étkezést igényel?  Nem      / Igen, az alábbiak szerint: 

 

Csütörtök Péntek Szombat 

Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora 
- 1.200,-Ft/fő 1.500,-Ft/fő 300,-Ft/fő 1.200,-Ft/fő 1.500,-Ft/fő 300,-Ft/fő 1.200,-Ft/fő  

         

 
A szállás- és étkezési költségeket a következő számlaszámra szíveskedjenek átutaltatni: 

OTP 11723444-47382733-00000000, a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a 2345-ös kódot 

További információ a kar titkárságán, a 356-34-82-es telefonon kérhető! 

*
Corona Hotel 

***
 

1 ágyas szoba: 5.400,-Ft/fő/éjszaka 

Budapest, XII. ker. Sashegy u. 4. 

Tel.: 345-67-89 Fax: 234-56-78 
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3. MINTA: 

MŰSORSZERZŐDÉSRE (rendezvényszervezésnél) 

 
Műsorszerződés, 

 

amely létrejött …………………………………..(név, cím) (a továbbiakban: Megrendelő) és a fellé-

pő(k) szervezője, …………………………………………..(név, cím) (a továbbiakban: Szolgáltató) 

között. 

A szerződés tárgya: ……………………….……….. műsor .  A fellépés időtartama: ……………..perc 

A fellépés helyszíne: ……………………………………………………………………………………. 

A fellépés időpontja: …………………………………..  Kezdési időpont: ……………………………. 

A fellépés tiszteletdíja: ………………………………. + áfa útiköltség: ……………….…  Összesen: 

……………………… 

Elérhetőség: …………………………………………………………(mobil)telefon, melyet a fellépés előtt 

kell hívni! 

 

1. A Fellépő(k) a fenti fellépési helyen és időpontban, színpadképes állapotban és teljes létszámban 

megjelenik, s …………………… (pl. élő v. playback) műsort ad(nak). 

 

2. A fellépési díjat és az útiköltséget a Megrendelő készpénzzel a helyszínen v. átutalással, a fellépés 

után 8 napon belül a Szolgáltató részére kifizeti. 

 

3. A Megrendelő megszervezi a rendezvény helyi reklámozását. A Megrendelő vállalja, hogy meg-

felelő hangosítást, világosítást, színpadot (v. a színpad helyének megfelelő tiszta helyet) biztosít a 

helyszínen. Vállalja továbbá, hogy megfelelő technikai személyzet áll a Fellépő(k) rendelkezésé-

re, a technikai eszközök kezelésére. 

 

4. A Megrendelő vállalja, hogy a műsor megtartásához biztosít fűthető öltözőt (v. annak megfelelő 

helyiséget), CD-lejátszót, ….. db élő URH-s mikrofont vagy vezetékes mikrofont, legalább 10 m-

es vezetékkel a színpadon. 

 

5. A Megrendelő kijelenti, hogy a fellépés helyszíne érvényes üzembe helyezési engedéllyel rendel-

kezik, valamint a munkavédelmi és balesetvédelmi követelményeknek a hatályos jogszabályok-

nak megfelel. 

 

6. A szerződő felek a fellépést a fellépés napja előtt legalább 21 nappal, kártérítési kötelezettség 

nélkül lemondhatják. 

 

A szerződésszegés következményei: 

7. Amennyiben a Fellépő(k) nem, vagy nem az 1. pontban írtaknak megfelelő állapotban vagy lét-

számban jelenik(nek) meg (v. saját hibájából egy óránál többet késik), a Megrendelő a műsor le-

adását megtilthatja, ebben az esetben a Szolgáltatót a 8. pontban meghatározott kártérítési kötele-

zettség terheli.  

 

8. Amennyiben a Szolgáltató a műsort a kikötött időpont előtt 21 napnál rövidebb idővel mondja le, 

köteles a Megrendelőnek a jelen műsorszerződéssel kapcsolatos igazolt költségeit, legfeljebb a 

fellépti díj 50%-ának erejéig – a lemondás közlésétől számított 5 munkanapon belül átutalással v. 

postai úton – kifizetni/megfizetni, vagy a Megrendelő döntésére a műsort új – egyeztetett – idő-

pontra áttenni. 
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9. Amennyiben a Megrendelő a 3. és/vagy 4. és/vagy 5. pontban írtaknak nem tesz eleget, vagy a 

szabadtérre szervezett műsort kedvezőtlen időjárás miatt nem lehet időben elkezdeni, a Fellépő(k) 

nem köteles(ek) a műsort leadni, a Megrendelőt pedig a 12. pont szerinti kártérítési kötelezettség 

terheli.  

 

10. Amennyiben a Megrendelő a műsort a kikötött időpont előtt 21 napnál rövidebb, de 10 napnál 

hosszabb idővel mondja le, a fellépti díj 50%-át köteles a Szolgáltatónak a lemondástól számított 

5 munkanapon belül átutaltatni (v. készpénzfizetés esetén postán megküldeni). 

 

11. Amennyiben a megrendelő a műsort a kikötött időpont előtt 10 napnál rövidebb idővel mondja le, 

köteles a Szolgáltató részére a fellépti díj 100%-át a lemondástól számított 5 munkanapon belül 

átutalni (v. postán megküldeni). 

 

12. Amennyiben a Megrendelő a műsort a helyszínen – nem a jelen szerződés 7. pontjában meghatá-

rozott okból – mondja le, akkor a fellépti díj és az útiköltség teljes összegét a Megrendelő a hely-

színen köteles kifizetni (v. 8 napon belül a Szolgáltatónak átutalni). 

 

13. A Megrendelő mentesül a jelen szerződésben írt kártérítési kötelezettség alól, ha önhibáján kívül 

nem tudja teljesíteni szerződésben foglalt kötelezettségeit. 

 

14. A Szolgáltató mentesül a jelen szerződésben írt kártérítési kötelezettség alól, ha a szerződéssze-

gést indokolt akadályoztatás (betegség, külföldi felkérés, tv-szereplés, járhatatlan útviszonyok, 

egyéb vis maior: baleset, segítségnyújtási kötelezettség teljesítése v. rendőri intézkedés miatt kö-

vetkezik be) okozza. Ilyen esetben a felmerült költségeket a felek maguk viselik. 

 

Egyéb rendelkezések: 

15. A rendezvény koncertként nem hirdethető! Bármilyen kép- és hangfelvétel rögzítése a zenekar 

engedélye nélkül tilos! 

 

16. A fellépés utáni jogdíj megfizetése a Megrendelőt terheli! 

 

17. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a szerződésben foglalt lényeges informá-

ciókat (pl. fellépti díj) üzleti titokként kezelik, és azt egyik fél sem jogosult harmadik személy 

vagy a nyilvánosság tudomására hozni. 

 

18. A szerződést a felek – annak elolvasása után – azt közösen értelmezve, mint akaratukkal minden-

ben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. (v. A szerződés csak akkor lép érvénybe, ha azt a Meg-

rendelő a Szolgálgató részére az összes oldalt aláírva, a kézhezvételtől számított a 3 munkanapon 

belül visszajuttatja.) 

 

19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók. 

 

 

 

A szerződés kelte: ………………………………… 

 

 

………………………………..           …………………………. 

       a Szolgáltató neve                a Megrendelő neve  

          (aláírás + P. H.)                      (aláírás + P. H.)  
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4. MINTA 

Üzleti levelek, szerződések 
 

 

ÜZLETI LEVELEK 

 

 

 Érdeklődés, ajánlatkérés 
 

 Válasz az érdeklődésre, ajánlatkérésre 

 

 Megrendelés 

 

 Megrendelés visszaigazolása 

 

 Reklamáció (szállítási késedelem miatt) 

 

 Válasz reklamációra (téves szállítás miatt) 

 

 

MEGHATALMAZÁS, SZERZŐDÉSEK 

 

 Meghatalmazás (pénzfelvételre) 

 

 Adásvételi szerződés (gépkocsi) 

 

 Tanulmányi szerződés 

 

 Munkaszerződés 

 

 Megállapodás (munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel) 

 

 Vállalkozási szerződés I-II. 

 

 Megbízási szerződés  
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4.1 ÉRDEKLŐDÉS, AJÁNLATKÉRÉS 
 

 

 

 

 cégjelzés/ fejléc (INTÉZMÉNY NEVE, címe, telefon, fax, e-mail,  honlap cím) 

 

 

 

címzett:       iktatószám: 

(név)        ügyintéző: 

(beosztás)       hivatkozási szám: 

        melléklet/másolat: 

(település/postai címzés) 

        tárgy (rendelési szám):  

 

 

 

      Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Tisztelt ………..vezető Asszony/Úr! 

 

 

 

a) A .... . .... .... .. .. ... . ...... ... .. kiállításon kapott ismertető anyagot átnézve, kérjük 

Önöket, hogy a teljes árlistát, valamint néhány termékmintát részünkre elküldeni szí-

veskedjenek. 

 

b) Kérjük Önöket, tegyék meg árajánlatukat a mellékelt listán szereplő termékekről. 

 

c) Kérjük Önöket, hogy a nagykereskedelmi árakkal ellátott részletes katalógust ré-

szünkre megküldeni szíveskedjenek. 

 

 

Gyors válaszukat várva, 

  

Település, év, hó, nap     köszönettel: 

 

 

                 aláírás  

        (név, alá beosztás) 

       

 



 62 

 

4.2 VÁLASZ ÉRDEKLŐDÉSRE, AJÁNLATKÉRÉSRE 
 

 

 

 cégjelzés/ fejléc (INTÉZMÉNY NEVE, címe, telefon, fax, e-mail,  honlap cím) 

 

 

címzett:       iktatószám: 

(név)        ügyintéző: 

(beosztás)       hivatkozási szám: 

        melléklet/másolat: 

(település/postai címzés) 

        tárgy (rendelési szám):  

 

 

 

       Tisztelt  (beosztás) Asszony v. Úr! 

        ennek hiányában: Tisztelt (teljes név)! 

 

 

 

       Köszönettel vettük hozzánk eljutatott érdeklődő levelüket. 

 

a) Még a mai nap folyamán elküldjük Önöknek a levelükben említett termékekkel kap-

csolatos árlistát és azokból néhány mintát. 

 

b) Kereskedelmi képviselőnk egy előre egyeztetett időpontban szívesen felkeresné Önö-

ket a teljes mintakészlettel. 

 

c) Mellékelten elküldjük a jelenlegi árakat tartalmazó legújabb katalógusunkat. 

 

 

        Javasoljuk, hogy rendelésüket mielőbb tegyék meg, mert készleteink korlátozottak. 

 

        (vagy) 

 

        Reméljük, hogy számíthatunk szíves megrendelésükre. 

 

        Mielőbbi válaszukat várva, 

 

 

Település, év, hó, nap      tisztelettel: 

 

 

                 aláírás  

        (név, alá beosztás) 
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4.3 MEGRENDELÉS 
 

 

 

 cégjelzés/ fejléc (INTÉZMÉNY NEVE, címe, telefon, fax, e-mail,  honlap cím) 

 

 

címzett:       iktatószám: 

(név)        ügyintéző: 

(beosztás)       hivatkozási szám: 

        melléklet/másolat: 

(település/postai címzés) 

        tárgy (rendelési szám):  

 

 

     Tisztelt  (beosztás) Asszony v. Úr! 

        ennek hiányában: Tisztelt (teljes név)! 

 

a) Köszönettel vettük .... ..... év ...... .... . . .. .. hó ...... ... napon kelt levelét, amelyben el-

küldte részünkre a katalógust és az árlistát. Az árak és a feltételek elfogadhatóak, így 

mellékeljük hivatalos vásárlási megrendelésünket. Kérjük, hogy bankszámlaszámukat 

szíveskedjenek postafordultával részünkre elküldeni, hogy a vételárat annak esedé-

kességekor időben átutalhassuk. 

 

Kérjük, hogy megrendelésünk elfogadását rövid úton szíveskedjenek visszaigazolni. 

 

b) Miután az Önök által küldött mintákat alaposan megvizsgáltuk, úgy találjuk, hogy 

áraik túl magasak az ajánlott minőséghez képest. Ennek ellenére szeretnénk mégis 

Önöktől a megbeszélt árut megrendelni, de arra kérnénk Önöket, hogy vegyék fonto-

lóra egy méltányosabb ár kialakításának lehetőségét. 

 

Kérjük, hogy ezen javaslatunkra vonatkozó álláspontjukról szíveskedjenek bennünket 

tájékoztatni. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az esetleges késedelmes szállítás következtében cégünknek oko-

zott anyagi veszteségért kártérítési igénnyel élhetünk. 

 

Reméljük, hogy a jövőben is további megrendeléseket adhatunk le Önöknél. 

(vagy) 

Várjuk rendelésünk visszaigazolását. 

 

        Tisztelettel: 

 

Település, év, hó, nap     

 

                 aláírás  

        (név, alá beosztás) 



 64 

 

4.4 MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA 
 

  

 

 cégjelzés/ fejléc (INTÉZMÉNY NEVE, címe, telefon, fax, e-mail,  honlap cím) 

 

 

címzett:       iktatószám: 

(név)        ügyintéző: 

(beosztás)       hivatkozási szám: 

        melléklet/másolat: 

(település/postai címzés) 

        tárgy (rendelési szám):  

 

 

       Tisztelt  (beosztás) Asszony v. Úr! 

        ennek hiányában: Tisztelt (teljes név)! 

 

 

a) Köszönettel vettük megrendelésüket, melyet az alábbiak szerint igazolunk vissza: 

- .. 

- .. 

- .. 

Ha bármi egyéb információra van szükségük, a fenti címen, illetve telefonszámon szí-

vesen állunk rendelkezésükre. Reméljük, hogy együttműködésünk kölcsönösen kifize-

tődő lesz. 

 

a) Bármennyire is örülünk megrendelésüknek, sajnálattal kell közölnünk, hogy az igé-

nyelt termékek jelentős részére vonatkozóan a rendelést nem fogadhatjuk el. A ... . .. 

.... ....     katalógusszám alatt szereplő tételek beszerzése egyelőre nehézségbe ütközik, 

így kénytelenek vagyunk rendelésüket visszamondani. Mellékelten küldjük azonban a 

fennmaradó tételekre vonatkozó hivatalos visszaigazolást. 

 

A termékeket ……………………. héten belül szállítjuk. Kérjük, hogy az áru ellenértékét 

– annak kézhezvételétől számított – 8 napon belül szíveskedjenek a megadott számlaszámra 

átutalni. A késedelmes fizetésért késedelmi kamatot számolunk fel. 

 

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérve, 

 

        tisztelettel: 

Település, év, hó, nap  

 

 

                 aláírás  

        (név, alá beosztás) 
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4.5 REKLAMÁCIÓ (SZÁLLÍTÁSI KÉSEDELEM MIATT) 
 

 

 

 

 cégjelzés/ fejléc (INTÉZMÉNY NEVE, címe, telefon, fax, e-mail,  honlap cím) 

 

 

címzett:       iktatószám: 

(név)        ügyintéző: 

(beosztás)       hivatkozási szám: 

        melléklet/másolat: 

(település/postai címzés) 

        tárgy (rendelési szám):  

 

 

 

       Tisztelt  (beosztás) Asszony v. Úr! 

        ennek hiányában: Tisztelt (teljes név)! 

 

 

Hivatkozással a …………….rendelési számra, az alábbiak miatt fordulunk Önökhöz. 

 

A rendelés visszaigazolása során azt az ígéretet kaptuk, hogy a küldeményt ....... héten 

belül szállítják. A szállítás határideje (év/hó/nap) lejárt, a késedelem okáról szóló hivatalos 

értesítést azonban mind a mai napig nem kaptuk meg. 

 

A késedelem azon túl, hogy igen kellemetlen helyzetbe hozta cégünket ügyfelünk előtt, jelen-

tős anyagi veszteséget is eredményez számunkra, melynek megtérítése céljából kénytelenek 

leszünk kártérítési igényt érvényesíteni Önökkel szemben. 

 

Fentiek szíves tudomásulvételét kérve, 

 

Település, év, hó, nap      tisztelettel: 

 

 

 

                 aláírás  

        (név, alá beosztás) 
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4.6 VÁLASZ REKLAMÁCIÓRA (TÉVES SZÁLLÍTÁS MIATT) 
 

 

 

 

 cégjelzés/ fejléc (INTÉZMÉNY NEVE, címe, telefon, fax, e-mail,  honlap cím) 

 

 

címzett:       iktatószám: 

(név)        ügyintéző: 

(beosztás)       hivatkozási szám: 

        melléklet/másolat: 

(település/postai címzés) 

        tárgy (rendelési szám):  

 

 

 

       Tisztelt  (beosztás) Asszony v. Úr! 

        ennek hiányában: Tisztelt (teljes név)! 

 

 

A …………………………..……….. kelt levelükben leírt reklamációt kivizsgáltat-

tam, s az alábbiakról tájékoztatom. 

 

A rendelés visszaigazolása során kollégánk tévedett, miszerint a budapesti telephely-

ük helyett Zalaegerszeget jelölte meg a „Szállítási helyszín” rovatban, s így a 4 db sörsátrat és 

a kondérokat oda szállíttatta 2004. január 31-én. Azonban e tévedését maguk sem jelezték, 

bár megkapták a visszaigazoló faxunkat. 

 

Az ügyfelükkel szembeni kellemetlenségért ezúton is elnézésüket kérjük. Egyben fel-

ajánlom, hogy a következő rendezvényükre ingyen kiszállítjuk a szükséges eszközöket, sőt 

mellékelten küldök egy CÉGKÁRTYÁT, mellyel ebben az évben 10%-os kedvezménnyel 

vehetik igénybe szolgáltatásainkat. 

 

Az eddigi és a jövőbeni jó kapcsolatunk reményében, 

 

Település, év, hó, nap      üdvözlettel: 

 

 

 

                 aláírás  

        (név, alá beosztás) 
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5. MINTASZERZŐDÉSEK 
 

5.1 MUNKASZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött ...................... ................. . . ... (név)....... . . ............................ . .... ................... 

(cím), mint munkáltató (a továbbiakban munkáltató) és......................... . .................................. 

(név)... . ............. ................... .. .................... . (cím), mint munkavállaló (a továbbiakban 

munkavállaló)  

között, az alábbiak szerint: 

 

1. A munkavállaló munkaviszonyának kezdete: 20............. . ..... ... ... hó ....... nap. A munka-

viszony határozatlan időre jön létre
*
 

 

2. A felek ................. ..... hónap próbaidőt kötnek ki. 

 

3. A munkáltató munkaköre: ......... .. .................... . ......................... . ....................  

 

4. A munkáltató személyi alapbére: .................... .......................... ............................... .... ...  

 

5. Egyéb juttatások: .......... . ........................ . .................... . . . ...............  

 

6. A munkavállaló munkavégzésének helye: ................. ........................... .... . .......................  

 

7. A munkaidő napi 8 óra
**

 

 

8. A munkavállaló munkaidő beosztása:
***

 

 

9. A munkavállalót megillető szabadság ... ....... nap. 

 

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tör-

vény rendelkezései az irányadóak. 

 

Kelt: .............. ..........., 20... .............. .. . ... hó ..... nap 

 

 

……………………………..    ………………………. 

munkáltató      munkavállaló 

 

                                                 
*
 A határozott idejű munkaszerződésnél annak tartalmát, vagy a feltétel bekövetkezését (pl. XY felgyógyulásáig) 

kell megjelölni. 
**

 A munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeretet (heti, havi, kéthavi) és annak időtartamát kell feltün-

tetni. 
***

 Itt kell közölni, hogy egy vagy több műszakban vagy változó munkaidő-beosztásban foglalkoztatják-e a 

munkavállalót. 
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5.2/1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. 

 

 
Vállalkozási szerződés 

 

 
amely létrejött egyrészről a 

cégnév: 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

nyilvántartó cégbíróság: 

bankszámlaszám:  

a cég képviselője: 

 

mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -, másrészről 

 

cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

nyilvántartó cégbíróság: 

bankszámlaszám:  

a cég képviselője: 

mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 

1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi feladatot ..... év ....... 

hónap .... napjáig elvégzi. A feladat tárgya: 

2. A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatot a ............. ....................................... alatti telephelyén 

köteles végezni. Megrendelő a munkavégzés helyét ........... napjáig köteles a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani. 

Megrendelő kötelezettsége, hogy a telephelyet a szerződés időtartama alatt naponta  (munkanapokon . .... 

órától ... óráig) munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó részére biztosítsa. 

3. Vállalkozó az 1. pontban rögzített feladat ellátásához szükséges anyagokat köteles beszerezni, a feladatot 

saját munkaeszközeivel köteles elvégezni. 

4. A felek vállalkozói díjat ............................. Ft + áfa, azaz ........................... összegben állapítják meg, mely 

magában foglalja a feladat ellátásához szükséges valamennyi anyag-, munka- és egyéb költséget. 

5. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásától számított ... napon belül a fenti 

vállalkozói díjból előleg címén - a Vállalkozó által kibocsátott számla ellenében - a Vállalkozó részére meg-

fizet ......................... Ft, azaz ........................... forint összeget. 

     A vállalkozó a feladat ellátását az 1. pontban jelzett határidőre köteles készre jelenteni. Megrendelő a jelen 

szerződésben jelzett képviselője a feladat ellátását leigazolja (teljesítésigazolás). A Vállalkozó ezt követően 

jogosult a Megrendelő részére az előleget meghaladó vállalkozói díjról számlát benyújtani, melynek a telje-

sítésigazolás mellékletét képezi. Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számlát annak kézhezvételétől 

számított ... napon belől köteles kiegyenlíteni. 

 Megrendelő a vállalkozói díj fennmaradó részét a feladat sikeres ellátását követően, 5 napon belül köteles a 

Vállalkozó részére átutalás útján megfizetni. 

 

6. Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozó(k) tevékenységéért Meg-

rendelővel szemben a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

 

7. A Megrendelő jogosulta Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. 

 

8. A Megrendelő a jelen szerződéstől bármikor elállhat, de ez esetben köteles a Vállalkozó kárát megtéríteni. 

     Amennyiben az elállásra azért kerül sor, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 
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vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelő-

nek már nem áll érdekében, Megrendelő a Vállalkozótól kártérítést követelhet. 

 

9.  A Ptk.-ban rögzített eseteken túlmenően elállhat a szerződéstől a Vállalkozó akkor is, ha a munkavégzés 

helyét Megrendelő a Vállalkozó által kitűzött megfelelő póthatáridőre sem biztosítja. Ebben az esetben Meg-

rendelő köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére. 

10. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból a szerződés teljesítésével késedelembe esik, kötbér címén 

napi ...........………. Ft összeget köteles a Megrendelő részére megfizetni. 

     Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel ..... napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő a szerződéstől 

elállhat, ebben az esetben a Vállalkozó meghiúsulási kötbér címén ......…………... Ft, azaz ............................ 

forint összeget köteles a Megrendelő részére megfizetni. 

11. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe 

esik, késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke évi …. %. 

 

12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást csak írásban, azzal azonos kellékekkel 

rendelkező okiratba foglalva lehet érvényesen módosítani, kiegészíteni. A módosításon, kiegészítésen egyér-

telműen fel kell tűntetni, hogy a felek azt a jelen megállapodás módosításának, illetve kiegészítésének tekin-

tik. 

 

13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban (e-

mail, fax, vagy tértivevényes levél formájában) közlik egymással, az alábbi címre, illetve faxszámra. 

 

     Megrendelő részéről: Cím:             

 

                                       Fax:                                              E-mail: 

 

     Vállalkozó részéről: Cím: 

 

                                       Fax:                                              E-mail: 

 

     A szóbeli nyilatkozatok csak írásbeli megerősítés esetén érvényesek. 

 

14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban 

békés úton kísérlik meg rendezni. 

    Amennyiben az .... napon belül nem vezetett eredményre, jelen megállapodás aláírásával a felek a megállapo-

dásból eredő, illetve azzal összefüggő bármely jogvita esetén visszavonhatatlanul alávetik magukat - a ha-

táskörtől függően - a . . . .. ...... .. (Városi) Bíróság, illetőleg a ...............(Megyei) Bíróság kizárólagos illeté-

kességének. 

 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

A szerződő felek a, jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

.............. . ............. évi ............. hónap ......... napján 

 

 

 

…………………………………..                                      …………………………………. 

          Megrendelő                                                                        Vállalkozó 

                 P. H.                                                                                  P. H. 
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5.2/2VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA II. 

 
 

Vállalkozási szerződés 
 

 
amely létrejött egyrészről 

……………………………………….. ……………..................................……………… (székhely: 

………………….……………………………………… képviseli: ..…………………………........) 

mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,  

 

másrészről 

………………..……….................................... (székhely: ..……………........................ 

…………………………………... képviseli: …………………..............................) mint vállalkozó - a 

továbbiakban: Vállalkozó - kőzött a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. A vállalkozás tárgya: 

A Vállalkozó a jelen szerződéssel vállalja, hogy ….......................................................... 

……………………………………………………………………………………elvégzi.  

2. A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkát a Megrendelő cím:................................. 

…………………………………………………..telephelyén köteles végezni. Megrendelő kőtele-

zettsége, hogy a telephelyet a szerződés időtartama alatt naponta, reggel 8 órától délután 19 óráig 

terjedően a munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó javára biztosítsa. 

3. Vállalkozó a jelen szerződésben elvállalt munkát saját munkaeszközeivel végzi el. A szükséges 

anyagokat a Megrendelő biztosítja. 

4. Teljesítési határidő:.............................................................  

 

5. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. 

Ha Megrendelő a szakszerűtlen utasításához Vállalkozó tiltakozása ellenére ragaszkodik, Vállal-

kozó a szerződéstől elállhat. Ha ezzel a jogával nem él, az utasításnak köteles eleget tenni, de a 

Megrendelő kizárólagos kockázatára. 

6. Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozó(k) tevékenysé-

géért Megrendelővel szemben a Vállalkozó felel. 

7. A Megrendelő jogosulta Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. 

 

8. A vállalkozás díja 

 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok teljesítéséért 

.............................Ft, azaz .............................. vállalkozói díj illeti meg. 

 A fizetés módja és határideje: Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a szerződés 

maradéktalan teljesítésével egyidejűleg és egy összegben fizeti meg a Vállalkozónak. 

9. A Megrendelő a jelen szerződéstől bármikor elállhat, de ez esetben köteles a Vállalkozó kárának 

megfizetésére. 
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Amennyiben az elállásra azért kerül sor, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, 

hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés 

emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Vállalkozó köteles a megrendelő ebből eredő 

kárát megtéríteni. 

 

10. A 4. pontban foglaltakon túlmenően elállhat a szerződéstől a Vállalkozó akkor is, ha a munkavég-

zés helyét a megrendelő a Vállalkozó által kitűzött póthatáridőre sem biztosítja. Ebben az esetben 

a Megrendelő köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére. 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját 

kezűleg írták alá. 

 

 

 

.............. . ............. évi ............. hónap ......... napján 

 

 

 

 

…………………………………..                                      …………………………………. 

          Megrendelő                                                                        Vállalkozó 

 

                      P. H.                                                                                 P. H. 
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5.3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MINTA 

 

 
Megbízási szerződés 

 

 
amely létrejött egyrészről  

Név/cégnév:  

Lakcím/székhely:  

Szem. ig. sz./cégjegyzékszám:  

Képviseli: 

mint Megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,  

 

másrészről  

Név: 

Lakcím:  

Szem. ig. sz.: 

mint megbízott- a továbbiakban: Megbízott - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 

mellett. 

 

A szerződés tárgya 

 

1. Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat az alábbi feladat ellátá-

sára. 

  A Megbízott által ellátandó feladat az alábbi: ……………………………………………………... 

  ……………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

A megbízott kötelezettségei 

 

2. A Megbízott köteles a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot a Megbízó utasításai 

szerint és érdekének megfelelően teljesíteni. 

 

A Megbízott személyesen köteles eljárni, igénybe veheti azonban más személy közreműködését 

is, ha ehhez a Megbízó előzetesen írásban hozzájárult. 

 

 A Megbízott az általa igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna 

el. 

 Ha a Megbízottnak más személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, 

amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

  

Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles erre a Megbízót 

figyelmeztetni. Ha a Megbízó az utasításhoz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az uta-

sításból eredő károk őt terhelik. 

 

 A Megbízott köteles az 1. pontban megjelölt és a jelen megbízási szerződés tárgyát képező feladat 

ellátásáról a Megbízót a Megbízó ez irányú felhívására tájékoztatni, valamint haladéktalanul köte-

les tájékoztatni a Megbízót a megbízás teljesítéséről. 
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A Megbízó kötelezettségei 

 

3. A Megbízó a Megbízott 1. pontban foglalt tevékenységéért  

  .............……………….. Ft/hó, azaz ......................................................... forint/hó   (vagy egyszeri 

………………………… Ft, azaz  ………………………………forint) Megbízói díjat tartozik a Meg-

bízott részére havonta, a tárgyhót követő ................, napig megfizetni     (vagy     az 1. pontban foglalt 

tevékenység befejezését követően – a számla ellenében – készpénzzel vagy átutalással a meghatározott 

összegű díjat kifizetni.) 

 

A Megbízó köteles továbbá az 1. pontban megjelölt feladat ellátásával kapcsolatban igazoltan felme-

rült költségeket a Megbízott részére megfizetni. 

 

A Megbízott a költségek előlegezésére nem köteles.  

 

A szerződés megszűnése 

 

4. A felek a jelen megbízási szerződést határozatlan időtartamra (vagy meghatározott időre: 

……………………………………………….) kötik. 

 

A felek rögzítik, hogy bármely fél jogosult a jelen megbízási szerződést ....... napos felmondási idő 

mellett, a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként megküldött rendes felmondás-

sal megszüntetni. 

 

A felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízó az alábbi esetekben a másik félhez írásban, tértivevé-

nyes postai küldeményként megküldött rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal jogosult a jelen 

megbízási szerződést felmondani: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a fent jelzett azonnali hatályú felmondás joga a Megbízot-

tat is megilleti az alábbi esetekben: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés bármely okból történő felmondása a 

feleknél egyidejű elszámolási kőtelezettséget keletkeztet. 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

6. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés átolvasását és értelmezését követően, mint aka-

ratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 

 

 

…………………………………..                                      …………………………………. 
                      Megbízó                                                                                Megbízott       
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6. MINTA FORGATÓKÖNYV 
 

I. MŰVÉSZETTERÁPIÁS VILÁGKONGRESSZUS 

2003. MÁRCIUS  30 – ÁPRILIS 2 

Budapest Kongresszusi Központ 

LEBONYOLÍTÁSI FORGATÓKÖNYV 

ELŐKÉSZÜLETEK 

Konferencia szatyrok (500 db) Meeting készíti   március  17-ig a Meetingbe lesz.  Március 25 

– 26-án  2 fő bepakolja a táskákat.  

Kétféle  táska csomag készül  magyar 200 db és angol 150 db  

( Belekerül :  Programfüzet, Résztvevői lista,  CD-Rom ( Proceedings ) és az esetleges reklám 

anyagok a szponzoroktól + angolba Magyarország térkép és anyag 

       Felelős :  
Március 26-án szerdán  végleges résztvevői lista elkészítése       

Felelős :  
Március 24 – 25 – 26  Regisztrációs anyagok elkészítése 

      Felelős :  

Március 27 – 28 Regisztrációs anyagok  végső ellenőrzése, a regisztrációhoz szükséges se-

gédanyagok elkészítése, kasszás anyagok  összekészítése. 

 

A regisztrációnál az alábbi anyagokat kapják a vendégek : 

 

 - Kongresszusi   szatyor  ( szatyorban az előbbiekben felsoroltak ) 

 

- névkitűző ( névre szóló )  komputeres  papír  műanyag tokba    

Színek :   résztvevők : sárga papíron   bordó betű   

                kísérő  :   fehér papíron  fekete  betű 

Kell még 30 db  sárga papíron  PRESS  felírat 

     50 db  sárga papíron  VISITOR felírat          

               50 db sárga papíron üres badge 

       Napijegyesek  sárga papíron  fekete betű és piros 

      nagy szám  31, 1 vagy 2.  

    

- tolmácskarton  ( névre szóló )          

- certification  ( névre kitöltve ) 

 - szállodai voucher ( névre szóló ) 

 - számla ( névre szóló ) 

 - Program jegy ( Budapest városnézés - sárga 

      - Kávé és üdítőjegyek  ( Csak a BKK-ban használható )  8 db / fő 

 - Last Minute Note március  24-én megírni és 25-én sokszorosítani  

 - Koncert jegyeket a helyszínen adjuk azoknak akik kérnek !!!! 

 

Kísérő a regisztrációnál a következőket kapja : 

 - Névkitűző 

 - Programjegy  Budapest városnézés 

 

A programra, ha valaki külön akar jegyet venni a regisztrációnál . 
Árak :  Bp. városnézés : 25.-USD 

  Nyitófogadásra belépő : 30.-USD 
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   CD Rom : 25.-USD  vagy 5.000.-Ft  

 

2003. MÁRCIUS  28. PÉNTEK 

 

XX Erzsébet  a Péli képeket  eljuttatja installálásra a  BKK-ba YY Lászlóhoz.  

 

2003. MÁRCIUS 30 VASÁRNAP 

 

A Budapest Kongresszusi Központ  II. számú bejárata ( Aula ) valamint a Novotel átjáró van 

nyitva reggel 6.00 órától.  

Kiállítás építésére  érkezik a COMPEXPO  

Az Aula a következőképpen lesz  berendezve : 

Ruhatár a Novotel átjáró lépcső alatt lesz  200 – 250 főre  

A kiállítók standjai a regisztrációs pulttal szemben lévő ablakok előtt  

Kiállítók :  Berendezést (asztal, szék,  poszter tábla) a BKK , a feliratokat a Compexpo 

          adja. Standot a Compexpo építi.  

 

1.) MÍVES KÉZMŰVES KHT.   

 3 X 3 m-es Syma  normál stand  a világító  frízen  MÍVES  TOJÁS GYÜJTEMÉNY   

                      MÚZEUMI INTÉZMÉNY 
 2 db 80 x 80 –as asztal,  4 szék,  3 spotlámpa,  3 csatlakozójú áramforrás,  

 

2.) A CSALÁDI NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY  

 Családpedagógiai Módszertani Központ      egyszerű felirat  poszter 
táblára 
 1 db 160 x 120 poszter tábla  160 x 80-as asztal 2 db szék 

 

3.) BÁRKA MŰVÉSZETI STÚDIÓ  egyszerű felírat a poszter táblára 

 1 db 160 x 80-as asztal  2 db 160 x 120 álló poszter tábla, 2 db szék  

 

4.) NORDOFF ROBBINS MUSIC THERAPY & 

 THE BRITISH SOCIETY FOR MUSIC THERAPY  egyszerű felírat a poszter táblára 

 1 db 160 x 80-as asztal 2 db 160 x 120 poszter tábla 2 db szék.  

 

5.) TermészetBÚVÁR  felírat a poszter táblára 

 1 db  160 x 80-as asztal  2 db 160 x 120 poszter tábla 2 db szék. 

 

Az Aula  Pátria felöli ablakfelülete előtt  2 m távolságra egyenesen   14 db  160 x 120-as  

poszter tábla a POSZTER  SZEKCIÓ számára. A poszter táblák egyenesen álljanak egy-

mással összekötve.(kétoldalasan használjuk őket.)   

Alapként az álló poszter táblák legyenek, de fel kell készülni arra, hogy fekvőre kell néhányat 

kicserélni. ( pl. a 16 –os poszter előadó VV fekvőt kér )   

( Ideiglenes számozást teszünk rá és amikor rákerült az összes poszter akkor tesszük rá a 

Compexpo által gyártott  számokat) 
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2003. április 1-én kedden  13.30 – 14.30 

 

POSZTER SZEKCIÓ 

 

REGISZTRÁCIÓ : 

 

A BKK Aulájában  a  II. bejáratnál  a ruhatár helyén 3 + 1  db 160-as  asztal előlappal,  

L alakban mögötte 6 db szék.  

A 3  asztal felett  táblák.  REGISTRATION    A - K 

            CASSA 

                     REGISTRATION   L – Z  ( táblákat Compexpo szereli  30-án  

          reggel 8- kor) 

 

Középen vannak a kasszások és  a  XY, aki az  a problémás ügyeket intézi.   

A regisztrációs pulthoz szükség van 2 db 3 elektromos elosztóra ( 220 V max.10 A ) és  1 db 

nagy szemetes tartóra. ( BKK biztosítja ) 

A kongresszusi iroda a Bach  teremben működik  2003. március 30-án  reggel 7.00 órától –  

2003. április  2-án 18.00 óráig. 

 

2003. március  30 – 31  április 1 – 2   

Nyitvatartási idő  és személyzet : 
  

 március 30.  vasárnap  09.00  -  18.00 3 regisztrátor  2 kasszás 

(MV) 

március 31.  hétfő  07.00  -  19.00 3 regisztrátor  2 kasszás 

 

április  1.   kedd   08.00  - 18.00 2 regisztrátor  1 kasszás 

       ( MV ) 

április 2.  szerda 08.00 -  16.00 2 regisztrátor  1 kasszás 

 

Személyzetben szükséges még  1 fő ( Tóth Rita ) a tolmácskészülék kiadásához 

+ 3 badge ellenör. 

  

A  Bartók  folyosó  bejárata mellett a falhoz  2 db fekvő poszter tábla  ( BKK )  rajta felirat " 

INFORMATION " " MESSAGES "  (Compexpo készíti ) 

 

A Pátria felé vezető folyosó fala  bezárva ( kivétel  30-án vasárnap délután amikor a  

Pátria folyosón a Péli kiállítás  megnyitója van  és utána a BBC koncertre mennek  a kong-

resszusi résztvevők.  

 

BACH TEREM  

Itt működik a kongresszusi iroda.  3 db  160 x 80 as asztal  8 székkel, fogas, szemétkosár, 

A Bach  terem kulcsát kérjük, mert folyamatosan zárni kell, mert a regisztrációs anyagink ott 

lesznek. Regisztrációs anyagokat  reggel  8.00 órakor szállítjuk ki a Meetingből.  

 

BIZTONSÁG : 
1 fő biztonsági őr kell a BKK-tól aki folyamatosan nyitva tartja az Aula bejáratot. 

Aula nyitvatartása: 30-án vasárnap   07.00 – 22.00  

            31-én hétfőn       07.00 – 19.30 
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    1-én  kedden    07.30 -  23.00 

    2-án szerdán    07.30 -  18.00 

1 fő biztonsági őr kell  a Péli Tamás emlékkíállításhoz   2003. március 30-án vasárnap 17.00 

órától  2003. április 02-án szerdán 16.00 óráig.   

       

RUHATÁR : 

A BKK-ban  a lépcső alatt az Aula ruhatárban 1 fő ruhatáros szükséges    

30-án vasárnap   16.30 – 22.00  

              31-én hétfőn       08.00 – 19.30 

    1-én  kedden       08.00 -  23.00 

    2-án szerdán       08.00 -  16.00 

A ruhatári díjat a   Meeting fizeti !!!! 

 

 

TEREMBERENDEZÉSEK ÉS TECHNIKAI IGÉNYEK : 
 

2003. MÁRCIUS 30-ÁN  VASÁRNAP  
BKK Aula bejárata felett kifeszített  molinó a konferencia feliratával: 

1
st
 ART THERAPY WORLD CONGRESS 

1. MŰVÉSZETTERÁPIÁS VILÁGKONGRESSZUS  (Compexpo készíti)  

 

BKK AULÁBAN A  BEJÁRATTAL SZEMBEN 
Álló tábla  a kongresszus feliratával és  a szponzor nevekkel. (Compexpo  hozza ) 

 

1
ST

 ART THERAPY  WORLD CONGRESS: 
 

THE  1
ST

  ART THERAPY WORLD CONGRESS IS PROFESSIONALLY  

SUPPORTED BY: 

 

 MINISTRY OF EDUCATION 

 MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS 

 MINISTRY OF CULTURAL HERITAGE 

 NATIONAL CULTURAL FOUND (OF HUNGARY) 

 NATIONAL HEALTH ASSOCIATION 

 HUNGARIAN  PSYCHIATRIST  SOCIETY  

 UNIVERSITY OF KAPOSVÁR 

 PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY  DEPARTMENT OF HUMAN SCIENCES, 

FACULTY OF  CONTINUATIVE EDUCATION   

 HUNGARIAN ART  THERAPY ASSOCIATION 

 

THE  1
ST

 ART THERAPY WORLD CONGRESS IS SPONSORED BY: 

 

 ASTRAZENECA 
 WYETH WHITEHALL HUNGARY LTD. 

 PARK HOTEL FLAMENCO 

 BUDAPEST SPRING FESTIVAL 

 ILLYÉS PUBLIC FUNDS 
 MINISTRY OF CULTURAL HERITAGE 
 NATIONAL CULTURAL FOUND (OF HUNGARY) 
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 MINISTRY OF EDUCATION 
 MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS 

 

MEDIA SUPPORTER: 

 

 HUNGARIAN NATIONAL RADIO 
 

 

BARTÓK TEREM : 

Bartók teremben a konferenciára  300 főre kell széksorosan berendezni. 

Két szélén legyen közlekedési út, középen nem. A középső ajtóval szemben legyen egy széles 

átmenő sor amelynél át lehet menni a másik oldalra. 

 

A megnyitó idejére (március  31-én reggel   9.00.-től – 9.45 –ig) 

3 m hosszú, 9 méter széles 30 cm magas dobogó.  A dobogón  3 db elnökségi asztal  előlappal 

6 székkel.  Az elnökség mellett (rendezői bal  oldalon ) szónoki  pult. 

 

9.45- kor a szünetben  átrendezés !!! 

Jobb  oldalon  1 db elnökségi asztal előlappal, ferdén állítva.  Rendezői bal oldalon  szónoki 

pult. Az elnökségi  asztalon  1 db mikrofon, a szónoki pultban  1 db mikrofon.  Hozzászólók-

nak  URH kézi mikrofon, amelyet a teremben lévő hölgyek visznek a hozzászólóhoz. A falon 

vetítővászon leengedve. Elnökségi asztalon és a szónoki pult előtt virág. ( Meeting hozza ) 

Elnökségi asztalon ásványvíz. 

A dobogó előtt 2 db 80 x 80-as  asztal az írásvetítőnek  és a  számítógépes kivetítőnek 

( BKK adja )  Lap-topot és technikust a  BN Bt. adja.  

 

A BN Bt.  a Bartókba és a Lehárba laptopot, a Lisztbe, Bramhsba és a Bizetbe PC.ket telepít.  

2 fő technikust ad a gépekhez, aki betanítja a lányokat akik a teremben segítenek az előadók-

nak.  A gépeket úgy kell telepíteni, hogy minden előadó maga tudja kezelni az egeret és maga 

tudja váltani a képeket.  

Asztalok kellenek a gépeknek a szónoki pult mellé.  

    
Minden előadó az előadása előtti szünetben próbálja ki a technikát és készíti elő a kom-

putert.  Ennek a koordinációját  a teremtitkárok végzik.  A teremben lévő egyetemista kisegí-

tők  a vitáknál az URH mikrofonokat viszik a hozzászólókhoz és a lézer mutatópálcát ( BKK 

adja ) kezeli. ( Kérjük a hölgyeket, hogy  a szünetek előtt  vegyék el az előadóktól  a lézert és 

kezdéskor adják csak oda. ) 

 

A teremben lévő hölgyek  teszik ki  a szekció elnökök neveit a szünetben az asztalra.  

Az írásvetítőhöz is kell egy állványos mikrofon  ha valaki az írásvetítőnél magyaráz. 

Az elnökségi asztalra a megnyitón  és a szekció elnököknek a neveket ki kell írni.  

         Felelős :  HN 
 

A Bartók  teremben  2 nyelvű  szinkron tolmácsolás lesz (BKK ), magyar  - angol nyelvvel.  

250 főre kell készülék a  Bartók terem  2. ajtónál  2 db asztalnál. 

A vendégek a regisztrációnál névre szóló tolmácskiadó kartont kapnak csak arra lehet kiadni a 

készüléket a hostessnek. Akinek nincs kartonja azt el kell küldeni a regisztráció-hoz és ott 

kap. 
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Boronkay Zsuzsa + 1 fő  lesz  a tolmács.  hétfőn kedden és szerdán reggel kávét és ásványvi-

zet  kell felvinni a tolmács fülkékbe. ( BKK vendéglátás ) 

    

LEHÁR   TEREM I – II – III : (összenyitva ) 

 

Széksorosan berendezve  80 főre.  A falon  vetítővászon leengedve. 1 db elnökségi asztal és  

szónoki pult. Elnökségi asztalon ásványvíz. 1 – 1 mikrofon  az asztalon és a szónoki pultban.   

2 db 80 x 80-as  asztal az írásvetítőnek  és a  számítógépes kivetítőnek 

( BKK adja )  Lap-topot és technikust a  Compoffice Bt. adja. 

 

LISZT TEREM  I-II – III (összenyitva ) 

Széksorosan berendezve  80 főre.  A falon  vetítővászon leengedve. 1 db elnökségi asztal és  

szónoki pult. Elnökségi asztalon ásványvíz. 1 – 1 mikrofon  az asztalon és a szónoki pultban.   

2 db 80 x 80-as  asztal az írásvetítőnek  és a  számítógépes kivetítőnek 

( BKK adja )  Lap-topot és technikust a  GH Bt. adja. 

 

BRAHMS TEREM 

Maximális létszámra széksorosan berendezni ( 25 fő ) 

A falon  vetítővászon leengedve. 1 db elnökségi asztal és  előadói asztal. Elnökségi asztalon 

ásványvíz.  1 db geridon  a  számítógépes kivetítőnek ( BKK adja )  Lap-topot és technikust a  

LK Bt. adja. 

 

BIZET TEREM  

Maximális létszámra széksorosan berendezni ( 20 fő ) 

A falon  vetítővászon leengedve. 1 db elnökségi asztal és  előadói asztal. Elnökségi asztalon 

ásványvíz.  1 db geridon  a  számítógépes kivetítőnek ( BKK adja )  Lap-topot és technikust a  

OK Bt. adja. 

 

Néhány előadó akar videófilmet vetíteni, ezeket jelezzük az előadásoknál és akkor az 

előtte lévő szünetben kellene a videólejátszót rákapcsolni a kivetitőre.  

 

PROGRAM 

2003. MÁRCIUS 30. VASÁRNAP 
 

Péli kiállitás felépítése a Tükörfolyosón.  Irányitja : Fekete László 

10.00  „A” büfé nyítása ( az érkező regisztráló vendégeknek, déluán a kiállításra 

  érkezőknek és este a koncert szünetéig) 

 

16.00  A kongresszuson dolgozó egyetemisták és levezető elnökök megbeszélése. 

  BKK: Bach titkársági terem.  

   

17.30  Kiállítás megnyitója a Tükörfolyóson középen a kőtáblánál. 

  A kiállitást megnyitja:  OK a Társaság alelnöke 

  ( a folyosóra hangosítás kell 1 db mikrofonnal ) 

  Lakatos Béla zongorázik a megnyitó előtt és utána 

  (Pianino  középre , felhangolni !!!!)   
 

18.30  A kiállítás megnyitó után a vendégek átmennek az Aulába ahol egy 
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  pohár pezsgővel – ásványvízzel és narancs juice -val kínáljuk őket.    

  Majd 19.15-től beülnek a BBC koncertre.  

  A ruhatárnak a koncert végéig kell maradnia az Aulában és az  

  Aula ajtót és a Novotel átjárót is nyitva kell hagyni a kongresszus  

vendégeinek. ( Nem jó ha a főbejárathoz küldjük őket, mert az a kongresszus 

alatt zárva lesz )  
 

 

 

2003. MÁRCIUS 31. HÉTFŐ  
BARTÓK ROOM 

9.00 Ünnepélyes Megnyitó  
 -    B. Erzsébet a Magyar Országos Művészetterápiás Egyesület 
 -    H. János a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára 
 -    T. Ibolya  az Egészségügyi Minisztérium Gyógyítási és Ápolási Osztály vezetője
  
 -     H. László  a Nemzeti Kulturális Alapprogram elnöke  
 

9.45    Kávészünet  

Kávészünet    

 ( A vendégek a regisztrációnál  8 db  kávé és üdítő jegyet kapnak amelyet  március 30-án 

vasárnap  reggel  10.00 órától   április 2-án   16.00 óráig lehet beváltani a  Kongresszusi Köz-

pont  A  és  az óra alá elhelyezett mobil  büfében. 1 db  jegy   1 kávéra vagy teára,    vagy  2 dl 

szénsavas vagy  szénsav nélküli üdítőre váltható be ) 

 
NYITÓELŐADÁSOK   

 

9.00  Joseph M. (Amerikai Egyesült Államok):  Ősi gyökerek és modern alkalmazások: kreatív művészei terá-

piák a kultúrákban  

11.30  Hans-Helmut D. (Németország): Székek között – A művészet helye az orvostudományban és a gyógy-

ászatban: a zeneterápia példája  

12.30  Dorit A(Izrael): Egy néma gyerek megszólaltatása – Zeneterápia egy szelektív némaságban szenvedő 

lánynak 

13.00 Szünet 

( KÖZÖS EBÉD NINCS A RÉSZVÉTELI DÍJBAN    EZÉRT  KÜLÖNBÖZŐ AJÁNLATOKAT ADTUNK A 

VENDÉGEKNEK, EZEKET A LEHETŐSÉGEKET KELL ISMERNÜNK ÉS  FELKÉSZÜLNI RÁ. ) 

A Hotel Novotelben (közvetlenül a Kongresszusi Központ mellett található) a következő ven-

déglátási lehetőségek vehetők igénybe: 

COTÉ JARDIN ÉTTEREM:  nyitva 12.00  - 24.00  

Büféasztalos ebéd  3.900 Ft / fő (12.00 - 15.00) 

Büféasztalos vacsora 3.900 Ft / fő (19.00 - 22.00) 

A la carte teljes nyitvatartási időben. 

További lehetőségek : 

A kb. 3 perc sétára lévő  MOM PARK Bevásárló központban nagyon sok  étkezési lehető-

ség közül választhatnak.  
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Étterem neve Nyitvatartás Kínálat  

Café Blue 9.00 – 23.00  szendvics, olasz tészta, steak, grillezett húsok, 

saláták, palacsinta 

Golf Box Pub 9.00 – 24.00 szendvics, leves, olasz tészta, steak, grillezett 

húsok, saláta, palacsinta 

Étterem  10.00 – 24.00  étlap szerint vagy menü 

Paulaner Brauhaus 11.00 – 01.00 speciális  steak és sörök 

McDonald’s   9.00    – 21.00  

Thai Fast Food   9.00   – 21.30  

Görög Taverna 10.00 – 21.30  

Gyros és Pizza  10.00 – 22.00  

 

BARTÓK TEREM 
I. SZEKCIÓ   

Művészetterápiák 

 

14.30  Marzia M., Roberto B (Olaszország): A művészetterápia az NHS-ben Olaszországban  

15.00 Miriam B. (Amerikai Egyesült Államok): A kreatív művészetterápiák esztétikai és kul-

turális gyökerei      NEM TUD JÖNNI,  VIDEÓRÓL MEGY AZ ELŐADÁS 

16.00 Gerda D, Peter S (Németország): A művészet- és kreatív terápia elméleti helyzete és alkalmazása egy 

alkoholbetegek és pszichoszomatikus betegségek kórházában  

16.30  Vladimir N. (Oroszország): Térészlelés, mint a művészetterápia módszere 

       Nikitin előadását egy angolul tudó egyetemistának kell felolvasni !!!!!!! 

17.00    BEmőke (Magyarország): Térszemlélet, lelkiállapot és önészlelési helyzetek összefüggései az autogén 

tréningben és a festőművészeti alkotásokban  

17.30   P. Zoltán (Magyarország): Népművészet és orvosi rehabilitáció    VIDEÓ KELL 

 

LEHÁR TEREM 

II. SZEKCIÓ  

III. SZEKCIÓ  

I. WORKSHOP 

II. WORKSHOP  

 

20.00 Nyitófogadás: HOTEL FLAMENCO; Budapest XI. Tas vezér u.7. 

              A résztvevők létszáma előreláthatólag  250 fő.  

A Hall étterem előtti része  kipakolva  és összenyitva a különtermekkel. 

Különteremben a falon végig a büféasztal. Kint a hallban a drinkbár, ahol 1 dl-es 
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poharakban kitöltve a fehér és vörösbor. Sör ( lehet csapolt is ) üdítő és ásványvíz.  

A hallban nagyon sok  könyöklő asztal és a  falak mentén lerámoló asztal. 

A hallban a sarokban Horváth Péter zenész játszik háttérzenét. 19.30 órától – 21.30 óráig.   

 A különteremben  1 db mikrofon a nyitó beszédhez. A nyitóbeszédet hallani kell a  

hallban is  (Flamenco adja ) 

   Kaszab  Zsuzsa – Rápolthy Edit  fogadja a vendégeket a hallba vezető részen.  

Kérjük a Flamenco amennyire lehetséges zárja le a hall ezen részét, hogy a     belépést ellenőrizni tud-

juk. Csak   kitűzővel lehet belépni.  

( végleges étkezési létszámot 2003. március  26.-án  adunk ) 

             

Menü : 

  Hideg ételek : Hideg halpástétom, Szűzfalatok gyümölccsel, Tésztában sült 

                vadpástétom áfonyával, Gyulai sertéskaraj, Hideg angol hátszin, 

      Töltött tojás variációk, Pulykagalantin gyümölccsel,  

      Ananászos jércesaláta, Mozzarella paradicsommal, Kevert saláta, 

      Görög saláta, Spanyol saláta, Vegyes sajttál, Gyümölcstál. 

  Meleg ételek : Ravioli bazsalikomos gombával, Tengeri halfilé fehérbor mártással, 

       Tavaszi sertéssült, Pulykacsíkok Stroganoff módra, Szezámmagos 

        csirkefalatok, Borjúcsülök pékné módra, Zöldköret, rántott zöldsé-

gek, 

        Burgonya krokett. 

  Desszertek : Kecskeméti barackpuding, Vegyes rétes, Flamenco kocka, 

      Kapros túrós lepény, Rigójancsi. 

   

  Ravel terem  

   Széksorosan berendezve  250 főre  a színpadon  a   Flamenco zongorája.  

   ( Zongorahangolót a Meeting Budapest Kft. biztosít aki 17.30 órára érkezik és  

  felhangolja a hangszert. Fontos, hogy addig a helyére kerüljön. )  

 

21.30 “Argentin Tangó” Zongora Koncert: Carlos Eduardo Caruso zongoraművész előadása.  
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7. Művészeti rendezvény költségvetésének készítése 

(vázlat) 
 

 
A művészeti rendezvények szervezésének egyik legfontosabb állomása a „gazdasági tervezés” 
folyamatában a költségvetés készítése. Erre akkor kerülhet sor, amikor már rendelkezünk az 
alapadatokkal. Tudjuk, hol lesz a rendezvényünk (helyszín), kik lesznek a közreműködők, 
milyen technikára - díszletre van szükségünk és elkészült a rendezvény „reklám – propagan-
da” terve.   
 
Ezeknek az információknak a birtokában készül el a költségvetés az alábbiak szerint.  
A könnyebb érthetőség kedvéért egy képzeletbeli koncert költségvetését írom le. Nem a szá-
mok érdekesek, mert ezek nem pontosak, hanem maga a folyamat. (Költségvetésünkhöz pon-
tos összegeket minden alkalommal árajánlat formájában kell beszerezni.)     

 

A képzeletbeli koncert alapadatai: 

Helyszín:   Budapest Kongresszusi Központ 

Közreműködők :  1 szólista, 2 vendég, 12 tagú zenekar 

Technika:   Teljes hang és fénytechnika, videó kivetítés, füst 

Díszlet:   Dobogórendszer, körfüggöny, virág 

Reklám:   Rádióreklám, szórólap, plakát 500 db, Metró 

 
A költségvetést nettó költségekkel számolva célszerű elkészíteni, hiszen a koncert szervezője 
általában egy profi cég (Kft, Bt.) amelyik be van jelentkezve az áfa-körbe, így a bevételéből 
befizeti az áfát, viszont a költségeiből visszaigényli.  

A művészeti előadások áfája 2006-ban  15 %-ról emelkedett  20%-ra.   

 

1.)  BÉRLETI DÍJAK                                       

 

Budapest Kongresszusi Központ (BKK) Pátria terme                       1.500.000 Ft 

        
A Pátria terem 1.750 fős, színpada több mint 150 m

2
,
 
ezért kedvelt helyszíne volt a könnyűze-

nei koncerteknek. Sajnos elektroakusztikája nem tökéletes, és az utolsó években vita zajlik a 
kizárólagosságot kapott cég és a zenekarok között, hogy milyen saját hang- és fényfelszerelést 
lehet a BKK-ba bevinni. Ennek a körülménynek majd a technikai költségek tervezésénél van 
jelentősége. 
A költségvetés készítésénél tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen szolgáltatásokat tartal-
maz a bérleti díj (jegyszedők, ruhatárosok, technikusok, villanyszerelő, biztonsági őrök, stb.). 
Fontos továbbá tudni, hogy milyen időtartamra szól a bérleti díj. Általában teljes (24 órás) 
napra érvényesek a bérleti díjak, de ettől eltérő helyszínek is akadnak (8 óra, 12 óra, 16 óra). 
Ezt előzetesen tisztázni szükséges, mert később komoly vita alapja lehet. Rá kell kérdezni az 
éjszakai ügyeletek kérdésére is, mert esetleges költségeivel számolni kell.   Ez akkor érdekes, 
ha már a tervezésnél tudjuk, hogy nagyobb díszletet, technikát építünk be, amihez az előző 
éjjelre is szükségünk van.         
A bérleti díjakhoz kell tervezni a próbák helyszínének költségeit is. A rendezvény helyszínén 
általában csak a főpróbákat lehet tartani, mert magasak a költségei.  
A felkészülést kisebb helyen, klubban, művelődési házban lehet megoldani. Természetesen 
ezek a lehetőségek is pénzbe kerülnek. 
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Próbaterem 5 napra (20.000 Ft/nap)              100.000 Ft 

 

2.)     TECHNIKAI KÖLTSÉGEK 

 
Ebbe a fejezetbe tartozik minden olyan költség, ami a rendezvény megszólalásához, külsősé-
geihez szükséges. Teljes hangosítás, világítás, díszlet, jelmez, pirotechnika, videó technika, 
stb.). Általában a rendezvényhelyszínek nincsenek felkészülve nagyobb volumenű rendezvé-
nyek technikai kiszolgálására, így azt bérelni kell. Erre nagyon sok kiváló cég működik. 
Komplett technikai szolgáltatást nyújt a rendezvényhez. Néhány helyszínen van olyan prob-
léma, hogy kizárólagos szerződést kötöttek technikai szolgáltatóval, ott speciális megegyezés-
re van szükség. Vagy el tudja fogadni a rendezvény rendezője a céget és akkor árajánlat alap-
ján működik a dolog, vagy nem, mert saját berendezést akar használni és akkor valamilyen 
megállapodott összeget kell „lelépési díjként” kifizetnie.  
Nemcsak a technika költségeire kell ebben a fejezetben gondolni, hanem a működtetéshez 
szükséges személyzetre is. A szolgáltató természetesen a megadott árba belekalkulálja a mű-
ködtető személyzetet, de az extra igényeket külön tervezni kell. (pl. fejgépesek) 
 

Hangosítás          250.000 Ft 

 
A hangosítás kalkulációja rendkívül összetett dolog. Minden rendezvénynek más az igénye, 
ezért nagyon fontos pontosan átgondolni a tervezés pillanatában, hogy mire lesz szükségünk. 
Nem ugyanolyan költséget jelent egy koncert 4 zenésszel és 1 szólistával, mint egy nagyzene-
karos (big-band) 3–4 szólistával és vokállal. Költségvetési szempontból fontos tudni, hogy 
mennyi URH mikrofonra, mekkora kontroll hangra stb. lesz szükségünk. 
  

Világítás                       200.000 Ft 

 

Fejgépesek tiszteletdíja: 2 fő  (5.000 Ft/fő/nap)                                           10.000 Ft 

 
Világításnál nem szabad elfelejteni, hogy egy koncert hangulatát pozitívan tudja befolyásolni 
néhány robot lámpa, vagy „gobó”-kat vetítő lámpa. Ezeknek a költségeivel is számolni kell (kb. 
25.000 Ft/db a bérleti díja). Ha lézert használunk annak a költségeit, itt kell tervezni.   
 

Videó technika (kamerák, kivetítők, vetítővászon, stb.)        350.000 Ft 

 
Ma már kevés rendezvény tudja kihagyni a színpadképéből a nagy vetítővásznat és a projektorokat 
(kivetítőket), mert hozzátartozik a megfelelő megjelenéshez, hogy a színpadról közeli képeket lássunk. 
 

Díszlet (virágdíszítés)           150.000 Ft  

 
Ebben a tételben nagyon eltérőek lehetnek a rendezvények színpadképei.  
Más kell egy klubban lévő szólókoncerthez és megint más az Arénában megrendezett zenekari 
bulihoz. Költségeiben is milliós nagyságrendnyi különbségek lehetnek. A színházi körülmények-
kel rendelkező helyszíneknél általában elegendő egy impozáns virágdíszítés, a szabadtéri koncer-
teknél viszont gyakran díszlet háttérfalat kell építeni. Tehát a díszlet költségeit általában a pénz-
ügyi lehetőségek határozzák meg. (Ha jó szponzora van a rendezvénynek, akkor bőkezűbben lehet 
hozzálátni a díszlet tervezéséhez, ha nincs akkor meg kell elégedni a virágdíszítéssel.)      
 
Jelmez 
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Értelemszerűen ezt a költséget abban az esetben kell tervezni, ha a rendezvény koncepciója 
igényli a jelmezt. Például, ha a zenekart speciális egyenruhába akarják öltöztetni, vagy a szó-
listának szüksége van egy, az erre a koncertre tervezett ruhára.  
 
Pirotechnika  
A különböző fűst és tűzijáték effektek tartoznak ebbe a körbe.  
 

3.) NYOMDAI KÖLTSÉGEK 

 

A kalkuláció elkészítéséhez rendelkezni kell a produkciónak egy „reklám–propaganda terv-

vel”, de legalább elképzeléssel. Ennek a pontos meghatározása nagyon fontos feladat, mivel 

ezek a költségek a produkció elkezdésének pillanatában jelentkeznek, és akkor is ki kell gaz-

dálkodni (és fizetni!) ha esetleg az előadást érdeklődés hiánya miatt le is mondjuk. Ezért nem 

mindegy, hogy mi, mennyi példányban és mennyiért készül el. Ezért kell a pontos tervezés. 

Általánosságban elmondható, hogy művészeti rendezvények esetében a szórólap, a plakát 

elengedhetetlen propaganda eszköz. 

 

Szórólap: A/5 méretű, 10.000 db, színes (kb. 8–15 Ft/db)      100.000 Ft 

 

A szórólap ára nagyon sok mindentől függ. Pl. az egyes nyomdák között kb. 4–5 Ft/db diffe-

rencia is lehet, ezért érdemes több helyről ajánlatot kérni. Az ár függ még a papír minőségé-

től, vastagságától, a színek számától, a hajtástól, a darabszámtól, stb. 

 

Plakát:    • B/2 méretű, 1.000 db, színes (kb. 85–100 Ft/db)    100.000 Ft 

             • A/4 méretű, 1.000 db, színes (kb. 50 – 80 Ft/db)                  60.000 Ft 

 

A plakát kérdésében nagyon nagy vita van a rendezvényszervezők és a művészek között. A 

rendezvényszervezők nagy része azt állítja, hogy a plakát nagyon drága, de nem hozza be a 

közönséget. A művészeknek pedig fontos a plakát, mert presztízs értéke van. A vita nagyon 

nehezen eldönthető, de egy biztos, hogy plakát kihelyezése viszonylag nagy számban, horribi-

lis pénzt emészt fel. Persze többféle plakát méret és plakát hely van, így az összegek is változ-

tathatóak. Pl. A/4 és A/3 méretű plakátot ki lehet helyezni a metró kocsikban, ahol elvileg na-

gyon sokan láthatják. Ezek még viszonylag megfizethető árúak is. 1 hónapra 100 db A/4 plakát 

a metró kocsiban  kb. 250.000 Ft. Persze ez csak a helypénz, ennek még van nyomdai költsége és 

kasírozási költsége (kasírozás: keménypapírra rá kell ragasztani a plakátot).     

 

4.)   REKLÁMKÖLTSÉGEK 

 

Plakátkasírozás: 200 db (100 Ft/db)         20.000 Ft 

 

Plakát kihelyezés metró kocsiba 1 hónapra, 200 db       500.000 Ft 

 

MAHIR plakáthelyek (utcai oszlopokon) 1 hónapra, 500 db   1.000.000 Ft 

 

Nagy divat lett az óriásplakát hirdetés, de ez művészeti előadásnál csak akkor járható út, ha a 

rendezvényt egy jelentős szponzor támogatja, akinek van bérelt helye, és ezt átengedi egy 

bizonyos időre (ez esetben is nagyon komoly összeg az óriásplakát elkészítésének költsége), 

vagy jelentős szponzor pénzt ad kimondottan a plakát kihelyezéséhez.   

A plakáthirdetés inkább presztízsértékkel, mint jelentős reklámértékkel bír. Abból a pénzből, 

amiből értékelhető nagyságú plakátkampányt lehet készíteni (kb. 5 millió forint) nagyon jó 
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hatásfokú rádióreklám jön ki. A rádiós és televíziós reklámokat is itt kell tervezni, de erre 

inkább bartell szerződéseket, vagy szponzorszerződéseket kell kötni.  

Költségvetésbe fizetett televíziós hirdetést betervezni, ha nincs rá külön szponzor pénz – tehát 

csak a jegybevétel a fedezete –, igen komoly bátorságra vall.    

 

 5.) HIVATALOS KÖLTSÉGEK 

 

(E költségeket csak a jegyár megállapítása után tudjuk beírni, mert ezek összege a jegy árbe-

vétel bizonyos százaléka.)   

 

Jogdíjak (jelenlegi rendelet szerint a nettó jegybevétel 9%-a)             434.660.-Ft 

 

 

Közönségszervezők jutaléka                   482.000.-Ft 

 
Megállapodás szerint, a nettó jegyeladás 10–15%-a. A százalék függ a jegyek mennyiségétől és a 
jegyek árától. A közönségszervezés nagyon fontos, ezért általában nem szabad kihagyni az esetlege-
sen megspórolható összeg miatt. Nincs nagyobb ráfizetés, mint az üres, el nem adott helyek! 
 
 

Általános Forgalmi Adó (ÁFA)                     724.435.-Ft 

 
Jelenleg a művészeti tevékenység áfája 20%. Így a belépőjegyekből 20%-ot kell az államnak 

befizetni. Viszont a költségszámlákból is visszaigényelhető az áfa tartama.  

A költségvetést nettó számokkal célszerű elkészíteni és a végén a jegy árához hozzáadni a 20%-ot.  

 

6.) TISZTELETDÍJAK 

 
Minden esetben megállapodás kérdése a művész és a rendezvény szervezője között.  Régen, a 
rendszerváltás előtti időben ez a tervezési feladat sokkal könnyebb volt, ugyanis az Országos 
Filharmónia és az Országos Rendező Iroda (ORI) évente megállapította minden működési 
engedéllyel rendelkező művész gázsiját, és azt lehetett hivatalosan kifizetni. Ma már ez a két 
fél megállapodásán múlik. Ezért mielőtt a költségvetést elkészítjük, meg kell állapodni a mű-
vészekkel a tiszteletdíjról.   

 

Szólista tiszteletdíja           250.000 Ft 

 

Vendégek tiszteletdíja: 2 fő (100.000 Ft/fő)       200.000 Ft 

 

Zenekar tiszteletdíja: 12 fő  (50.000 Ft/fő)        600.000 Ft 

  
A művészekkel tisztázni kell a gázsi megállapodáskor, hogy mit tartalmaz a meghatározott 
tiszteletdíj. Tartalmazza-e a próbák díjazását, a TV közvetítés díját, stb.  
A tiszteletdíjak tervezésénél nem csak a művészek pénzét kell pontosan megállapítani, hanem 
a többi közreműködőét is. Természetesen nem lehet több hónappal előre megállapodni a jegy-
szedő béréről, ezért pausál (átlag) összegeket kell tervezni.  
 

Jegyszedők díja: 8 fő 4 órára (4.000 Ft/fő)         32.000 Ft 
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Biztonsági szolgálat: 4 fő (8.000 Ft/fő)          32.000 Ft 

 

 

7.)  EGYÉB  KÖLTSÉGEK 

 

Ebbe a fejezetbe kerül minden olyan költség, amelyiknek nincs természetes helye valamelyik 

előző fejezetben, például sajtótájékoztató költsége, vendégművészek szállásköltsége, a ren-

dezvény után tervezett fogadás vagy bankett költsége, stb.   

   

Sajtótájékoztató költségei          100.000 Ft 

 
A fenti összes költséget összeadjuk, és ez az összeg lesz a teljes kiadásunk. 
Nem felejtsük el, hogy egy tervezett jegyár megállapítása után vissza kell térnünk az              
5. fejezethez, a „Hivatalos költségekhez” és oda is be kell írni a kiszámított értékeket.  
Ekkor kapjuk meg a végleges kiadásunkat. Valahogyan így: 
 

A már tudott teljes költség        5.554.000 Ft 

  
Ebből kalkulált jegybevétel: 
A Pátria terem befogadóképessége 1.750 fő, ebből  a 70%-os ház esetén el kell adni 1.225 db je-
gyet, aminek az átlagára: 4.500 Ft. Ebben az esetben két lehetőségünk van:  
 
vagy számolni kell azzal, hogy  
mennyi szponzor pénz tudunk szerezni 

vagy bízunk a rendezvényünkben,  
hogy ilyen magas átlagáron is menni fog  
(3.000 Ft-tól  6.000 Ft-ig) 

 
Tegyük fel, hogy bízunk abban, hogy 1.000.000 Ft-ot biztosan tudunk szerezni, akkor csök-
kentjük a költségeinket 1.000.000 Ft-al, azaz     

 
5.554.000 – 1.000.000  =  4.554.000 Ft

 

 4.554.000 Ft 
=  3.700 Ft/ db 

 1.225 db jegy 
 

Ekkor meghatározzuk a jegyár kategóriákat. A BKK-ban általában 4 jegyár kategória van 
(természetesen ehhez szükséges a jegytérkép, hogy melyik helyből mennyi van), s ekkor ki-
kalkuláljuk a lehetséges jegybevételt:     

 500 db       5.500 Ft  2.750.000 Ft 
 300 db       4.500 Ft  1.350.000 Ft 
 200 db       3.500 Ft     700.000 Ft 
 225 db       2.500 Ft     562.500 Ft   . 

     1.225 db                          5.362.500 Ft  
 

Ezután tudunk visszalépni az 5. pontra, a „Hivatalos költségekre” – ami a jegybevétel-ből 
közel 39 %-ot visz el –, s a jelen esetünkben várhatóan:   2.145.000.- Ft 

 

A teljes kiadás összesen:        7.699.000 Ft 

 
Most kiszámítjuk a bevételeinket: 
 
 Jegyár bevétel (70 % esetén) 5.362.500 Ft  
 Szponzorok támogatása  1.000.000 Ft 
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 Reklám bevételek 1.500.000 Ft 

 Összes bevétel 7.862.500 Ft 

 
    

Ezek szerint – amennyiben 1.000.000 Ft szponzor és 1.500.000 Ft reklámbevételhez tudunk 
jutni –, 70 %-os jegyeladás esetén is pozitív eredménnyel tudunk zárni. Minél jobb a jegyel-
adásunk, annál nagyobb a nyereségünk.    
 
Amikor mindez elkészült, egy gondos rendezvényszervező elvégzi a kockázatelemzést, ami-
ből kiderül, hogy mennyire szabad belevágni az adott rendezvény megszervezésébe.  
 
 
Budapest, 2007. augusztus 1.  
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