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SZIE GTK RGVI

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

VENDÉGLÁTÁS

• A társasági élet és a hivatalos kapcsolatok 
személyes találkozói nagyon kevés kivétellel 
valamilyen mértékben igénylik a vendéglátást, 
a vendégként való fogadást. 

• A körülményektől függően ez lehet teljesen 
kötetlen, vagy szigorúan protokolláris. 

• Az összejövetelek formáit általában a szerint 
csoportosítják, hogy az étkezés milyen 
szerepet kap benne.

Egy pohár pezsgő Időtartam: 15 perc
• Kiállítás megnyitásához, szerződés aláíráshoz, szoboravatáshoz, 

kitüntetés átadáshoz stb. kapcsolódó rendezvény. 
• A felszolgálók tálcán pezsgőt kínálnak, ebből minden meghívott 

vendég egyet levesz, attól függetlenül, hogy szereti vagy nem, hogy 
autóval érkezett-e vagy sem – legfeljebb nem üresen teszi 
távozáskor a poharat a pincér üres tálcájára, vagy a bejárat melletti 
asztalra.

Előnye 
– rövid időtartam 
– rövid lerámolási idő
– alacsony egy főre jutó dolgozói létszám

Hátránya
– nem„látványos” rendezvényforma

Kávészünet Időtartam: 20-40 perc
• Szimpóziumokhoz, tanácskozásokhoz, konferenciákhoz kapcsolódó 

rendezvényforma.
• A vendégek az előre felállított pultokról forró kávét, teát, üdítőt, 

esetleg sós és édes harapnivalókat kaphatnak. 
• Célja a gyors szellemi felfrissülés, regenerálódás. A gyors 

kiszolgáláshoz sok asztal, nagy kerületű pult szükséges.

Előnye 
• alacsony egy főre jutó dolgozói létszám 
• rövid időtartam 
• rövid lerámolási idő 

Hátránya
• magas eszközigény
• nem„látványos”rendezvényforma
• hosszú előkészítési idő

Cocktail-party Időtartam: 30-40 perc

• Társas összejövetel, célja, hogy a jelenlévők 
megismerkedjenek, új üzleti kapcsolatok 
szülessenek. Az étkezés itt visszafogott, de 
elegáns. 

• A cocktail-party lényegében a fogadás 
szerényebb vagy egyszerűbb formája, a 
legkötetlenebb vendéglátási alkalom.

• A hivatalos cocktail-party-kon nem is szoktak
ilyen italt kínálni.

Előnye 

• minimális bútorzat szükséges 

• rövid helyszíni előkészítés

Hátránya

• rövid időtartam

• nem„látványos rendezvényforma”

• magas felszolgálói létszám
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Állófogadás Időtartam: 1,5-2 óra

• Időpontja régebben délutáni és esti órákra esett, de 
kezd divatba jönni a délben, sőt sajtófogadásokat 11 
órakor is szokás szervezni. Ha délelőtt rendezik az 
állófogadást, időtartama rövidebb, általában 1 óra. Az 
érkezési időpont nem kötődik szorosan a fogadás 
kezdetéhez, 15-20 perc késés megengedett.

• Az enni- és innivalót büféasztalon helyezik el, minden 
ételt állva, egy villával kell fogyasztani. A büféasztal 
felénk eső szélén kistányérok, szalvéta, és villa-kés 
összeborítva vannak elhelyezve.

Előnye 

• viszonylag rövid időtartam

• okosan összeállítható menüajánlat

• kimondottan látványos megvalósítási forma

Hátránya

• hosszú előkészítési idő

• magas eszközigény

Buffet-Dinner, „ültetett” állófogadás Időtartam: 1,5-2 óra

• A teremben a büféasztalon kívül a visszaigazolt vendégek 
számának megfelelő számú ülőhellyel asztalokat is 
terítenek, de ültetési rend nincs.

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

• A műsor ne legyen 20 percnél hosszabb, melyre általában a 
pohárköszöntő után kerül sor.

• A buffet-dinner lényege az, hogy a főétel után már nem kell 
visszaülni az asztalhoz, a desszertet, kávét, gyümölcsöt, 
sajtot meg lehet enni állva is, vagy másik asztalhoz ülve, így 
a rendezvény második része már kötetlenebb. 

• Ekkor az asztaltársaságon kívül másokkal is lehetőség nyílik 
beszélgetni, ismerkedni. 

Előnye 
• a vendég széles ételválasztékot kap 
• szabad mozgás folyamatos kommunikáció 
• helyszín könnyen tisztán tartható
• látványos és elegáns rendezvényforma

Hátránya
• több bútor szükséges
• nagyobb alapterületű helyszín kell
• hosszabb előkészítési, terítési idő
• több étel, ital szükséges
• hosszabb időtartam

Díszétkezés, gálaétkezés Időtartam: 3-4 óra
• Kimondottan ünnepélyes ebéd vagy vacsora.
• Az összes rendezvénytípus közül ez a legreprezentatívabb.
• A díszétkezés apropója lehet egy üzleti tárgyalás, találkozó lezárása, 

hosszabb lélegzetvételű vállalati, vagy családi összejövetel, valamint 
minden olyan alkalom, amikor a cél a meghívottak különleges 
élményben való részesítése, lenyűgözése. 

• Lebonyolítás szempontjából a legnehezebb rendezvényfajta.
• Eszközigénye óriási
• A megérkező vendégeket hostessek általában előre kijelölt helyükre 

– ültetési rend, névkártyákkal, ültető tablóval – kísérik.
• A helyszín és az asztalok gazdagon dekoráltak, hangulatos a terem 

világítása.

Előnye
• látványos rendezvényforma 

Hátránya:
• konyha teljes kitelepülésével jár
• csak részben kommunikatív
• hosszú időtartam
• magas eszköz-bútorigény
• magas dolgozói létszám
• hosszú előkészítési-terítési idő
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Menü-összeállítás fortélyai
• Á la carte étkezés akkor javasolt, 

– ha a társaság létszáma nem haladja meg a tíz főt, 
– ha van idő arra, hogy megbeszéljék melyik étel 

megnevezés mit takar, 
– megvárják, míg a választott ételeket elkészítik.

• A menü előnye az á la carte étkezéssel szemben, 
hogy 
– a konyha és az étterem előre fel tud készülni a

nagyszámú társaság fogadására, 
– folyamatosan, zökkenőmentesen ki tudja szolgálni a 

vendégeket,
– emeli az alkalom ünnepélyességét.

Az étrend illeszkedjen az adott alkalomhoz!
1. Legyen változatos az ételsor!
2. Nyersanyagok kétszer ne ismétlődjenek, ha mégis, 
akkor eltérő hőkezeléssel!
3. Változatosak legyenek a színek, alapvető ízek, állag -
száraz illetve mártásos ételek– készítési módok!
4. A domináns fűszerek eltérőek legyenek!
5. A hőfok különbségek, pl. hideg köret egy meleg ételhez 
feldobják az ételt!
6. Alkalmazkodjunk az esemény jellegéhez, évszakhoz, 
napszakhoz, használjunk szezonális nyersanyagokat!
7. Fogások sorrendjében a gasztronómiai érték a főfogásig 
emelkedjen (pl. nemesebb húsrészek, sültek a főtt és 
párolt ételek után)!

Házon kívüli rendezvények

• Vendéglátás szempontjai:
– Jó megközelíthetőség

– Több bejárat – behajtási lehetőség

– Raktár, hátsó kiszolgáló egység

– Földszint vagy emelet

– Könnyű bútorzat → összeilleszthető, összehajtható 
(szállítás)

– Tisztíthatóság

– Teherbírás

Rendezvény marketing

• kiemelten fontos a média szerepe

• innen értesülhetnek az érdeklődők a 
rendezvényről

• itt jelenik meg annak visszhangja is

• A reklám a piacgazdaság nélkülözhetetlen 
eleme, melynek célja az 

– informálás, 

– befolyásolás,

– igénykeltés. 

• Minden reklám sikerének kulcsa a fogyasztó 
megismerése. 

• a kiválasztott célcsoport mire figyel fel, mi 
alapján dönt, mi a fontos számára, tehát 
összességében tudnunk kell, hogyan 
gondolkodik.

• A visszacsatolás ugyanolyan fontos!
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A reklám fizetett, befolyásoló célzatú 
kommunikáció azonosítható közzétevővel, 
termékekről, szolgáltatásokról és eszmékről, 
melyeket különböző médiumokban tesznek 
közzé.

A visszacsatolás ugyanolyan fontos!

A reklámokat többféleképpen csoportosíthatjuk:

• tárgy szerint (politikai, társadalmi, gazdasági),

• célcsoport szerint (fogyasztói, üzleti).

• Reklámhordozó a média, vagyis valamilyen 
kommunikációs csatorna (pl.: televízió), a 
reklámeszköz pedig az üzenet kódolt változata 
(pl.: reklámfilm).

• A média felosztása: vizuális, auditív, 
audiovizuális vagy más csoportosításban: 
nyomtatott, illetve elektronikus médiáról 
beszélhetünk.

A kommunikációs csatorna kiválasztását 
befolyásolja: 

• a reklámozni kívánt termék vagy szolgáltatás, 

• a célcsoport, 

• a rendelkezésünkre álló költségkeret, 

• az esetleges konkurencia,

• az adott médium speciális tulajdonságai is 
(célozhatóság, költség, időtartam, jogi 
szabályok).

Médiumok:

• írott sajtó

• szabad- és zárttéri reklámok

• rádió

• televízió

• mozi

• internet

Az írott sajtó

• Szerepe fokozatosan csökken, de mégis a 
legfontosabb.

• A megjelenés gyakorisága szerint léteznek 
napi- és hetilapok, valamint folyóiratok.

• Tartalmuk szerint megkülönböztethetünk: 
általános, politikai, gazdasági, társadalmi, 
kulturális, bulvár, hirdetési és szaklapokat.

• Minden sajtótermék fontos mutatószáma a 
példányszám.

• A napilapok hitelesek az olvasóközönség szemében, 
viszont az újság nagy részét csak felületesen olvassák 
el. 

• A napilapok széles közönségnek, aktuális üzenetet 
közvetítenek gyorsan.

• A kutatások igazoltak, hogy a napilapokban közölt 
reklámok csak minimum heti háromszori megjelenés 
esetén hatékonyak. Tömeges elérést tesznek lehetővé 
tehát, viszont éppen ezért nagy az ún. meddőszórás, 
vagyis sok olyan emberhez is eljuttatjuk hirdetésünket, 
akit az nem érdekel. 
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• A napilapok előnye, hogy a megrendeléstől számított 
két-három napon belül megjelenik benne reklámunk, 
vagyis rendkívül gyorsnak és rugalmasnak mondható.

• A magazinok presztízse és példányszáma is változó, 
viszont itt több elmélyült és érdeklődő olvasóra 
számíthatunk, és a ritkább megjelenés miatt az 
információk hosszabb ideig emlékezetben 
maradhatnak. 

• A magazinokban igényesebb kivitelben, viszont 
drágábban reklámozhatunk. Hátránya, hogy 
hosszadalmasabb a megjelenés, mint a napilapokban, 
előnye viszont a kisebb meddőszórás.

• A szaklapok rendkívül magas presztízzsel 
rendelkeznek, meglehetősen magas az 
élettartamuk, mivel az érdeklődők gyűjtik és újra 
előveszik az egyes példányokat, viszont az előző 
kettőnél lényegesen kisebb olvasókörrel 
rendelkeznek, így a meddőszórás szinte 
minimális. 

• Népszerű új kategória az ingyenes lapoké, melyek 
előnye a gyors információhoz jutás. Ilyenek a 
reklámújságok, a vállalati magazinok vagy a 
programmagazinok.

A sajtóreklámokat többféleképpen 
csoportosíthatjuk:

• méret

• elhelyezkedés

• színek

• képek szerint.

Szabad- és zárttéri reklámok
• legősibb reklámhordozók
• az eszköz és a hordozó gyakran nem is különíthető el 

(pl.: óriásplakát táblája: hordozó, plakát: eszköz)
• a szemlélő gyakran felületes, hiszen csak rövid ideig 

figyeli a reklámot, s azt is többnyire mozgás közben 
teszi

• könnyen érthetőre kell tervezni, elsődleges célja a 
figyelemfelkeltés legyen

• csak egy szlogent és valamilyen egyszerű képet 
tartalmaz

• A szabadtéri reklámok másik funkciója (a 
figyelemfelkeltés mellett) az emlékeztetés.

• Többnyire más médiumok reklámjainak 
kiegészítői, az emberek tudatában való 
folyamatos jelenlétet szolgálják. 

• Nagy méretük miatt erős hatással 
rendelkeznek.

• Lehetőleg forgalmas, jól látható helyen tegyük ki 
őket.

• Szinte mindenki láthatja, tehát szelekció nem 
lehetséges (esetleg területi). 

• A gyártási költségük magas, a kihelyezési 
alacsony.

• Állandó reklámfelületek esetében egyedi 
kalkuláció szükséges (ez meglehetősen drága), 
tervezésük, előállításuk és engedélyezésük hosszú 
folyamat.
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szabadtéri reklámfajták további kategóriái:

• plakátok

• festett táblák, vásznak, 

• világító berendezések

• utcabútorok

• járműreklámok

• légi reklámok

Plakátok:
• Legfontosabb az óriásplakát, mivel ennek a 

legnagyobb a mérete és a hatása is.
• Kevés elemet használjunk, az emberek átlagosan 

csak két másodpercig figyelik.
• Gazdaságos és hatékony reklámozási forma a 

forgóprizmás berendezés.
• Hatékonyak a city-light plakátok is, melyeket

buszmegállókban, benzinkutakon, 
bevásárlóközpontokban helyeznek el (tehát 
forgalmas helyeken, ahol ráadásul várakoznak is 
az emberek), az éjjel-nappali belső megvilágítás 
pedig még tovább növeli előnyüket.

• A kandeláber-reklámok előnye, hogy 
aktualitásukat vesztve könnyen eltávolíthatók.

Utcabútorok:

• padok, korlátok, szeméttárolók, 
zászlók, molinók tartoznak ebbe 
a típusba.

• Hasznos és hatékony 
reklámfelületek lehetnek.

• A rendezvényszervezésben 
gyakori a molinók, vagyis a 
kifeszített vásznak használata.

A rádió

• Auditív médium, aktuális, érdekes információk 
közlésére használják. 

• A hallott információ jobban rögzül, mint az 
olvasott.

• Kereskedelmi vagy közszolgálati alapon 
működnek. Előbbi reklámbevételeiből él, utóbbi 
állami támogatást is kap. 

• Más csoportosításban országos és helyi rádiókat 
különböztethetünk meg. 

• A rádió szóbeli meggyőzésre épít, magas 
információs értékkel rendelkezik. 

• Az emberek nagy része háttérrádiózást művel, 
ezért az elsődleges feladat a figyelem felkeltése. 

• Nem célszerű tömeges adatot közölni, mert az 
emberek nem jegyzik meg. 

• A rádióreklám egyszeri tarifája alacsony, viszont a 
hatékonyság miatt többszöri hirdetés szükséges. 

• A reklámfelvételek felépítés szerint lehetnek 
narratívak (a hallgatóhoz szólnak), dialógusosak 
(a párbeszéd ellenszenvet válthat ki, mivel kizárja 
a hallgatót), vagy reklámdalok (a dallam révén 
jobb az emlékezeti hatás).

• Egyéb auditív médiumok: hangosbemondó, utcai 
hangszóró, vásári megafon. Kizárólag helyszíni 
alkalmazásra valók, a rendezvény ideje alatt 
hatékonyak.
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Az audiovizuális média: a televízió, a mozi és az Internet
• kereskedelmi vagy közszolgálati; helyi, országos, földi, 

műholdas, kábeles vagy digitális.
A televízió
• Magas presztízzsel rendelkezik (éppen ez a veszélye is), 

magas figyelemértékkel bír (hiszen azért tévéznek, 
hogy információhoz jussanak). 

• Ugyanakkor a televíziótól szórakoztatást várnak az 
emberek, így a reklámok ellenérzést válthatnak ki, 
különösen, ha kedvenc műsorukat szakítják félbe.

• Az elképzelések szinte korlátlanul megvalósíthatóak, ez 
is széles közönséghez szól.

• Közzététele a legköltségesebb (az összes médium 
vonatkozásában). 

• A tarifa alapja napjainkban a nézettség. Ezen 
túlmenően szezonális árakat állapítanak meg a 
csatornák. 

• A reklám minimális hossza öt másodperc. 

• A legdrágább médium egyben a 
legrugalmatlanabb is: rendkívül hosszú idő telik el 
a megrendelés és a reklámfilm adásba kerülése 
között.

A mozi

• A mozi presztízse nem túl magas, és (a 
televízióhoz hasonlóan) sajátos, kettős 
befogadói szituáció jellemzi:

• a filmet meg akarják nézni, a reklámot viszont 
kénytelenek. 

• A mozi a hatalmas vászon révén rendkívül 
hatásos, a közönség jól célozható (többnyire a 
fiatalok látogatják).

Az Internet
• a többi médium (sajtó, rádió, televízió) kínálata 

letölthető róla, és kommunikációs lehetőségként is 
funkcionál. 

• kiváló technikai adottságokkal, kedvező befogadói 
szituációval. 

• Közönsége jól célozható.
• Az internetes reklámozás nem költséges eljárás, 

rugalmas, gyors, probléma viszont a jogi szabályozás 
hiányossága.

• Kommunikációs lehetőségek: honlap; letölthető 
eszközök; megjelenés keresőprogramban; e-mail, spam 
(kéretlen levél, visszatetsző lehet)

Magyarországi Rendezvényszervezők és 
Szolgáltatók  Szövetsége (MaReSz)

Célok:

• - Több rendezvény!

• - Jobb feltételek!

• - Több jó szakember!

• - Legyen ismertebb a MaReSz!

• - Legyen érdemes tagnak lenni!

• 1994-ben alakult meg a rendezvényszervezői 
szakma elismerésére,

• 15 cég alapította, ma több, mint 110 tagja van

• 2001-től a Magyar Turizmus Zrt. Szervezeti 
egysége. Nonprofit szervezet!
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Tagozatai:

• - Kiállításszervezés, kivitelezés

• - Kongresszusszervezés és 
konferenciaszervezés

• - Rendezvényhelyszín

• - Rendezvénygasztronómia

• - Rendezvénytechnika

• - Rendezvényügynökség

Feladatai:

• - Kiadványok készítése

• - Adatgyűjtés és –szolgáltatás

• - Háttéranyagok gyűjtése, adatbázis

• - Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel

• - Közreműködés továbbképzésekben

• - Javaslattevés beruházásokra

Magyar Kongresszusi Igazgatóság

• Célja, hogy népszerűsítse hazánk 
konferenciaturisztikai adottságait, helyszíneit 
kül- és belföldön egyaránt,

• A hivatásturizmus – nemzetközi 
megnevezéssel élve a MICE, a "Meetings, 
Incentives, Conferences & Exhibitions" piac -
ma Magyarország egyik legdinamikusabban 
fejlődő turisztikai ágazata. 

• Mo. versenyképes, kifejezetten sikeres: 
professzionális szervezőirodák, jól felszerelt 
konferenciaszállodák és különleges 
rendezvényhelyszínek széles választéka várja az 
országba érkezőket.

• A Magyar Kongresszusi Igazgatóság kiemelt 
feladatának tekinti, hogy felhívja a 
hivatásturisztikai szakma figyelmét a 
környezetvédelem fontosságára (Zöld 
rendezvények)

• 1990-ben alakult, 2000 óta a MT Zrt. szervezeti 
egységeként működik,

• Non- profit szervezet, célja, hogy minél több 
konferenciát- kongresszust tartsanak hazánkban,

• Tevékenységi köre:
• Adatgyűjtés, 

• Szolgáltatás,

• Információszerzés- és továbbítás,

• Kiadványok összeállítása, publikálása,

• Nemzetközi szervezetek munkájába való bekapcsolódás

ICCA

• International Congress and Convention Association

• (Kongresszus- és Konferenciaszervezők Nemzetközi 
Szövetsége)

UIA

• Union of International Associations

• (Nemzetközi Szervezetek Szövetsége)

CO2NTRA

• A Magyar Kongresszusi Iroda környezetvédelmi 
partnere
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Egyéb érdekvédelmi szervezetek
• Magyar Marketing Szövetség
• Magyar Public Relations Szövetség
• Magyar Reklámszövetség
• Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
• Direkt Marketing Szövetség
• Magyar Fesztivál Szövetség
• Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
• Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők 

Szövetsége


