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ELSŐ BÁLOK,
UTOLSÓ VACSORÁK

Sokféle szempontból vizsgáltuk már a Skip magazin ol-
dalain a felsőoktatásban tanuló fiatalok életének költsé-
geit, van azonban a főiskola vagy egyetem megkezdése 
előtt még néhány komoly tehertétel, amelyek pontos 
pénzbeli mértékét az érettségi előtt állók igényei és a szü-
lők teherviselő képessége együtt határozzák meg. Meg-
lepőnek tűnhet, de a két legdrágább esemény egy 17-18 
éves életében a szalagavató és a ballagás. Mivel az anyagi 
körülmények és a családi elvárások nagyon különbözőek 
lehetnek, meg sem kíséreljük a szokásos módon spóro-
lási tippekkel megtűzdelni a költségek vizsgálatát. És tu-
lajdonképpen egy esküvőhöz hasonlóan azt mondhatjuk, 
van egy minimális költsége ezeknek a fontos események-
nek, de a határ a csillagos ég.

EGY SZALAG, SOK ÉLMÉNY

Egy középiskolás fiatal számára az első komoly és ele-
gáns esemény általában a szalagavató bál. Ez a jelképes 
alkalom sokaknak fontos, emiatt nem lehet akármilyen. 
Így nem meglepő, hogy lehetőségektől függően akár 100 
ezres költségek is felmerülnek családonként. Persze le-
het a szalagavatót költséghatékonyan is csinálni, de pénz 
nélkül nem megy.
Ahhoz, hogy a szalagavató alapvető költségei ne legyenek 
megterhelők, számos iskolában már jóval, akár évekkel 
a bál ideje előtt osztálypénzként kezdik gyűjteni az ese-
mény költségeire a fedezetet. Ha erre nincs lehetőség, 
sok esetben jelent hideg zuhanyt a szalagavató előtti hó-
napokban világossá váló ár. Ennek legtetemesebb része a 
helyszín bérlése. Persze azokban az iskolákban, ahol van 
rendezvényterem, aula, esetleg torna csarnok, jelentősen 
csökkenthetők a kiadások, de még így is szükség van va-
lamilyen rendezvényszervező munkájára, dekorációra. A 

Szalagavató és ballagás. 
Ezek egy végzős 

középiskolás számára a 
legfontosabb események 

az érettségi előtt. 
Ha pedig a szülők 

beavatják a fiatalokat a 
két esemény lebonyolítá-

sának pénzügyi 
nehézségeibe, az öröm 

mellett egy 18 éves 
is képet kaphat arról, 
hogy mi mennyit ér.  

Mennyibe kerül a szalagavató 
és a ballagás?
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végzős évfolyamok számára ez minimum több tízezres, 
szélsőséges esetben milliós kiadás. 
Ha a helyszín megvan, az ár növekedését az igények ha-
tározzák meg. Egy profi fotós, videós szakember vagy 
stáb az elkészült képi anyagok árával együtt néhány 
százezer forintos költséget jelent. Sok esetben merül fel 
a tanárok, osztályfőnökök megajándékozásának igénye, 
amely megint a diákok családjainak teherviselő képessé-
gétől függ. Emellett lehet igény vacsorára, a bál formális 
eseményeit követő bulira, amelyhez ismét profi rendez-
vényszervezők szükségesek, de minimum hang és fény-
technika bérlése. Ehhez még hozzájöhet, ha egy-egy osz-
tály úgy dönt, hogy egyforma kosztüm, szmoking, vagy 
öltöny kell mindenkinek. És ez így együtt már tetemes 
költség. A nyilvánosan elérhető árak alapján egy konszo-
lidált, de igényes szalagavató bál esetén igényektől füg-
gően, diákonként ez 40 és 100 ezer forint közötti kiadást 
jelent. De még nincs vége. 
A végzős középiskolások báljára kétféleképpen készülnek 
a fiatalok. A kérdés egyszerűen: keringő vagy nem ke-
ringő. Magyarán részt vesznek-e a bált felvezető formális 
táncban. Az egyéni költségeket ugyanis manapság ez ha-
tározza meg leginkább. Ha ez nem szempont, komolyan 
csökkennek a bál költségei, mert egy 18 éves fiúnál akár el 
is várható, hogy viszonylag elegánsan tudjon megjelenni, 
legyen mondjuk egy minőségi öltönye. A nem keringőző 
lányoknál sem elvárás a tökéletes outfit, de egy elegáns 
ruha megvásárlása történhet úgy is, hogy azt később is 
használhatja az ifjú hölgy. 
Más a helyzet a táncban résztvevőknél. Egyrészt még a 
szalagavatóknak is van divatja, vagyis egyáltalán nem 
mindegy, miben jelennek meg a végzős diákok. Itt szaba-
dulnak el igazán az árak, ha valaki ugyanis új és minden 
elvárásnak megfelelő ruhát keres, csak erre több százezer 
forintot költhet el. Akárcsak egy esküvői ruha esetében. 
És ugyanúgy egyszer használatos szettről lesz szó. Per-
sze a fiúk és a lányok is dönthetnek a bérlés mellett, így 
az előbbiek 10-15 ezer forintból megúszhatják a frakkot, 
szmokingot, míg a lányok inkább a 15-40 ezer forintos 
bérlési költséggel kell számoljanak. Jó esetben ebben az 
árban már benne van a cipő is. Nincs azonban benne a 
fodrász, a smink, és a tánctanár tiszteletdíja, aki a kerin-
gőzőket a bál előtti hónapokban felkészíti. Mindezeken a 
költségeken lehet ugyan spórolni valamennyit, összessé-
gében azonban egy keringőző lánydiák szalagavató bálja 
biztosan eléri a 70-100 ezer forintos költséget. Fiúk ese-
tében néhány tízezer forinttal kevesebbe is kerülhet. 

DRÁGÁN BALLAG A VÉN DIÁK? 

A ballagás egészen más jellegű esemény, más költségek-
kel. Maga az iskolai esemény önmagában akár költés 
nélkül is megoldható, hiszen akár egy korábban vásárolt 
elegáns ruha, akár a nagy napra beszerzett öltöny, kis-
kosztüm nem csak az érettségi előtti búcsúsétát koro-
názza meg, hanem akár hosszabb távon is használható. 
Egy jó minőségű öltöny 40-50 ezer forintnál kezdődik, 
de kell hozzá cipő, nyakkendő és egyéb kiegészítők. A 
női ruhák megvásárolhatók valamivel kevesebből is, 
azonban ha igazán alkalmit keres a fiatal érettségiző, ez 
a kiadás könnyen ugorhat ismét a 100 ezer forintos tar-
tományba. Az elmúlt években a jellemző ruha és kiegé-
szítő vásárlás összege ennek ellenére átlagosan 20 és 50 
ezer forint között volt a végzős középiskolásoknál. 
A ballagás legnagyobb költségei általában nem is magá-
val az eseménnyel kapcsolatosak, hanem azzal, hogy a 
család milyen emléket szeretne állítani a nagy napnak. 
Ezt pedig sok szülő szemében a ballagási ajándék értéke 
mutatja meg, amely egy szép dísztolltól a mobiltelefo-
non vagy az egyetemen is használható laptopon keresz-
tül az igazán nagy értékű ajándékokig sokféle lehet. Mi 
magunk meglepődtünk, de a ballagási ajándékok top-
listáját Magyarországon továbbra is a készpénz vezeti, 
amelynek mennyisége megint családfüggő.
Ha a biztos költségekkel akarunk foglalkozni, és kihagy-
juk a külön erre az alkalomra vásárolt 10 és 100 ezer fo-
rint közé tehető alkalmi ruhát, fodrászt, esetleg ékszert, 
két tényező marad, és mindkettő étkezéssel kapcsolatos. 
Az egyik a családi ebéd, amelyre vagy otthon kerítünk 
sort, vagy kényelmesebben, és nagyobb kiadással étte-
remben foglalunk különtermet vagy asztalokat. A ma-
gyar vendéglátás felkészült erre, hiszen számos étterem 
kínál minden áprilistól ballagási csomagokat, menüket, 
sőt egész rendezvények megszervezését is vállalják. Egy 
15-20 fős díszebéd 50 ezer forinttól indul, és felső árat 
nem is merünk írni. A másik esemény a bankett, ame-
lyen a végzős osztályok tartják meg utolsó nagy találko-
zójukat. A költségszint itt is lehet hasonló, mint a balla-
gási, családi ebédnél, csak az igényektől és a fogyasztás 
mennyiségétől függ. A bankett emlékét persze ritkán 
befolyásolja a ráköltött összeg.


