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H I R D E T É S

PORCSALMI BÁLINT SZERINT CSAKNEM 150 EZER EURÓT KÖLTÖTTEK A FEBRUÁRI KOLOZSVÁRI RENDEZVÉNYRE

Az eddigi legdrágább RMDSZ-kongresszus
Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök 
szerint az RMDSZ eddigi legnagyobb 
és leglátványosabb kongresszusára 
fordított 147 ezer euró nem haladta 
meg azt a költségvetést, amit előirá-
nyoztak, „okosan gazdálkodtak”.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Közel 150 ezer euróra rúgtak az RMDSZ 
eddigi legnagyobb és leglátványosabb, 
február 22-én és 23-án Kolozsvárt rende-

zett kongresszusának költségei. Résztvevőn-
ként 108 eurójába került a politikai fórum a 
szövetségnek. Az alakulat 14. kongresszusá-
nak költségvonzatát Porcsalmi Bálint ügyve-
zető elnök ismertette magyar újságírókkal 
– köztük a Krónika munkatársával – az euró-
pai parlamenti képviselőjelölteket rangsoro-
ló Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteki 
ülését követően. A tájékoztatás hátterében 
az áll, hogy lapunk a kongresszus első nap-
ján rendezett sajtóeligazításon érdeklődött 
a kétnapos rendezvény költségvetéséről, és 
akkor az ügyvezető elnöktől azt az ígéretet 
kaptuk, hogy ezen a héten megosztja velünk 
a számokat.

Porcsalmi Bálint – aki előzőleg a SZÁT-ot 
is tájékoztatta a kongresszus költségeiről – 

elmondta, hogy a múlt hétvégi nagygyűlés 
összesen 147 ezer euróba került. Vagyis lé-
nyegesen többe, mint a 2015-ben ugyancsak 
a kincses városban (100 ezer euró), két évvel 
ezelőtt pedig Zilahon rendezett kongresszus, 
aminek 78 ezer euró volt az ára. Az ügyvezető 
szerint azonban fi gyelembe kell venni, hogy a 
három rendezvény közül az előzőek egy-, míg 
az idei kétnapos volt, a négy évvel ezelőttihez 
képest a mostanin 400-zal, a zilahihoz viszo-
nyítva pedig 300-zal többen vettek részt. „Ha 
ennek a három kongresszusnak az összeha-
sonlításánál maradunk, akkor főre lebontva 

azt kapjuk, hogy a 2015-ben rendezett 100 
euróba került résztvevőnként, a zilahi 68, míg 
a mostani 108 euróba fejenként” – ismertette 
Porcsalmi, hozzátéve: az idei fórum a résztve-
vők, a terembérlés és a technika szempont-
jából egyaránt költségesebbnek bizonyult 
az előzőeknél. Számottevő kiadási tételt je-
lentett az idei helyszín, Kolozsvár modern és 
multifunkcionális sportcsarnokának, a BT 
Arénának a bérlése, ami – mint azt lapunk 
már megírta – 13 500 euróba került. A kétszáz 
meghívott egy részének, valamint a közel ezer 
küldöttnek az elszállásolása, étkeztetése, va-

lamint az útiköltségtérítése 46 500 euró volt 
(2015-ben ez 35 ezer euróba került).

A legnagyobb, 73 ezer euróra rúgó tételt 
ugyanakkor az úgynevezett kommunikációs 
költségek jelentették az RMDSZ kasszája szá-
mára. Porcsalmi Bálint szerint ebbe minden 
beletartozik, amit a résztvevők – és részben 
a közönség – láttak és hallottak: a ledfaltól, 
a nyomtatványoktól, szatyroktól, kiadvány-
tól a hangosításig, grafi káig, világosításig, 
valamint a poharakig. Ezen belül tizennégy-
ezer euró volt a fény- és a hangtechnika, va-
lamint a fordítás biztosítása, 17 ezer eurót 
kóstált a 170 négyzetméteres ledfal bérlése 
két napra (50 euró négyzetméterenként), 
továbbá 30 ezer eurót fordítottak nyomtatási 
költségekre: roll-up bannerekre, különböző 
kiadványokra. Ugyanezek a kommunikáci-
ós költségek a négy évvel ezelőtti kolozsvá-
ri kongresszuson 57 ezer euróba kerültek. 
Végül, de nem utolsósorban 13 ezer euróba 
került többek között a biztonsági szolgálat, a 
fordítók honoráriuma és a gardrób. „Mindez 
nem haladta meg azt a költségvetést, amit 
mi előirányoztunk a 14. kongresszusra. Vé-
leményem szerint jól és okosan gazdálkod-
tunk ezzel a pénzzel, tényleg sikerült meg-
rendeznünk az eddigi leglátványosabb és 
legjobb RMDSZ-kongresszust” – jelentette ki 
Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök.

Teljes ellátás. Résztvevőnként 108 euróba került a politikai fórum a szövetségnek
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