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Vezetői összefoglaló 

A hazai rendezvényszektorhoz kapcsolódó képzési struktúra feltérképezését a Magyar Turisztikai 

Programalapítvány megbízásából a Hétfa Kutatóintézet végezte el. Kutatásunkat az iparágat sújtó 

munkanélküliség enyhítését elősegítő előzetes lépésnek tekinthetjük, a képzések kulcsfontosságú 

szerepet játszanak a probléma kezelésében. Első körben fontos felmérni a már elérhető 

lehetőségeket, ennek érdekében a képzések összegyűjtése és jellemzésén túl interjúk segítségével 

megszólaltattunk releváns képzések és a szektorban működő munkáltatók képviselőit. Feltáró 

kutatásunk eredményeképpen megalapoztuk egy olyan digitális oktatási térkép létrejöttét is, ami a 

későbbiekben egyfelől támogathatja a rendezvényszektor iránt érdeklődő fiatalokat, ezáltal 

potenciális munkavállalókat a megfelelő szakmai képzés kiválasztásában, másfelől információt 

biztosít a képzési kínálatról a munkavállalók számára is. Az összegyűjtött képzések lefedik a 

felsőoktatást, a szakképzést, valamint a felnőttképzést is. Az azonosított képzések jellemzőit A hazai 

rendezvényszektor képzési térképe című fejezetben foglaltuk össze, a képzések teljes listája és a 

további jellemzőkről információ pedig az 1. mellékletben található. 

A rendezvényszektorról a vonatkozó szakirodalom tükrében mind nemzetközi, mind hazai szinten 

kijelenthetjük, hogy az még nem járta végig a szakmásodás útját, nem professzionalizálódott. Ez 

több területen is tetten érhető az iparágban: 

• A professzionalizálódási folyamat elengedhetetlen részét képezi a szakmai tudásanyag és 

a megfelelő készségek egységesítése, az ezek elsajátítására vonatkozó intézményes 

keretek, vagyis a szervezett oktatás megléte. Mindez erősíti a szakmai identitást, illetve a 

szakma széleskörű elismerését is. Jelenleg a hazai munkáltatók – összehangban a 

nemzetközi kutatások eredményeivel – nem feltétlen vannak tisztában a működő 

képzésekkel, amennyiben pedig rendelkeznek ezekről tapasztalattal, akkor hiányolják a 

tényleges szakmai gyakorlat, a gyakorlati szakmai ismeretek meglétét a frissen végzettek 

esetén – noha a képzések leírása szerint ők kiemelt figyelmet fordítanak minderre. Ennek 

következtében a munkáltatók plusz erőforrás terhére saját (belső) képzések létrehozásába, 

működtetésébe kezdtek, ahol az on-the-job learning keretében szerzik meg az új 

munkatársak a releváns tapasztalatot. Mindez hátráltatja a szektor átjárhatóságát, ezáltal a 

szakmásodás folyamatát is késlelteti. Korábbi kutatásokkal egybehangzóan kulcsfontosságú 

a képzők és a munkáltatók szoros együttműködése, kapcsolódása, továbbá lehetséges 

fejlődési irány egy egységes kompetencia-keretrendszer létrehozása is, ami az oktatási 

rendszeren túl a céges (belső) képzésekre is kiterjed. 
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• A képzéseken túl a szakmai szocializáció – mint a professzionalizáció egy újabb kritériuma 

– a munkaerőpiacon folytatódik. A szakmába való belépés feltételei, egyértelmű karrierút 

azonban nem azonosítható sem hazánkban, sem más vizsgált országban. Ez egyrészt az 

egységes szakmai terminológia hiányából fakad (pl. pozíciók elnevezése), másrészt abban 

nyilvánul meg, miszerint a szakmai végzettség megléte nem követelmény a rekrutáció 

során, hiszen a munkáltatók tapasztalatai alapján enélkül is helytállhat egy munkavállaló. Az 

új munkatársak felvételénél sokkal többet nyom a latba a szakmai tapasztalat, maga a 

személyiség, illetve általános alapkompetenciák megléte. Ugyanakkor munkáltatói 

oldalról igény mutatkozott a megfelelő tartalmú és minőségű szakmai képzésekre. 

• Mind az oktatás, mind a munkaerőpiac szempontjából kulcsfontosságú a szakmában való 

elhelyezkedéshez, a sikeres munkavégzéshez szükséges készségek meghatározása, 

általános elismerése. A szakirodalom szerint itt fontos az elméleti, általános keretet adó 

menedzsment ismeretek és készségek, a gyakorlati rendezvényspecifikus tudás, és a 

transzverzális készségek egyensúlya. Ez az, amire országos szinten a szakmai szereplők 

(képzők, munkáltatók) által egységesen elfogadott keretrendszer alapulhat, ami a szoros 

együttműködés alapját is képezheti (lásd pl. EVVC, 2016). 

• A szakmai sztenderdek megteremtésében, egységesítési folyamatban központi szerepet 

játszhatnak a szakmai szervezetek. Ezek megléte, szerepvállalása szintén a szakmásodás 

egyik alapvető kritériuma. A fentebb megfogalmazott igények és elvárások alakításában 

(egységes elvárások a készségek terén, szakmai továbbképzések, tudásfrissítés 

megszervezése), az azokra történő reflektálásban különösen fontos pozíciót tölthetnek be 

ezek a szervezetek – ezáltal tovább erősítve a szakma kapcsolódását, a szereplők közti 

együttműködést, valamint a szakma külső elismerését.  

Jelen kutatásnak a képzések feltérképezésén túl nem volt célja teljes körű képet adni a hazai 

rendezvényszektorról és a képzésekkel kapcsolatos tapasztalatokról. A szektor szereplőivel készített 

interjúk célja a szakirodalmi tapasztalatok validálása, valamint a képzések erősségeire, esetleges 

gyengeségeire való reflektálás volt. Ennek tükrében javasoljuk a kutatás folytatását, immár nagyobb 

merítéssel, hogy átfogóbb képet kaphassunk a munkáltatói igényekről, valamint a szektorban 

dolgozó munkavállalók tapasztalatairól a képzések és az elsajátított, illetve szükségesnek tartott 

készségekről, kompetenciákról. 
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Bevezetés 

A Magyarországot 2020-ban elérő koronavírus-járvány, illetve az ezzel összefüggésben bevezetett 

korlátozások jelentősen megtépázták a hazai rendezvényipart. A szektor addigi kihívásai, mint a 

munkaerőhiány, valamint a kiszámíthatatlanság és a bizonytalanság még nagyobb mértéket öltöttek, 

a pandémia következtében megnőtt a pályaelhagyók száma is. A rendezvénytechnika területén a 

Hang-Fény Érvényesülés? című kutatás1 becslése szerint a járvány előtt közel tizenötezren dolgoztak, 

a munkaerőhiány – különösen a tapasztalt, szenior szakemberek hiánya – viszont már ebben az 

időszakban megmutatkozott a technikai szektorban (Altschach, Bodor-Eranus, Horzsa, 2021). 

A rendezvényipar szegmenseit tekintve szélesebb körű merítéssel2 dolgozó éves felmérés (MaReSz, 

2022) szerint a válaszadó cégek több mint 60%-ánál okozott nehézségeket a munkaerőhiány 2021-

ben, a vállalatok felénél ráadásul magas munkaerőhiányról beszélhetünk – ez utóbbi leginkább a 

rendezvényhelyszíneket és a technikával foglalkozókat sújtja. Szintén jelentős mértékű 

pályaelhagyásról számoltak be, ez a jelenség a kérdőívet kitöltők 53%-át érintette. A MaReSz 

ugyanakkor arra a megállapításra jutott, miszerint 2021-ben az előző évhez képest már kevésbé 

csökkent a munkaerő-állomány a szektorban, hiszen a cégek közel felénél nem változott a létszám, 

megközelítőleg az egyötödük pedig bővülni is tudott. A pandémia okozta kihívások mellé 2022-ben 

újabbak társulnak: a növekvő inflációt a felmérés valamennyi résztvevője megérezte, emiatt 

többségük a szolgáltatási díjak 10-20%-os emelésére kényszerült. A 2022 februárjában kirobbant 

orosz-ukrán háború hatása pedig a külföldi ügyfelek és résztvevők elmaradásában nyilvánul meg, 

erről a cégek 40%-a számolt be (MaReSz, 2022). 

Egy olyan szektorban, ahol az ismeretségnek, a bizalomnak különösen fontos szerepe van a partneri 

kapcsolatokban, és amely mindemellett jelentős munkaerőhiánnyal is küzd, elengedhetetlen a 

megfelelő szakképzettségű és attitűdű utánpótlás biztosítása (Szőnyi, Vörösmarty-Horváth, Szabó, 

2022). Ennek egyik megoldása lehet a megfelelő minőségű szakmai képzések biztosítása, és annak 

láthatóvá tétele mind a keresleti, mind a kínálati oldal szempontjából. Jelen kutatásunk célja ebből 

kifolyólag a rendezvényiparhoz kapcsolódó hazai képzési struktúra feltérképezése; közreműködés a 

jelenleg fellelhető képzési kínálat elérhetővé tételében, ami egy nyilvánosan hozzáférhető oktatási 

térkép formájában valósul meg. A feltáró kutatás továbbá vizsgálja a képzések, a képzési rendszer 

jellemzőit mind az oktatási intézmények, mind a munkáltatók szempontjából. Az elemzés során a 

 
1 A kutatás 50 mélyinterjúra, 6 fókuszcsoportra és egy 267 kitöltést elérő online kérdőívre alapult, az 

adatfelvétel 2020. június-októberben zajlott. 
2 A 150 kitöltő a következő területekről került ki: rendezvényhelyszínek, ügynökségek, konferenciaszervezők, 

cateringesek, technikai szolgáltatók, kiállításkivitelezők, egyéb, meg nem nevezett kiegészítő területek. 
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rendezvényszervezés és -technika számára releváns képzésekkel foglalkozunk, a felsőoktatás és az 

éppen megújuló a szak- és felnőttképzési rendszer egészét is beleértve.  

Tanulmányunkban először összefoglaljuk a nemzetközi szakirodalom releváns tapasztalatait a 

szektorhoz kapcsolódó képzésekről, mindezt a professzionalizáció, vagyis a szakmásodás elméleti 

keretébe foglalva. Ezt követi a hazai képzési struktúra bemutatása, az elérhető képzések 

számszerűsítése, jellemzése, majd pedig a kutatás kvalitatív szakaszának eredményeit ismertetjük 

mind a képzők, mind a munkáltatók szemszögének figyelembevételével, kiemelve a szakmában való 

érvényesüléshez szükséges készségeket. Az interjús tapasztalatok alapján összegezzük a jelenlegi 

képzési struktúrával kapcsolatos kihívásokat, nehézségeket, végezetül pedig összegezzük a kutatás 

eredményeit a szakirodalom tükrében és felvázoljuk a további kutatási irányokat. 

A rendezvényszakma professzionalizációja  

A nemzetközi szakirodalom jellemzően kevésbé a munkaerőpiaci oldalról közelíti meg a szektort és 

az azon belüli képzési szisztémát (People1st, 2010), sokkal inkább foglalkozik adott képzések 

elindításával, értékelésével, jó gyakorlatok összegyűjtésével, valamint magának a 

rendezvényszervezésnek a képzéseken belüli helyével (mint tantárgy, specializáció, önálló szak) 

(Bouchon, Hussain & Konar, 2017; Jones, 2010; Lee, Lee & Kim, 2009; Robinson, Barron & Solnet, 

2008; Wrathall & Richardson, 2019). A munkaerőpiac tükrében azonban számos esetben vizsgálták 

a szektorban való elhelyezkedéshez, sikeres pályafutáshoz szükséges készségeket mind a diákok, az 

oktatók, továbbá a munkáltatók szemszögéből.  

A foglalkozást és a szakmát a köznyelv gyakran szinonimaként használja annak ellenére, hogy a 

szakirodalom egyértelműen elválasztja a kettőt. Egy adott munkavégzés bevett gyakorlata, egy 

foglalkozás a professzionalizációval képes szakmává válni. Ezt vizsgálja a szakmásodás 

szakirodalma, amely arra keresi a választ, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy terület 

elérje azt az érettségi szintet, hogy szakmának hívjuk. A szakmák természetét tanulmányozó 

szakirodalom szerint a szakmaelnevezés egy kizárólagos foglalkozási csoportot jelöl, amely egyfajta 

absztrakt tudást alkalmaz (Abbott, 1988). A szakma szakmai autoritást jelent azon problémák felett, 

amelyeket a megfelelő szakértői csoport hivatott megoldani a probléma definiálása, szakértői 

inferencia és a kezelés lépéseivel. Abbott emellett kiemeli, hogy egy szakma fejlődését nagyban 

befolyásolja, hogy a foglalkozást űző csoport milyen mértékben képes irányítása alatt tartani a 

szükséges tudást és készségeket, valamint ezek átadását.  
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Flexner (1915) az elsők között volt, akik a professzionalizáció fogalmával és az ehhez szükséges 

feltételekkel foglalkozott. Munkája során hat objektív kritériumot állapított meg, amelyek együttes 

teljesülése szükséges a szakmává váláshoz:  

1) intellektuális problémamegoldási folyamat léte a szakmában,  

2) amelyet a tanulás, az innováció és a fejlődés jellemez, megkülönböztetve ezzel a rutintól. 

3) Gyakorlati és meghatározott céllal kell rendelkeznie;  

4) Specifikus tudás és készségek jellemzik a szakmát, amelyek szakmai képzés során elsajátíthatók;  

5) önszerveződés léte; és  

6) önzetlen motiváció léte a szakma űzésében.  

Később Greenwood (1957) Flexner feltételeivel erősen összhangban öt jellemzőben foglalta össze a 

szakmásodáshoz vezető utat. A két megközelítés közötti fő különbség abban ragadható meg, hogy 

Greenwood esetében a feltételek egy folytonos fejlődést írnak le, amelyen elhelyezhető egy 

foglalkozás, aszerint, hogy hol tart a professzionalizáció folyamatában, míg Flexner csak két állapotot 

különböztetett meg, amelyek között a kritériumok együttes teljesülése jelenti az átmenet nélküli 

szakmásodást. Az átmenetet erősítette meg Dean (1995) elmélete is, amelyet Flexner és Greenwood 

megközelítéseivel együtt a hagyományos elméletekhez sorolhatunk (Harris, 2004). 

A professzionalizáció hagyományos megközelítéseinek lényege négy kiemelt összetevőben 

ragadható meg. Mind a három megközelítés kiemelten kezeli a specifikus tudásanyagot és az ezt 

biztosító kiterjedt oktatási hátteret, amely alapot képez és kulcsszerepet játszik a szakemberek 

szakmai tekintélyének kialakításában. Emellett felismerik a szakmai szervezetek elengedhetetlen 

szerepét is, amelyek a szakmai sztenderdek megerősítésével és fejlesztésével járulnak hozzá a 

professzionalizációhoz. Ezen felül pedig mindegyik megközelítés kitér az etikai kódexre mint a 

szakmásodás fontos formálójára (Jiang & Schmader, 2014). Dean (1995) a feltételek mellett két 

kulcsfaktort határoz meg: ezek a formális oktatás és a szakmai szocializáció. A hagyományos 

elméletek által megállapított feltételek tehát elsősorban a szakmák jellemzőiből és társadalomban 

betöltött funkcióiból vezeti le a professzionalizációhoz szükséges komponenseket. 

Abbott (1988) tanulmányában 130 szakma vizsgálata alapján az alábbi feltételeket határozta meg 

mint megkerülhetetlen mérföldköveket a szakmává válás során: 

- egy szakmai szövetség létrejötte, 

- kormányzat által támogatott engedélyezési jogszabályok megjelenése, 

- szakmai vizsgák létrejötte (a szakmába való belépés feltételeinek meghatározása), 

- szakmai képzés (más szakmáktól elkülönítve), 

- egyetemi alapú szakmai képzés, 

- etikai kódex, 
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- nemzeti szintű folyóiratok a szakmában, 

- az iskolák akkreditációja, mint például az orvostudomány, a jog és a számvitel területén. 

A hagyományos megközelítéssel összhangban Abbott is kiemeli a formális és akadémiai oktatás 

szerepét, amelynek közvetlen kapcsolatban kell állnia az iparági tudással annak érdekében, hogy 

olyan képzési tartalmat adjon, amely a munakerőpiaci igényeknek megfelelően készíti fel a 

hallgatókat. 

Ha az Abbott által fentebb felsorolt nyolc kritérium alapján értékeljük a rendezvényszervezési 

iparágat, nyilvánvalóvá válik, hogy sok előrelépés történt a szakmává válás felé. Léteznek szakmai 

szövetségek, etikai kódex, és ágazati minősítő vizsgákat is lehet már tenni. Meg kell jegyezni 

azonban, hogy a különböző szövetségek és szervezetek által kínált rendezvényipari minősítések 

elvégzéséhez, mint például a CMP (Certified Meeting Professional) vagy a CSEP (Certified Special 

Events Professional), a jelölteknek többéves iparági tapasztalatot kell szerezniük ahhoz, hogy 

letehessék a vizsgát. Ezért ezek a tanúsítványok nem tekinthetők a szakmába való belépés alapjának. 

Az oktatási intézmények tekintetében a rendezvényszervezésből még hiányoznak a más szakmáktól 

elkülönülő szakmai iskolák. Bár ma már létezik egyetemi szintű oktatás ezen a területen, de kevés 

nemzeti/nemzetközi szintű, szakértői értékeléssel ellátott folyóirat vagy akkreditált iskola működik. 

Harris (2004) szerint a hagyományos megközelítés szakmameghatározása nem alkalmazható 

megfelelően a modern, üzleti környezetre, amely nagyobb hangsúlyt követel meg az olyan 

vállalkozásműködtetési jellemzőkre vonatkozóan, mint a szereplők közötti kapcsolat, kommunikáció 

vagy vezetési készségek. Ezen aspektusok kiemelt szerepet játszanak a rendezvényszervezés 

területén, erősítve a szakmásodás folyamatát a hagyományos meghatározásán túl is. Harris szerint 

tehát a rendezvényszervezés esetében a szakmameghatározásnak együttesen kell tartalmaznia a 

hagyományos és az üzleti megközelítések feltételeit. A szerző rámutat arra is, hogy az Egyesült 

Királyságban nincsen ágazati szintű gyakorlati kódex, egységes szakmai szervezet, univerzálisan 

meghatározott közös érdek és társadalmi szinten sem tekintik szakmának a rendezvényszervezést. 

Ez alapján hoz létre a professzionalizálódó brit rendezvényiparra vonatkozóan egy új, integrált 

szakmameghatározási modellt, amely egyszerre felel meg a hagyományos és az üzleti szakmásodás 

megközelítéseinek, ugyanakkor kiegészül a gyakorlati kódex, közös érdek, társadalmi elismerés, 

jutalmazási rendszer és a képzések megfelelő felügyelete komponensekkel. 

A rendezvényszervezési szakma kapcsán Getz (2000) megállapítja, hogy bár számos szakmai 

szervezet létezik, ezek azonban a szektor különböző aspektusaira fókuszálnak. A szerző a 

rendezvényszervezés mint tudományterület és annak kutatási kereteinek meghatározása során 

kiemeli, hogy fontos a terület széleskörű elismerése, de nem elhanyagolható jellemzője, hogy az 

elméletek és a tudás elsősorban más diszciplínákból eredeztethetők. Emellett fontos megállapítása 
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a tanulmánynak az is, hogy a rendezvényszervezéssel kapcsolatos oktatásnak az általános 

menedzsmenttudással (pl. költségvetési tervezés, marketing, vezetési készségek, kommunikáció) kell 

megalapoznia az ezt követő rendezvénytípus szerinti specifikus készségek átadását, megerősítve 

Harris (2004) üzleti központú professzionalizáció-megközelítését. 

Silvers (2003a) összefoglalóan úgy jellemezi a szektor szakmásodását, hogy bár már elkezdődött, de 

még erősen informális és inkonzisztens állapotban van. Állítása szerint a rendezvényszervezés 

elsősorban az elszámoltathatóság és kikényszerítési mechanizmusok terén rendelkezik erős 

hiányosságokkal, amelyek elsősorban a szakmai sztenderdek betartását biztosítják. Ennek hiányában 

pedig a szakma presztízse, minősége és hitelessége kerül veszélybe. Silvers kiemeli, hogy a 

rendezvényszervezésnek egy egységesen elfogadott tudásanyagot kell létrehoznia. Ennek 

segítségével lehet megállapítani és számonkérni azokat a kompetenciákat és készségeket, amelyek 

a szakmába lépéshez és annak minősített gyakorlásához szükségesek. A stabil formális tudás és 

oktatási rendszer, valamint a megfelelő teljesítmény- és kompetenciamérési módszertan, illetve a 

gyakorlat bevezetésével biztosítható megfelelően a szakma presztízse és hitelessége. 

Silvers, illetve szerzőtársai ennek megfelelően kidolgoztak egy rendezvényszervezési 

ismeretanyagot (Event Management Body of Knowledge – EMBOK), amely az évek során átfogó, 

háromdimenziós tudásanyaggá és nemzetközi keretrendszerré alakult (Silvers, 2003b; Silvers, 

Bowdin, O’Toole & Nelson, 2005). Az EMBOK öt tudástartományt, öt fázist, öt folyamatot és öt 

alapvető értéket tartalmaz. Az öt fázis és az öt folyamat a rendezvényszervezés idődimenziójára és 

szekvenciális rendszerére összpontosít. Az öt tudásterület az adminisztráció, a tervezés, a marketing, 

a műveletek és a kockázatkezelés; ezek azok a területek, amelyekre kiterjed a menedzsment 

készségek igénye rendezvényszervezésben. 
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1. táblázat Menedzsment igényű területek a rendezvényszervezésben (Forrás: Silvers et al., 2005; saját fordítás) 

 Az öt alapvető érték pedig a kreativitás, a stratégiai gondolkodás, a folyamatos fejlesztés, az etika 

és az integráció. Ezek az értékek a rendezvényszervező szakemberektől megkövetelt legfontosabb 

alapelveket szemléltetik, és az öt tudástartomány mellett teljesítik a Dean (1995), Flexner (1915), 

Greenwood (1957) és Harris (2004) által kiemelt professzionalizációs feltételeket, kielégítve az olyan 

menedzsmenttel kapcsolatos szakmai aspektusokat, amelyekkel a hagyományos megközelítések 

nem tartalmaztak.  

Később 2008-ban a Kanadai Turisztikai Emberi Erőforrás Tanácsa (Canadian Tourism Human 

Resource Council – CTHRC) 20 ország iparági szereplőivel együttműködve kezdeményezett egy 

projektet a nemzetközi rendezvényszervezési kompetencia-keretrendszer és -szabvány 

kidolgozására, amelyet ma már a Rendezvényszervezés Nemzetközi Kompetenciaszabványokként 

(Event Management International Competency Standards – EMICS) ismerhetünk. A szabványok, 

amelyek az EMBOK keretrendszerére épültek, a funkciók, feladatok és kompetenciák átfogó 

összefoglalóját tartalmazzák, amelyek a rendezvényszervezésben való munkavégzéshez 

szükségesek. Az EMICS volt tehát az első olyan rendezvényszervezési kompetenciarendszer, amelyet 

az iparág globális szinten is elismert és alkalmazott (CTHRC, 2011). 

A kanadai kezdeményezéshez hasonlóan Európában is megjelentek törekvések az általánosan 

elvárható kompetenciák terén. 1998 óta a rendezvényszervezői és rendezvénytechnikus képzések 
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körében megjelentek a duális képzések Európában, azonban a gyorsan változó rendezvényszektor 

egyre magasabb versennyel és igényekkel szembesítette a szakmabelieket. A Rendezvényközpontok 

Európai Szövetsége (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren – EVVC) egy oktatási kódex 

létrehozását kezdeményezte a német rendezvényiparra vonatkozóan. A kódex célja az volt, hogy 

meghatározza a német rendezvényszervezői és a rendezvénytechnikus képzések legfontosabb 

komponenseit tömör iránymutatások formájában. Ezzel az képzéseket biztosító oktatási 

intézmények mellett minden belső képzést kínáló vállalat felé is felhívást intéztek, hogy ők is tartsák 

magukat a kódexben leírtakhoz a képzés állandó minőségének biztosítása érdekében. A 

szakirodalomhoz hasonlóan a kezdeményezésben is megjelenik az egységes szakmai sztenderdek 

szerepe: a munkaadók csak abban az esetben számíthatnak a képzett munkaerő megfelelően 

elsajátított készségeire és tudására, amennyiben biztosított a képzések elvárt szakmai színvonala. Az 

EVVC által kezdeményezett 100pro kódex létrejötte is egy lépés az általánosan elvárt kompetenciák 

felé (EVVC, 2016). 

A különböző területek, vállalatok és részlegek mellett, amelyekben a rendezvényszervezők 

elhelyezkednek, jellemző, hogy ugyanarra a munkakörre számos különböző pozícióelnevezés létezik. 

Nelson és Silvers (2009) szerint ez jól mutatja az szakma terminológiájának következetlenségét. Az 

egységesség hiánya az általánosan elfogadott és alkalmazott oktatási tudásanyag mellett ezen a 

téren is megjelenik, ezzel hátráltatva a munkaerőpiaci folyamatokat is. Karrierút tekintetében tehát 

a képzések által nyújtott eltérő tudás és készségek megszerzését követően sincs könnyű helyzetben 

sem a munkavállaló, sem a munkáltató a rendezvényiparban, hiába növekedik a szektor és ezzel 

együtt az igény is a képzésekre, ahogy a képzett munkaerőre is (Cecil, Reed & Reed, 2011; Lee, Lee 

& Kim, 2008).  

Nelson (2004) értekezésében arra kereste a választ, hogy a rendezvényszektorban mi alapján 

választanak szakmát a munkavállalók. A szerző eredményei alapján elmondható, hogy a 

munkavállalók tekintetében egy olyan szakképzett csoportról kapunk képet, akik szeretnek tanulni 

és értékelik a tudást. Jellemzően a véletlen és a szerencse volt a meghatározó abban, hogy erre a 

területre kerültek. A családi kapcsolatok jelentették az egyik fő kapcsolódási pontot: egyrészt ezen 

keresztül rálátást kaptak a rendezvényiparra, az elhelyezkedést követően pedig gyakran ebből a 

körből került ki az a személy is, akire mint mentorra tekinthettek. A társadalmi identitás és 

személyiség kapcsán fontos megjegyezni, hogy a közösség számára való értékteremtés erősebb 

ösztönző, mint a jövedelem vagy a juttatások, ahogy a bizalom és a munkaetika is fontos szerepet 

játszik ezen a területen. Ez ráerősít a szerző szerint arra, hogy elsősorban a személyiség és az abból 

fakadó kvalitások – mint a munkamorál, a terület felé tanúsított elköteleződés, az ambíció –, és a 

véletlenek, valamint a meglévő kapcsolatok jelentik elsősorban a szektorba való bekerülést, mintsem 

a hagyományos karrierút. 
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Jiang és Schmader (2014) tanulmányában arra keresték a választ, hogy és a rendezvényipari 

szereplők, illetve szakértők szerint a rendezvényszervezés professzionalizációja milyen 

mértékben ment végbe. A nemzetközi iparági cégvezetők véleménye alapján arra jutottak, hogy 

elsősorban a szektor komplexitása és kiterjedtsége miatt általánosságban még nincs a 

rendezvényszervezés formálisan elismerve. Ahogyan azt Silvers (2003a) is megállapította, az iparági 

cégvezetők szerint is számos aspektusában fejlődés tapasztalható a rendezvényszervezés szakmává 

válásában, többen is említették azonban, hogy a fő akadály az egységesség hiánya a szektorban, 

elsősorban a képzések és azok tartalmát tekintve. Összességében vegyes a vélekedés a 

professzionalizációról, egyetértés van viszont abban, hogy a szakmává válás már csak idő kérdése, 

mert a képzésbeli hiányosságoknak tudatában vannak a releváns szereplők, és tapasztalható 

törekvések vannak ezek betöltésére. 

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS: KÉPZÉS ÉS OKTATÁS 

Az iparági szakértők véleménye szerint az oktatás kiemelt szerepet játszik egy foglalkozás 

professzionális szakmává válásában, ahol egyszerre van szükség az alapvető üzleti készségek és a 

rendezvényspecifikus tudás elsajátítására (Jiang & Schmader, 2014). A munkaerőpiac és a képzések 

kapcsolata tekintetében egyetértés van a megkérdezettek között abban, hogy a szakmai tapasztalat 

szerzése már a képzés során is fontos szerepet játszik a jövőbeli munkavégzés sikerességét illetően. 

Vegyes kép alakult ki azonban arról, hogy a képzések milyen szinten, milyen formában és 

részleteiben milyen összetételben felelnének meg a munkaerőpiaci igényeknek. Míg az egyetemi 

képzésekben leginkább az alapozó és elméleti, illetve a rendezvényszervezés múltja és jövője közötti 

híd szerepét látják, az iparági szereplők által biztosított belső képzésektől várják inkább a 

munkaerőpiacon legjobban hasznosítható készségekben való fejlődést (Jiang & Schmader, 2014). 

Robinson, Barron és Solnet (2008) ausztrál felsőoktatási rendezvényszervezés képzéseket vizsgált, 

amelyek több olyan lehetőséget is biztosítottak a hallgatók számára, amely már a képzés során 

kapcsolatot kínált a munkaerőpiaccal és lehetővé tette iparági szereplők megismerését. Ilyenek 

voltak például a szakmai gyakorlatok, releváns szakmabeli vendégelőadók előadásai vagy akár 

gyakornoki lehetőségek. A munkáltatók összességében pozitív visszajelzést adtak ezekről, 

megerősítve a korai munkatapasztalat szerepét. A gyakorlati megvalósításban azonban láttak 

fejlesztési lehetőségeket, valamint arra is rámutattak, hogy az általuk kínált pozíciókra inkább 

tapasztaltabb, más szektorból érkező jelentkezőket vártak és kevésbé pályakezdőket. Ezt kiegészítve 

jelenthető ki az is, hogy a rendezvényszervezésben való elhelyezkedésben a képzések és a korai 

tapasztalatszerzési, illetve kapcsolatépítési lehetőségek ellenére nincsenek egyértelmű karrierutak 

jelenleg az ausztrál szektorban. 
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Wrathall és Richardson (2019) esettanulmányukban értékeltek egy olyan tantervtervezési modellt, 

amely a szélesebb körű és iparági specifikus tárgyakat szintetizál, mindezt egy ausztrál 

rendezvényszervezés alapképzés példáján. A kutatás a hallgatók és külső egyetemi oktatók 

visszajelzéseit gyűjtötte össze a képzésről és annak összetételéről. Az eddigi eredményekkel 

összhangban a szerzők itt is kiemelik a szakmai gyakorlat fontosságát: nemcsak a munkáltatók, de a 

hallgatók is keresik ezeket a lehetőségeket még a képzés alatt. Összességében a munkáltatók és a 

hallgatók is pozitív visszajelzést adtak a képzésről, mind az elméleti, mind a gyakorlati aspektusát 

tekintve. A szerzők szerint az elméleti, általános keretet nyújtó tantárgyak és az iparági specifikus 

tantárgyak3 között nincsen átváltás, mivel a kettő jól kiegészíti egymást: míg az elméleti tárgyak 

mélyebb megértést nyújtanak az iparági realitások terén, a specifikus tárgyak pedig valós, gyakorlati 

példákat nyújtanak és kontextusba helyezik az absztrakt tudást. Ez a szinergia volt az egyik fő 

pozitívum, amelyeket a kutatás során megkérdezettek említettek az akadémiai színtérből. Ezen 

túlmenően a tanulmány azt is kijelenti, hogy egy olyan képzés, amely nem rendelkezik megfelelő 

mértékű elméleti és tudományos szigorral, valamint nem tartalmaz kritikus gondolkodást fejlesztő 

tárgyakat, nem tekinthető egyértelműen egyetemi szintű képzésnek. Mindemellett az olyan 

szakterületek, mint a rendezvényipar, megkövetelik a gyakorlati és szakmai készségekre fektetett 

hangsúlyt, ez azonban nem mond ellent az elméleti és tudományos komponenseknek, így különösen 

fontos szerepet játszanak az iparági specifikus elemekkel. 

Jones (2010) cikke egy hongkongi rendezvényszervezési képzés létrehozásának folyamatát mutatja 

be, amely során a munkaerőpiaci igényekre is tekintettel voltak. Az alapoktól kezdve a fejlesztők a 

máshol már működő képzések helyett a szektor helyi igényeire építkeztek az egyetemi szak 

létrehozásakor. A folyamatban fontos szerepet játszottak az iparági szereplők, ugyanis az ő 

részvételükkel alakították ki a képzés tartalmát és összetételét. Az elsődleges szempont az volt, hogy 

egy frissdiplomástól, aki rendezvényszervezési képzést végzett el, mit várnak el a munkaerőpiacon. 

Ez alapján felállítottak egy 14 elemű listát, amely azokat a képességeket és készségeket tartalmazták, 

amelyek a rendezvényszervezés szempontjából kiemeltnek tekinthetők a munkaerőpiacon:  

1. Kommunikációs készségek 

2. Marketing 

3. Felülértékelés (Upselling) 

4. Terminológia ismerete 

5. Kreativitás 

6. Bevételek kezelése 

7. Iparági ismeretek 

 
3 Ilyen iparági specifikus tantárgy a rendezvényszervezés esetén például a Catering a rendezvényszektorban 

vagy a Rendezvénymarketing és kommunikáció (lásd Wrathall és Richardson, 2019). 

8. Alapvető menedzsment készségek 

9. Terméktervezés/fejlesztés 

10. Tárgyalási készség 

11. Nyelvtudás 

12. Projektmenedzsment 

13. Hajlandóság az ügyfelek meghallgatására 

14. A különböző kultúrák megbecsülése 



Később pedig ez alapján építették fel a tantervet. Jones szerint ez a megközelítés egy olyan képzést 

épített fel, amely valódi és erős kapcsolatot tudott létrehozni és fenntartani az akadémiai oldal és a 

munkaerőpiac között. 

Bouchon, Hussain és Konar (2015) tanulmánya a rendezvényszervezési oktatás és a 

munkaerőpiaci igények közötti kapcsolatot és hiányosságokat vizsgálta Malajzia esetében. A 

szakértőket megszólaltató fókuszcsoportos kutatás, amelyben kis és nagy rendezvényszervezéssel 

foglalkozó cégből is részt vettek iparági szereplők, több fontos megállapításra jutott. Ahogyan azt 

eddig is láthattuk, itt is kiemelt szerepet kap a gyakorlati tapasztalat, így a képzésekben is fontosnak 

tartják a szakmai gyakorlat szerepét. A képzést elvégző munkaerő kapcsán a tanulmány vegyes képet 

vázol fel: vannak, akik szerint a végzettség és a képzés mindenképpen előnyt jelent a 

munkaerőpiacon, mások viszont úgy vélik, elsősorban a képességek és készségek számítanak, 

amelyek birtokában nincsen szükség végzettségre a rendezvényszervezőként való elhelyezkedéshez. 

Ez magyarázható azzal is, hogy a munkáltatók tájékozottsága a képzett munkaerőről még alacsony 

a képzések újdonsága miatt. Fontos továbbá az a szempont is, hogy a munkáltatók ahhoz vannak 

hozzászokva, hogy képzetlen munkaerőt alkalmaznak, akiknek ők maguk kínálják a szektorspecifikus 

készségeket, amelyek kiegészítik a meglévő – releváns végzettség nélkül is megszerezhető – 

általános képességeket. Erre erősít rá a munkáltatók véleménye is, akik szerint végzettség nélkül is 

el lehet helyezkedni, annak ellenére, hogy ők maguk hiányolják a szakképzett munkaerőt. 

Beaven és Wright (2006) a munkáltatók attitűdjét és véleményét mérték fel a rendezvényszervezési 

képzésekről és az ezt elvégzettekről. Kérdőívek és félig strukturált interjúk alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy a munkáltatók szerint fontos ugyan a képzettség, a szakmai 

tapasztalat azonban még fontosabb kulcsszerepet játszik a sikeres elhelyezkedésben. Ezt mutatja az 

is, hogy a kérdőívek alapján a munkáltatók több, mint 75%-a előnyben részesíti azokat, akik 

rendelkeznek szakmai tapasztalattal. A rendezvényszervezés-specifikus, szakmai készségek közül a 

költségvetéstervezést és az előadókkal való közös munkát tartották alapvető fontosságúnak, 

összességében pedig emellett a projektmenedzsment, az ügyfélkezelés, a gyakorlati produkciós 

tapasztalat, promóciós és PR-készségek és a fundraising azok a kompetenciák, amelyeket a 

megkérdezettek több, mint 80%-a tartotta legalább előnynek a jelentkezéskor. A kevésbé specifikus, 

ún. transzverzális készségek esetén, a munkáltatók számára az elköteleződés, a rugalmasság, a 

szóbeli kommunikációs és a problémamegoldási készségek a legfontosabbak, miközben a 

legnagyobb hiányosságot az írásbeli kommunikációs képességekben és a tapasztalat hiányában 

látják a frissdiplomások körében.  A specifikus készségek és máshol is hasznosítható kompetenciák 

összehasonlításában a szerzők azt találták, hogy a munkáltatók erősebben preferálják a 

rendezvényszervezői kvalitásokat. Összességében tehát ebben az esetben is azt láthatjuk, hogy a 
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munkáltatóknak szüksége van a képzett, rendezvényszervező-specifikus készségekkel rendelkező 

munkaerőre, azonban a szakmai tapasztalat megléte is legalább olyan fontos. 

Lee, Lee és Kim (2009) is kiemeli a dél-koreai rendezvényszervezés-oktatást vizsgáló 

tanulmányukban, hogy bár a szervezői és tervezői készségekre van szükség a munkaerőpiacon, 

fontos szerep jut a szakmai tapasztalatnak. Ezzel ellentétes azonban az, hogy a szerzők eredményei 

szerint a szakmabeliek a gyakorlati tantárgyakat nem értékelték fontosnak, miközben a diákok igen. 

Ennek az az oka Lee és társai szerint, hogy az iparági szereplők nem tartják elég jó szakmai 

tapasztalatnak, amit a képzés keretein belül nyújtanak. Ez alapján jutnak arra a következtetésre, 

miszerint intenzívebb együttműködés szükséges az oktatási intézmények és a munkáltató cégek 

között annak érdekében, hogy valóban releváns szakmai tapasztalatot szerezhessenek a diákok a 

képzések során. 

A People1st (2010) részletes elemzést készített a brit rendezvényszektorról, amelyben vizsgálták az 

oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát is. A jelentés leszögezi, hogy a már említett munkaköri 

megnevezésekben való inkonzisztenciák és az egységesség hiánya mellett a más iparágakkal való 

átfedés miatt is erősen széttagolt és összetett a rendezvényipar. A munkáltatóknak annak ellenére, 

hogy a megszerezhető képzettségekkel nincsenek tisztában teljes mértékben, szükségük van 

szakképzett munkaerőre. Ugyanakkor a képzésekből hiányolják a gyakorlatokat és a szakmai 

tapasztalatot. Ennek következtében azt tapasztalhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy egy szakmai 

végzettséggel rendelkező munkavállaló tölti-e be az aktuálisan megüresedett pozíciót, belső 

képzésekre van szükségük a munkáltatóknak ahhoz, hogy a munkavégzéshez elengedhetetlen 

készségeket és szakmai tapasztalatot átadják. Az brit rendezvényiparban ennek megfelelően van 

lehetőség cégen belül az előrelépésre, a megüresedett pozíciókra pedig inkább belülről toboroznak 

ahelyett, hogy magasan képzett munkaerőt keressenek a piacon. 

A hazai képzési struktúra 

KÉPZÉSTÍPUSOK  

A hazai képzési struktúra az oktatás különböző szintjein több képzési formában teszi lehetővé a 

szakmai ismeretek megszerzését. Az általunk készített gyűjtésben (lásd 1. melléklet) három fő 

képzéstípus szerint rendszereztük az elérhető lehetőségeket – a könnyebb csoportosíthatóság 

érdekében ezek nem minden esetben követik a hivatalos megnevezéseket4: felsőoktatás, szakképzés 

 
4 Az általunk szakképzésként megkülönböztetett képzések, vagyis a technikumban és szakképző iskolában 

zajló oktatás valójában mind a szakmai oktatás részét képezi. A felnőttképzésen belüli felnőttképzéseket 

pedig csupán egyéb képzésként említik. 
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– ami a középfokú iskolarendszerű képzéseket tartalmazza, valamint a felnőttképzés – beleértve az 

ide tartozó szakmai oktatást, részszakmákat, szakmai képzést, valamint a bejelentett, de nem 

engedélyezett felnőttképzéseket, amelyek az előbbi kategóriák egyikébe sem tartoznak.  

 

1. ábra A rendezvényszektorhoz kapcsolódó képzéstípusok (Forrás: saját szerkesztés) 

A felsőoktatásban négy képzési formában van lehetőség valamilyen rendezvényszektorhoz 

kapcsolódó képzés elvégzésére. Az érettségi megszerzését követően dönthetünk a felsőoktatási 

szakképzés mellett: ez rendszerint 4 félévet ölel fel, és felsőfokú szakképzettséget ad. Érettségivel 

választhatjuk valamely alapképzést is, ezek 6-8 félév hosszúságúak. A már elvégzett felsőoktatási 

szakképzés esetén a megszerzett kreditek bizonyos mértékű beszámításával lehetőség van egy 

kapcsolódó alapképzésen tovább bővíteni a megszerzett tudást. A felsőoktatás következő szintje a 

2-4 félévet felölelő mesterképzés, ezen felül választhatjuk még az alap- vagy mesterképzésre épülő 

szakirányú továbbképzést is. Ennek elvégzéséve nem módosítja a képzettségi szintet, azonban 

még mélyebb ismereteket nyújthat egy adott speciális területen (felvi.hu, é.n.). 

A felnőttképzés és a szakképzés egyaránt megújuláson ment keresztül az elmúlt években5: előbbiről 

a 2020 júliusában módosított 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és a 11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a 

 
5 A felnőttképzés és a szakképzés megújítását a Szakképzés 4.0 stratégia foglalja össze, lásd: 

https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf (Letöltés dátuma: 2022. 06. 29.) 

https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
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felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik, míg a szakképzést a 2019. évi LXXX. 

törvény (hatályos 2020. január 1-jétől) és a 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szabályozza. A felnőttképzés esetén még tart az átmeneti időszak, ugyanis 

2020. december 31-ig lehetőség volt még OKJ-s képzések indítására, ennélfogva a felnőttképző 

intézmények a korábbi engedélyük alapján 2022. december 31-éig még működhetnek (ITM, 2020).  

Az új szabályozás szerint az általunk szakképzésként hivatkozott középfokú nappali iskolarendszerű 

képzéseket az OKJ-t felváltó ún. szakmajegyzék6 tartalmazza. A technikusi szakképzettség 

megszerzésére technikumban vagy szakképző iskolában van lehetőség. Az 5 éves technikumban 2 

év ágazati alapozást követően kell szakmát választani, ezt követi a duális oktatás. A képzés 

érettségivel (magyar, matematika, történelem, egy idegen nyelv) és szakmai vizsgával zárul (ez 

gyakorlatilag az 5. érettségi tárgy), technikusi oklevelet ad. A szakképző iskolában ezzel szemben 

egy évig történik az ágazati alapoktatás – ilyenkor még van átjárás a technikumokba –, majd a 

szakmaválasztást követően további két évig duális képzésben vesznek részt a fiatalok, majd szakmai 

bizonyítványt szerezhetnek – érettségit azonban nem, hiszen a közismereti tárgyak nem képezik a 

tananyag részét (IKK, é.n.; 2022). Szakképző iskolában jelenleg nem működik a rendezvényszektor 

számára releváns képzés. 

A felnőtteket célzó oktatás különböző típusait felnőttképzés néven foglaljuk össze. Ebbe a 

kategóriába négy képzési típust sorolunk aszerint, hogy milyen végzettséget biztosítanak.  

A szakmai oktatás érettségire épülő iskolarendszerű képzés, mely során a szakmajegyzékben 

feltüntetett valamely szakma megszerzésére van lehetőség, azonban a középfokú szakképzésekhez 

képest rövidebb idő (2-3 év) alatt és rugalmasabb körülmények között. A képzéssel kapcsolatos 

előírásokat, annak tartalmát központi Képzési és Kimeneteli Követelmények (KKK) és 

Programtantervek (PTT)7 határozzák meg. Ilyen képzést kizárólag szakképző intézmény indíthat, az 

akkreditált vizsgaközpontban letett sikeres vizsga következtében pedig államilag elismert 

szakképzettség, vagyis szakma szerezhető.  

A szakmai képzés a nem iskolarendszerű, szakképesítést nyújtó képzéseket tömöríti, ide tartoznak 

korábban az OKJ-ban szereplő – de a Szakmajegyzékben már nem található – szakképesítések, 

valamint szakmára ráépülő, speciális, adott munkakörhöz kötött képzések is. A választható 

lehetőségeket az IKK honlapján lehet elérni, ugyanitt teszik közzé az ún. Programkövetelményeket 

(PK)8 is, ami az egyes képzésekhez tartozó előírásokat tartalmazza. A szakmai képzések jellemzően 

 
6 A szakmajegyzék elérhető az IKK honlapján: https://ikk.hu/szakmakartyak/szakmak; illetve a következő 

dokumentumban: https://szakkepzes.ikk.hu/files/Tajekoztato_fuzet_az_alapszakmakrol_2021_a4.pdf. (Letöltés 

dátuma: 2022.06.20.) 
7 Ezeket szakmák szerint lásd: https://ikk.hu/p/kkk-ptt (Letöltés dátuma: 2022.06.22.) 
8 https://ikk.hu/p/szakkepesites (Letöltés dátuma: 2022.06.22.) 

https://ikk.hu/szakmakartyak/szakmak
https://szakkepzes.ikk.hu/files/Tajekoztato_fuzet_az_alapszakmakrol_2021_a4.pdf
https://ikk.hu/p/kkk-ptt
https://ikk.hu/p/szakkepesites
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rövidebbek és rugalmasabb keretet biztosítanak a szakmai oktatáshoz képest. Az oktatást végezheti 

egyaránt szakképző és felnőttképző intézmény is. A képzések a PK alapján tanúsítványt adnak, 

mellyel lehetőség van központi akkreditált vizsgaközpontban vizsgát tenni. Sikeres vizsga esetén 

képesítő bizonyítvány, és ezáltal államilag elismert szakképesítés szerezhető, ami azonban önálló 

végzettségi szintet nem ad.  

Sajátos helyet foglalnak el a szakmai oktatás és a szakmai képzés között a részszakmák. Ezek egy 

szakma jól körülhatárolható részét takarják, legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges 

kompetenciákat nyújtanak. A szakmajegyzékben önállóan ugyan nem szerepelnek, a vonatkozó 

szakmához tartozó KKK és PTT tartalmazza őket (pl. a hangtechnikus szakma részszakmája a 

hangosító9). Részszakma oktatásáért szakképző intézmény és felnőttképző is felelhet, a program 

végén pedig szakmai bizonyítvány szerezhető, ami államilag elismert szakképesítést jelent. 

Az utolsó csoportba az Fktv. hatálya alá eső egyéb, bejelentésköteles képzések tartoznak, melyekre 

a képzések listájában – ahogy a köznyelvben is leggyakrabban –, felnőttképzésként hivatkozunk. 

Ilyen képzéseket bejelentett vagy engedélyezett felnőttképző intézmények végezhetnek, saját 

maguk által meghatározott időbeli, formai és tartalmi keretek között – ugyanis ezeknek a 

képzéseknek nincs központi előírása. Ez a képzési típus tanúsítvány nyújt, mely nem ad államilag 

elismert végzettséget, így hivatalosan nem jogosít semmilyen fajta munkavégzésre, adott pozíció 

betöltésére (IKK, 2022; ITM, 2020; Pölöskei, 2020). Ugyanakkor ma Magyarországon nincs hatályban 

olyan törvény, amely a rendezvényszervezés vagy a rendezvénytechnika területén államilag elismert 

végzettséget követelne meg a munkavállalóktól, így a munkaerőpiacon sem feltétlen érződik a 

különbség az egyes végzettségek között. 

A HAZAI RENDEZVÉNYSZEKTOR KÉPZÉSI TÉRKÉPE 

A magyar rendezvényszektor oktatási térképének elkészítésében a mapping (feltérképezés) 

módszerével tártuk fel a jelenleg elérhető képzési lehetőségeket, rendszerezve azokat a képzések 

különböző jellemzői szerint. A kutatás alapját a képzésekről nyilvánosan (online) elérhető 

információk jelentették – a képzések teljes listája és jellemzőik a tanulmányhoz csatolt 1. 

mellékletben találhatóak, míg a 2. melléklet részletezi, hogy a képzések kategorizálása milyen 

szempontok szerint történt. Az online keresés jellegéből adódóan módszertani korlátot jelentett, 

hogy csak azok a képzések tudtak bekerülni a képzések listájába, amelyekről elegendő információ 

volt elérhető valamilyen online felületen. Így képzések listája a szisztematikus feltérképezés ellenére 

 
9 https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_krea_hangtechnikus_2020pdf-1589885986550.pdf (Letöltés 

dátuma: 2022.06.22.) 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_krea_hangtechnikus_2020pdf-1589885986550.pdf
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is tartalmazhat hiányosságokat. Az alábbiakban röviden jellemezzük a hazai képzési struktúrát a 

gyűjtésünk során azonosított információk alapján. 

A feltérképezés során 142 rendezvényszektorhoz kapcsolódó képzést azonosítottunk, 61 különböző 

intézményben, melyek országszerte 33 különböző településen valósulnak meg. A képzések típusát 

tekintve megvizsgálhatjuk azok megoszlását képzési forma és téma szerint. A képzési formát tekintve 

a képzések csupán 4%-a valósul meg középfokú szakképzés keretében, az összes többi közel fele-

fele arányban található felsőoktatásban, illetve felnőttképzésben (lásd 2. ábra). 

 

2. ábra Képzési formák megoszlása (Forrás: saját szerkesztés) 

A képzések témáját vizsgálva beszélhetünk rendezvényszervezésre, illetve rendezvénytechnikára 

fókuszáló képzésekről. A hazai képzések több mint 80%-a rendezvényszervezéshez kapcsolódik, ami 

abból adódik, hogy ezek a képzések vannak többségben mind a felnőttképzés, mind pedig a 

felsőoktatás területén – utóbbi esetében egy kivételével csak ilyen képzés található. Ezzel szemben 

középfokú szakképzésben kizárólag rendezvénytechnikához kapcsolódó képzések vannak – a 

jelenleg hatályos Szakmajegyzék alapján nincs rendezvényszervezéshez közvetlenül kapcsolódó 

szakma10. 

 

 
10 A legközelebbi szakma a turisztikai technikus (turizmus-vendéglátás ágazat). 
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3. ábra Rendezvényszervezés vs. -technika, képzési forma szerint (Forrás: saját szerkesztés) 

A képzések kétharmada Budapesten kívül található. Ez egyaránt igaz a felsőoktatásra és a 

felnőttképzésre is, míg a szakképzésben több budapesti képzés található (bár itt csupán 5 képzésről 

beszélünk). A képzést nyújtó intézmények valamivel nagyobb arányban vannak Budapesten (41%) a 

képzésekhez képest, de többségében az intézmények továbbra is Budapesten kívül vannak (lásd 4. 

ábra). 
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4. ábra Képzések és képzőintézmények helyszíne, képzési forma szerint (Forrás: saját szerkesztés) 
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A releváns képzéseket nyújtó települések 37%-án felsőoktatás és felnőttképzés is található, 33%-án 

csak felnőttképzés, míg 21%-ukon csak felsőoktatás. Egy-egy településen van csak szakképzés, 

illetve felsőoktatás és szakképzés. Budapest az egyetlen olyan település, amelyen mind a három 

képzési forma megtalálható. 

 

5. A képzést nyújtó települések megoszlása az adott településen elérhető képzési formák szerint (Forrás: saját 

szerkesztés) 

Felsőoktatás 

Felsőoktatásban 70 képzést azonosítottunk, 22 intézményben, 21 településen. A képzések fele 

alapképzés, 8 mesterképzés, 9 szakirányú továbbképzés és 18 felsőoktatási szakképzés. 

Alapképzésen Turizmus-vendéglátás, illetve Közösségszervezés szakon, mesterképzésen pedig 

Turizmus-menedzsment szakon lehet rendezvényszervezést tanulni. Emellett mesterszakon 

rendezvénytechnikai képzés összesen egyetlen Villamosmérnök szak hangtechnikusi szakirányán 

érhető el. Szakirányú továbbképzésen Protokoll és rendezvényszervező, Rendezvényszervezés – 

sportbiztonság, Konferencia- és rendezvénymenedzsment, illetve Turisztikai menedzsment11 

 
11 A Turisztikai menedzsment az alábbi három képzés egy kategóriában való megjelölése: Turisztikai fejlesztési 

menedzser/szakközgazdász, Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász, és Turisztikai 

projektmenedzsment. 
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képzéseken lehet részt venni. Felsőoktatási szakképzésben kizárólag Turizmus-vendéglátás szak 

található. 

 

6. ábra Felsőoktatási képzések típusai és nevei (Forrás: saját szerkesztés) 

Szakképzés 

A szakképzés kategóriában 5 képzés található, melyek mind rendezvénytechnikához kapcsolódnak. 

Ezek mind 5 éves technikumi képzések, az iskolarendszerű középfokú szakképzési rendszerbe 

tartoznak. Az 5 képzés közül 3 hangtechnikus, 2 pedig színház- és rendezvénytechnikus szakmára 

képez, 4 különböző intézményben, 3 településen országszerte. A színház- és rendezvénytechnikus 

szakmához hivatalosan öt szakmairány tartozik12 ezek közül négy elérhető az öt képzés 

valamelyikében. 

Felnőttképzés 

Felnőttképzésben 67 különböző képzést azonosítottunk, 35 intézményben, 24 különböző 

településen, melyek 82%-a (55 képzés) rendezvényszervezéshez kapcsolódik. Jelentős többségük 

(76%) szakmai képzés keretében szakképesítés végzettséget nyújt. Ezek a képzések szinte kizárólag 

 
12 Porondtechnikus (jelenleg nem elérhető); színpadi hangtechnikus (1 képzésben elérhető); színpadi 

világítástechnikus (2 képzésben elérhető); színpadi vizuáltechnikus (2 képzésben elérhető) és színpadtechnikus 

(1 képzésben elérhető) 
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a Kulturális rendezvény szervezője szakképesítést jelentik13. Az egyetlen kivétel a Koncert- és 

televízióműsor-világosító képzés14. 

Hét képzés szakmai oktatás keretében valósul meg, ezek mindegyike Hangtechnikus képzés15. 

Valamennyi államilag elismert szakképzettséget, szakmát biztosít. Továbbá négy képzés állami 

akkreditáció nélküli tanúsítványt ad annak elvégzésével, míg három képzés során részszakmára 

vonatkozó szakképesítés szerezhető. Ezek a részszakmák a szakmai oktatáshoz hasonlóan kizárólag 

rendezvénytechnikához kapcsolódnak: mind a három a hangtechnikus szakma alá tartozó hangosító 

képzés. Két további képzés pedig – az elérhető információk alapján – nem ad semmilyen tanúsítványt 

vagy bizonyítványt. 

 

7. ábra Felnőttképzésben megszerezhető képesítések (oklevél) típusai (Forrás: saját szerkesztés) 

Ebben a képzési formában a képzések óraszáma és időtartama nagyon változatos: 24 óra és 2 év 

közötti hosszúságúak. Legjellemzőbben 3-4 hónapig tartanak, ezek a képzések kétharmadát jelentik 

(lásd 8. ábra). 

 
13 A szakképesítésről bővebben lásd: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/03145001_kulturalis_rendezvenyszervezopdf-1608552048441.pdf 

(Letöltés dátuma: 2022.06.21.) 
14 A szakképesítésről bővebben lásd: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/02114007_koncert_es_televizio_musor_vilagosito_pkpdf-

1642064027117.pdf (Letöltés dátuma: 2022.06.21.) 
15 A szakmáról bővebben lásd: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_krea_hangtechnikus_2020pdf-

1589885986550.pdf (Letöltés dátuma: 2022.06.21.) 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/03145001_kulturalis_rendezvenyszervezopdf-1608552048441.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/02114007_koncert_es_televizio_musor_vilagosito_pkpdf-1642064027117.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/02114007_koncert_es_televizio_musor_vilagosito_pkpdf-1642064027117.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_krea_hangtechnikus_2020pdf-1589885986550.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_krea_hangtechnikus_2020pdf-1589885986550.pdf
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8. ábra Felnőttképzések időtartama (Forrás: saját szerkesztés) 

A kvalitatív kutatás eredményei 

A kutatás kvalitatív szakaszában öt félig strukturált online interjút készítettünk a hazai 

rendezvényszektor szereplőivel. Az interjúk célja volt egyfelől az összegyűjtött releváns 

információkat, szakirodalmi konklúziók validálása, másfelől pedig, hogy mélyebb rálátásunk legyen 

a képzések jellemzőire, erősségeire és potenciális hiányosságaira, a képzésen résztvevőkre, illetve 

hogy a munkáltatók szemszögéből betekintést nyerjünk a képzések munkaerőpiacon betöltött 

szerepébe. A kutatás során három rendezvényszektorhoz kapcsolódó képzés képviselőjével 

beszéltünk. Közülük egy felsőoktatáshoz, kettő pedig felnőttképzéshez kötődik (egyikük szakmai 

oktatáshoz és részszakmához, másikuk pedig bejelentett felnőttképzéshez), illetve két képzés a 

rendezvényszervezés, egy pedig rendezvénytechnika területén helyezkedik el. További két interjút 

készítettünk rendezvényszektorban dolgozó cégek képviselőivel – a megfelelő egyensúly érdekében 

az egyik cég rendezvényszervezéssel, a másik pedig rendezvénytechnikával foglalkozik. Fontos még 

továbbá kiemelni, hogy az egyik képzés képviselőjének jelentős tapasztalata van a rendezvényipar 

területén munkáltatóként, így ő oktatásban érdekelt félként, valamint munkáltatóként is 

megnyilvánult az interjú során. 

A kvalitatív fázis során a fő szempont a mélyfúrás volt, így a kutatásnak nem célja teljes, átfogó képet 

adni sem a képzések jellemzőiről, sem pedig a munkáltatói tapasztalatokról és igényekről. Ennek 

tükrében a következőkben bemutatott eredmények jelzésértékűnek, irányadónak tekinthetők, de 
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nem általánosíthatók a teljes hazai szektorra vonatkozóan. Ugyanakkor az eredmények későbbi 

széleskörű kutatás alapján jelenthetik. 

A KÉPZÉSI OLDAL TAPASZTALATAI 

Képzések képviselői kulcsfontosságú tényezőként határozták meg a képzésekben a szakmával való 

kapcsolódást, ami elsősorban a szektorban dolgozó, tapasztalattal rendelkező oktatókon vagy olyan 

vendégelőadók meghívásán keresztül nyilvánul meg, akik az adott terület elismert szakemberei. Az 

interjúalanyok elmondása szerint ez kifejezetten fontos ahhoz, hogy a diákok naprakész tudást 

szerezzenek, illetve így a képzések hozzásegíthetik a diákokat szakmai gyakorlati helyek 

biztosításához vagy munkalehetőségekhez – akár állásajánlathoz vagy alkalmi munkához, ami 

szintén valós szakmai tapasztalatot jelenthet. A képzések és a szakma kapcsolódása megvalósulthat 

a képzési intézmények és a szektorban működő cégek vagy más szervezetek közötti együttműködési 

megállapodásban. A képzésben szintén fontos a gyakorlatorientáltság, amit a szakmai gyakorlaton 

túl az intézmények esettanulmányok és helyszínbejárások segítségével tudnak biztosítani. 

A képzéseken résztvevők háttere jellemzően elég vegyes: ez abból is fakad, hogy az oktatás 

államilag támogatott vagy kizárólag önköltséges formában zajlik, de mindez kihat a résztvevők 

létszámára is. Életkoruk függ az adott képzés típusától, illetve meghatározhatja belépési 

követelmény is. A résztvevők közül sokan frissen érettségizettként kezdik a tanulmányaikat – ez 

kifejezetten jellemző az iskolarendszerű képzések esetén. Találunk ugyanakkor a képzéseken már a 

szakmában dolgozó, rutinos munkavállalókat is, akik tudásuk felfrissítése, bővítése érdekében vagy 

– korábbi képesítés hiányában – egyszerűen a papír megszerzéséért végeznek el egy képzést. Ez a 

csoport így leginkább szakképesítést vagy más tanúsítványt adó lehetőségek közül választ, melyek 

kellő rugalmasságot is biztosítanak a munka melletti tanulásra. Az interjúalanyok elmondása szerint 

vannak olyan tanulók, akik közvetlenül az érettségi után már céltudatosan választják a szakmát, 

ugyanakkor általánosságban jellemző, hogy nincs kellő rálátásuk a szakmára és annak 

munkaterületeire. Míg technikusi képzések inkább a férfiakat, addig az elhangzott tapasztalatok 

szerint a rendezvényszervezői oldal inkább a nőket vonzza. 

Az interjúalanyok szerint a végzettek többsége el tud helyezkedni a szakmában, noha azt is meg kell 

jegyezni, hogy rendszerszintű pályakövetést egyik intézmény sem végez, így csupán hézagos 

tapasztalataik, visszajelzéseik vannak egykori diákjaik karrierjét illetően, különösen akkor, ha 

kizárólag online formában zajlik a képzés (felnőttképzés esetében). Abban viszont mind az oktatási, 

mind a munkáltatói oldal képviselői egyetértettek, hogy ma – a megfelelő alapkészségekkel, 

hozzáállással –, aki valóban akar, az el tud helyezkedni a szakmában. 
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A MUNKÁLTATÓK NÉZŐPONTJA 

A munkáltatók szemszögéből nézve a tényleges szakmai tapasztalatnak, illetve meglévő 

készségeknek, személyiségjegyeknek kiemelt szerep jut – az interjúalanyok számára ezek a döntő 

tényezők egy kiválasztási folyamat során, a szakmai végzettség egyáltalán nem jelent előnyt. Ezt 

az interjúalanyok azzal indokolták, hogy a képzés során nem szereznek megfelelő gyakorlati 

tapasztalatot a jelentkezők, inkább elméleti és kevésbé hasznosítható tudással rendelkeznek, de 

legalábbis nem tart feltétlen előrébb egy pályakezdő releváns végzettséggel, mint anélkül. Ellenben, 

ha valaki birtokolja a munkavégzéshez szükséges készségeket, illetve személyiségjegyeket, akkor 

akár a munkáltató a kezdő szintről való betanítást is vállalja, de a bevált gyakornokokat is igyekeznek 

megtartani. Mindezekből az következik, hogy a munkatársak háttere, hivatalos képzettsége rendkívül 

sokszínű. 

Jellemző a munka közbeni betanulás (on-the-job learning), amit van, ahol nehézségnek látnak, míg 

máshol nem tartják problémának az erre ráfordítandó energiát és erőforrást. Több interjúalany 

említette azt, hogy a felvételi folyamat tapasztalatai arra sarkallták, hogy létrehozzon egy saját 

(belső) képzést, ezzel reagálva a meglévő képzések hiányosságaira. Ez rámutat arra, hogy – a 

megkérdezett munkáltatók számára – milyen mértékben nem elégítik ki a képzések a munkaerőpiaci 

igényeket.  

Az interjúk alapján továbbá elmondható, hogy a munkáltatók különböző jelentőséget 

tulajdonítanak a szektor számára releváns képzéseknek. Az egyik interjúalanyunk szerint a 

rendezvényszervezés feladatkör szerteágazó és sokrétű jellegéből adódóan nincs igazán szükség 

ezzel a területtel foglalkozó képzésekre. Ez fakadhat abból, hogy nem feltétlen ismerik az itthon 

elérhető releváns képzéseket, vagy nincs olyan kolléga, aki ilyen végzettséggel dolgozna náluk. 

Másoknál ugyanakkor mutatkozott igény megfelelő képzésekre, amelyek releváns készségeket 

biztosítanak a munkához. Léteznek továbbá a szektorban működő cégek és oktatási intézmények 

közötti együttműködések, melyek lehetőséget adnak lefölözni az ígéretes, jó képességekkel 

rendelkező diákokat, pályakezdőket – erre példa lehet akár egy gyakornoki program. Ilyen 

együttműködésről inkább a képzések képviselői számoltak be, a megkérdezett munkáltatók közül 

gyakornoki program csak egy interjúalanynál volt. Az együttműködés hiányát a többi munkáltató 

azzal indokolta, hogy egyfelől a gyakornoki program jelentős adminisztrációs terhekkel jár, másfelől 

pedig plusz kapacitást igényel a munkatársak oldaláról, amely nem feltétlenül térül meg.  

KÉSZSÉGEK 

Az interjúk során a legfontosabb készségekre is rákérdeztünk: a képzések esetében arra, hogy mik a 

legfontosabb készségek, amiket a képzés nyújt; míg a munkáltatók esetében arra, hogy melyek a 
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legfontosabbak a szektorban való érvényesüléshez. Az interjúalanyok erre a kérdésre adott válaszait 

összevetettük azzal a készséglistával, amelyet a szakirodalom alapján állítottunk össze (Beaven & 

Wright, 2006; Bouchon, Hussein & Konari, 2017; Fletcher, Dunn & Prince, 2009; Jones, 2010; Junek, 

Lockstone-Binney & Ostie, 2007; Lee, Lee & Kim, 2009; Nelson, 2004; People1st, 2010). A készséglista 

olyan oktatási intézmények, diákok, valamint iparági szereplők visszajelzéseire is hagyatkozó 

kutatásokon alapul, melyek a rendezvényszektorban releváns, az érvényesüléshez, elhelyezkedéshez 

leginkább szükséges készségeket tartalmazzák. A szakirodalom és az interjúk összevetését és az 9. 

ábraábrán összegeztük. 

Az ábrából látható, hogy a csapatmunka, a kommunikációs készségek, a problémamegoldó készség, 

a kreativitás és innovatív gondolkodás, illetve a szervezőkészség voltak azok, melyek megjelentek a 

szakirodalomban, illetve az interjúk során mind a képzői, mind pedig a munkáltató oldalon. Az ábra 

azt is mutatja, hogy a szakirodalommal a munkáltatók által említett készségeknek nagyobb volt az 

átfedése a képzőkhöz képest. Továbbá az általunk összeállított készséglistán túl az interjúalanyok 

kiemelték még a proaktivitást és rátermettséget (munkáltatók), illetve az alkalmazkodási és 

konfliktuskezelési készségeket (képzők) is. 

 

9. ábra Készségek a rendezvényszektorban (Forrás: saját szerkesztés) 
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KIHÍVÁSOK 

Az interjúk alapján azt tapasztaltuk, hogy mind a képzői, mind a munkáltatói oldal küzd kihívásokkal 

– ezek lehetnek egyediek, de a szektor egészében általánosan jelentkező nehézségek is, mint például 

a szakképzett munkaerő, különösen a szenior munkatársak hiánya, amit a koronavírus-járvány még 

inkább felerősített. 

A szak- és felnőttképzési rendszer megújítására, struktúrájára a képzők oldaláról reflektáltak 

interjúalanyaink. A felnőttképzések számára kihívást jelenthet az akkreditáció, amely lehetővé teszi, 

hogy a megszerzett végzettség hivatalos, államilag elismert legyen. Maga a folyamat, az engedély 

megszerzése bonyolult, időigényes, nagy adminisztrációs terheket ró az adott intézményre, továbbá 

az előírt követelményeknek, feltételeknek elriasztó hatása is lehet. 

Kihívásként emelték ki interjúalanyaink, hogy a szakmát, részszakmát vagy szakképesítést adó 

képzéseknek meg kell felelnie központi előírásoknak (KKK, PTT, illetve PK). Ez az intézmények 

számára korlátot vagy akár extra erőforrást is jelenthet. Utóbbira példa az, hogy a követelmények 

teljesítése mellett kiegészítő tartalmat biztosít egy képzés annak érdekében, hogy az általa 

relevánsnak gondolt képzési elemek vagy tartalmak is meg tudjanak jelenni annak ellenére, hogy 

azok a központi tervekben nincsenek benne. Ennek megoldását a megkérdezett képzők a nagyobb 

önállóság biztosításában látták. Ugyanakkor azt is említették, hogy az új rendszer sok szempontból 

fejlődést, előrelépést jelent a korábbiakhoz képest. 

A rendezvényszervezés területén szakképesítést egyedül a Kulturális rendezvény szervezője képzés 

ad az új jogszabályok szerint. Munkáltatói tapasztalatok alapján ez a végzettség, illetve ennek 

korábbi OKJ-s megfelelője sem adott releváns szakmai tudást ahhoz, hogy a képzést elvégezve valaki 

a versenyszférában helyt tudjon állni – vagyis hiányzik a jelenlegi oktatási piacról egy olyan képzés, 

ami az üzleti rendezvényekre fókuszál, vagy akár egy szélesebb körű, átfogó tudást és 

készségeket ad a szektorról az érdeklődőnek – ez utóbbi a rendezvénytechnikai területen is 

igényként mutatkozott meg. 

Bár a képzések jelentős része (a feltérképezés során azonosított képzéseket is ideértve) kiemeli, hogy 

gyakorlatra nagy hangsúlyt helyeznek, a munkáltatók kihívásként élik meg, hogy a működő képzések 

nem ruházzák fel kellő gyakorlati tapasztalattal diákjaikat, így ezeket a hiányosságokat a 

munkáltatónak szükséges pótolnia, amennyiben egy pályakezdőt szeretne foglalkoztatni. Ennek a 

tudásnak az átadása extra erőforrást igényel, aminek következtében több interjúalany jelezte, hogy 

már kidolgoztak erre valamilyen belső képzést, folyamatot, erre dedikált pozíciót is létrehoztak, vagy 

mindez éppen folyamatban van. Ugyanakkor az on-the-job tanulás következtében az elméleti 

tudásban jelentkezhetnek hiányosságok, bár itt az is kihívást jelent, hogy ezt valaki naprakészen tudja 

tartani. 
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A szektorban kialakult munkaerőhiány tovább szűkíti a rekrutáció során a lehetőségeket, sokkal 

kisebb merítésből válogathatnak a szervezetek, vállalatok. Jelentős az elvándorlás is a területről, ami 

különösen a tapasztalt, szenior kollégák hiányában érhető tetten – ez jelenti az egyik legnagyobb 

kihívást az iparág számára. A belső képzés létrehozása is mintegy válasz a munkaerőhiányra, van, aki 

ezáltal igyekszik kinevelni a jövő szakembereit. Az interjúk alapján a szektorra vonatkozó további 

általános kihívás a szakma láthatóságának hiánya, aminek következtében pályaválasztáskor 

későbbi potenciális munkavállalókat veszíthetnek el, de ehhez kapcsolódik az a közvélekedés is, 

miszerint a rendezvényszervezéshez bárki ért. 

Összegzés 

Ebben a fejezetben összegezzük a kutatás legfőbb tanulságait a nemzetközi szakirodalom tükrében 

és kiterünk a további kutatási lehetőségekre. 

Ahogy a szakirodalom is kiemelte hazánkban is az oktatás a rendezvényszervezési és -technikai 

szakma professzionalizációjának elengedhetetlen eleme, a szakmásodás pedig kulcsfontosságú 

a szakma presztízséhez és hitelességéhez is. Az interjúk alapján a professzionalizáció és ezzel együtt 

a minőségi képzés a szakterületen hozzájárul a szakmai identitás kialakításához, mind egyéni szinten 

– a releváns képzettségek megszerzésével –, mind a teljes szakmára vonatkozóan. A szakmásodáshoz 

továbbá kiemelten fontos a szakmai szervezetek jelenléte és szerepvállalása, ami megjelenhet a 

képzések és a munkaerőpiac (a szakma) együttműködésének elősegítésében, de akár kifejezetten a 

képzések területén is – a képzések színvonalának, alapvető irányelvek meghatározásában (lásd pl. a 

német oktatási kódex létrehozása, EVVC, 2016). Ilyen szerepvállalás lehet például az egyik 

interjúalany által említett rendszeres tudásfrissítő (tovább)képzések szakmai koordinálása, amely 

lehetővé tenné, hogy a rendezvénytechnika területén dolgozó szakemberek ismeretei és készségei 

naprakészek legyenek. Mindezek hozzájárulnak a professzionalizáción keresztül a szakma 

erősítéséhez és láthatóvá tételéhez hazánkban. 

A hazai rendezvényiparban a munkáltatóknak kevés tapasztalata van a szakmai képzettséggel 

rendelkező munkavállalókkal, nem feltétlen vannak tisztában azzal, hogy milyen releváns képzések 

léteznek,  vagy nem elégedettek azzal, amit ezek a képzések nyújtanak. Így a munkáltatók szerint 

belső betanításra, képzésre van szükség. Ez összhangban van a nemzetközi kutatások 

eredményeivel, amelyek szerint az iparági szereplők ezektől a belső képzésektől – és nem a hivatalos 

oktatástól – várják a szektorban gyakorlati szempontból leginkább hasznosítható készségek 

elsajátítását és fejlesztését. Ez a képzések presztízsének növelésében mindenképp kihívást jelenthet, 

és bár az on-the-job tanulás a jellemző, ugyanakkor az interjúk abba az irányba mutatnak, hogy van 
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a munkáltatók felől igény arra, hogy a szakmához szükséges készségeket a munkavállalók 

elsajátítsák a képzések során. A belső betanítás a munkáltatói oldalról plusz erőforrást jelent, 

továbbá így a szektorban megtalálható készségek az egyes munkahelyekre szabva alakulnak ki, 

amely nehezíti az átjárhatóságot, és hátráltathatja a szakmásodást, melynek az egységes 

kompetencia-keretrendszer vagy ismeretanyag kialakítása fontos komponense. Ez az egységes 

ismeretanyag tehát nem kizárólag a releváns képzések létrehozásához vagy minőségének 

javításához szükséges, de a hazai munkaerőpiacon megjelenő belső betanítási, képzési 

folyamatokban is fontos szerepet tölthet be. 

Fontos, hogy a képzések a gyakorlatot helyezzék a középpontba, és bár a hazai képzések leírásai 

alapján ez megvalósul, az interjúk alapján a munkáltatók mégis ezt hiányolják leginkább a 

képzésekben. Ennek hátterében a gyakorlati képzés minőségének kérdése lehet, tehát a probléma 

megoldásához nem csupán a gyakorlatorientált képzések létrehozása, de a gyakorlati képzés 

megvalósításának minősége is központi szerepet játszik. Ez a kérdéskör megjelenik a nemzetközi 

kutatásokban is, ahol a szakmai gyakorlat - mint a gyakorlatorientáltság legjellemzőbb eleme – 

sikeressége és valós szakmai tapasztalat megszerzése érdekében a munkáltatók és az oktatási 

intézmények közötti szorosabb, intenzívebb együttműködést látják megoldásként. 

Hazánkban, éppúgy, mint más országokban, a rendezvényszektorban nincs egyértelmű karrierút: 

nem lehet a képzések és a munkaerőpiaci lehetőségek alapján egyértelműen meghatározni, hogy 

mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön az iparágba. Ez részben köszönhető annak, hogy a szakma a 

professzinalizálódás folyamatában van, illetve annak is, hogy következetlen a szakma terminológiája 

(lásd pl. Nelson és Silver 2009). Ma releváns képzettség, képesítés nélkül is be lehet kerülni a szektor 

munkaerőpiacára, és sikeresen helyt lehet állni. A személyiség, a hozzáállás és az alapkompetenciák 

fontosabbak a szakmába való bekerüléskor, mint a végzettség vagy elméleti tudás. Ez nem egyedi a 

magyar rendezvényiparban, más országban végzett kutatások is hasonló folyamatokról számolnak 

be (lásd pl. Bouchon, Hussain és Konar, 2015; Beaven és Wright, 2006; Nelson, 2004). 

Kutatásunk – a szakirodalommal összhangban – rámutatott arra, hogy a rendezvényszektorban való 

helytálláshoz szükséges készségek meghatározása kulcsfontosságú a szakma 

professzionalizálódásához és a munkaerőhiány enyhítéséről való gondolkodáshoz. Korábbi 

kutatások azt emelik ki, hogy az elmélet és a gyakorlat által biztosított készségeknek egyaránt meg 

kell jelenniük: az általános menedzsmentismeretek és -készségek, rendezvényspecifikus 

kompetenciák és transzverzális készségek egyensúlyára van szükség. Az interjúkon elhangzott 

legfontosabb készségek jelentős mértékben lefedték a szakirodalomban említetteket (lásd 9. ábra), 

ugyanakkor ennek validálásához és mélyebb megértéséhez további kutatásra van szükség. 
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Az eddigi eredmények és a módszertani limitációk tükrében javasoljuk a feltáró kutatás folytatását, 

mélyítését. Ahhoz, hogy valóban a teljes szektorra vonatkozó, érvényes állításokat fogalmazhassunk 

meg – különös tekintettel a rendezvényszektorban való elhelyezkedéshez és előrelépéshez 

szükséges készségekre, valamint a képzések által jelenleg betöltött szerepre és hozzájuk kapcsolódó 

elvárásokra –, szükség van az egyes szereplők, úgy mint a munkáltatók, munkavállalók, valamint 

a releváns szakmai szervezetek minél szélesebb körű megszólaltatásához. A folyamatosan 

változó képzési kínálat mellett fontos továbbá az elkészült oktatási térkép naprakészen tartása az 

adott képző intézmények közreműködésével – így biztosíthatjuk mind a potenciális jövőbeli 

munkavállalók, mind a munkáltatók számára a tájékozódást, valós információk szerzését az oktatási 

oldalról. 
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1. melléklet – Rendezvényszektorhoz 

kapcsolódó képzések listája 

A melléklet a tanulmányhoz csatolt Képzési struktúra a hazai rendezvényszektorban_1. 

melléklet_képzések listája.docx nevű Excel fájlban található. 

2. melléklet – Magyarázat a képzések 

listájához 

Az 1. mellékletben található képzések listáját képzési forma szerint osztottuk fel. A három képzési 

formához tartozó képzések külön-külön munkalapon találhatóak a dokumentumban. 

A ’Felsőoktatás’ munkalap alatt a felsőoktatási intézmények által nyújtott képzések szerepelnek: 

alapképzések, mesterképzések, szakirányú továbbképzések és felsőoktatási szakképzések. A 

felsőoktatási képzéseket az alábbi szempontok szerint jellemezzük: 

• Intézmény neve 

• Képzés neve (a képzés hivatalos megnevezése) 

• Képzés típusa (BA/MA vagy Msc/szakirányú továbbképzés/felsőoktatási szakképzés) 

• Képzés helye (település neve) 

• Képzés időtartama (félévekben) 

• Képzés témája (rendezvényszervezés/rendezvénytechnika) 

• Kompetenciák (kimeneti kompetenciák leírása vagy a leíráshoz vezető link amennyiben 

elérhető) 

• Finanszírozási típusok (Önköltséges/Állami ösztöndíjas) 

• Bekerülési feltételek (a képzéshez szükséges legalacsonyabb bekerülés feltétel) 

• Szakirány/specializáció (rendezvényszektorhoz kapcsolódó szakirány vagy specializáció 

megnevezése) 

• Rendezvényszervező kurzus (rendezvényszervezéshez kapcsolódó kurzus vagy kurzusok 

megnevezése) 

• Megjegyzés (a képzéshez releváns egyéb információ) 

• Tanterv linkje 

• Link (a képzés leírásához) 
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A ’Szakképzés’ munkalap alatt a középfokú szakképzésben elérhető képzések szerepelnek, az 

alábbi jellemzők szerint: 

• Intézmény neve 

• Képzés neve (a képzés hivatalos megnevezése) 

• Képzés helye (település neve) 

• Képzés időtartama (években) 

• Képzés témája (rendezvényszervezés/rendezvénytechnika) 

• Kompetenciák (kimeneti kompetenciák leírása vagy a leíráshoz vezető link amennyiben 

elérhető) 

• Finanszírozási típusok (Önköltséges/Ingyenes) 

• Bekerülési feltételek (a képzéshez szükséges legalacsonyabb bekerülés feltétel) 

• Szakmairányok (az adott szakmához tartozó elérhető szakmairányok) 

• Megjegyzés (a képzéshez releváns egyéb információ) 

• Link (link a képzés leírásához) 

A ’Felnőttképzés’ munkalap alatt azok a felnőtteknek nyújtott képzések szerepelnek, melyek nem 

felsőoktatási képzés keretében valósulnak meg. Ezek a képzéseket az alábbi szempontok szerint  

mutatjuk be: 

• Intézmény neve 

• Képzés neve (a képzés hivatalos megnevezése) 

• Képzés helye (település neve) 

• Képzés időtartama (ha képzés hossza nem volt elérhető, a képzés óraszáma) 

• Képzés időtartama kategória (a képzések hossza szerinti kategorizáció) 

• Képzés témája (rendezvényszervezés/rendezvénytechnika) 

• Kompetenciák (kimeneti kompetenciák leírása vagy a leíráshoz vezető link, amennyiben 

elérhető) 

• Képzési típus (szakmai oktatás/szakmai képzés/részszakma/felnőttképzés) 

• Oklevél típusa (szakképzettség/szakképesítés/részszakképesítés/tanúsítvány/nincs) 

• Finanszírozási típusok (önköltséges/ingyenes) 

• Megjegyzés (a képzéshez releváns egyéb információ) 

• Link (link a képzés leírásához) 
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3. melléklet – Javaslat a digitális oktatási 

térkép elkészítésére 

A képzések listája alapján az MTPA egy interaktív oktatási térképet fog létrehozni egy digitális 

platformon. A térkép célja, hogy hogy a rendezvényszektorhoz kapcsoló képzések megtalálhatóak 

és kereshetőek legyenek egy platformon, ezzel megkönnyítve a szektorba való belépést a képzési 

oldalról. 

A kutatás alapján az alábbi változók szerinti információk felkerülését javasoljuk a digitális oktatási 

térképre: 

• Intézmény neve 

• Képzés neve 

• Képzés helye (vizuálisan megjelenítve) 

• Képzés formája (felsőoktatás/szakképzés/felnőttképzés) 

• A képzés által nyújtott végzettség (oklevél) vagy akkreditációja 

• A képzés által nyújtott kimeneti ismeretek/készségek/kompetenciák 

• A képzés honlapjára vezető link 


