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1. A KUTATÁS CÉLJAINAK BEMUTATÁSA 

 

A mai értelemben vett fesztiválok mindig is komoly szerepet játszottak a 

történelemben, azonban igazán kiemelkedő eseménnyé a XIX. századra fejlődtek. Az akkori 

rendezvények valóban a művészet ünnepei voltak és témájukat tekintve főként egy-egy 

műfajra terjedtek ki. Közel két évszázadon keresztül csak a nemzetközi szinten meghatározó 

művészeti rendezvények viselhették a fesztivál nevet, azonban ezt követően a fogalom is 

felhígult (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006), főként a fogyasztói trendek változásának hatására. 

A növekvő szabadidő, a magasabb diszkrecionális jövedelem, a technológia gyors fejlődése 

következtében megvalósuló gyors mozgás és kiterjedt tér ugyanis a városi, aktív, szabadidős 

turizmusban való részvételhez vezetett. A fesztivál szó mögé felsorakoztatott rendezvények 

pedig már nem csak a kulturális és társadalmi elit, hanem a hétköznapi ember számára is 

találkozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítottak. 

A fesztiválok robbanásszerű terjedését előidézte a politikai környezet is, amely 

feladata a holtszezonok lehető legjobb turisztikai értékesítésének kidolgozása. Ebből 

kifolyólag fesztivál néven kezdték illetni az idegenforgalmi szezonban hozzáférhető kulturális 

kínálat összességét. Így jöhetett létre a nyolcvanas években, hazánkban a fővárosi turizmus 

holtszezonjának „átvészelésére” a Budapesti Tavaszi Fesztivál is. Mindemellett fontos 

szempont volt a kulturális jellegű, hasonló rendezvények tekintetében azt is figyelembe venni, 

hogy mára a turisztikai trendek középpontjában a résztvevők élményszerzéssel párosuló 

fogyasztása áll. Ebben a halmazban a fesztivál önálló, komplex termékké nőtte ki magát az 

évek során a városi, szabadidős, aktív turizmus részelemeként. Ebből kifolyólag nem csupán 

fontos városfejlesztési lehetőség, hanem a profitorientált vállalkozások számára sikeres üzleti 

lehetőség is egyben. 

Hazánkban az utóbbi évtizedben megfigyelhetővé vált a fesztiválok számának 

robbanásszerű növekedése (Benedek – Stark 2009). Ennek egyik oka lehet, hogy az 

elmaradott, stagnáló gazdaságú térségek különböző turisztikai rendezvényekkel igyekeznek az 

adott desztinációt népszerűvé tenni, ezáltal bevételre szert tenni és munkahelyeket létrehozni. 

Másik oka, az élményekre vágyó turisták igényeinek profitorientált kielégítése. Mindemellett 

„az életmódbeli változások, a mobilitás, a kommunikáció fejlődése, a települési és regionális 

identitáskeresés, a szórakoztatóipar kiteljesedése, az élmény társadalom kialakulása, az 
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intenzív művészi útkeresés is a fesztiválok robbanásszerű térnyerését hozta” (Inkei 2009:45). 

Problémát jelenthet ugyanakkor, hogy a létrejött több száz rendezvény rendkívül eltérő 

minőséget nyújt, nem csak az élményt, hanem a gazdasági és társadalmi-kulturális hasznot 

tekintve is. Megfigyelhető ugyanis, hogy egyes események még a jelenleg érvényben lévő, a 

Magyar Fesztivál Szövetség által hozott alap-kritériumoknak
1
 sem felelnek meg. Kérdésként 

merül fel tehát, hogy mit nevezhetünk kulturális értelemben fesztiválnak? Milyen jellemzők 

mentén lehet a fesztiválokat kategorizálni, tipizálni? Kik a fesztiválturisták és költésük, 

viselkedésük hogyan hat a rendező városra? Vannak-e olyan módszerek, melyek a 

fesztiválturizmus gazdasági illetve társadalmi-kulturális hatásait mérni képesek? Miben 

nyilvánul meg a fesztivál haszna a helyi közösség életét tekintve? 

A fentiek alapján kutatásom fő célja egyrészről, hogy összefoglalja az egyre 

fontosabbá váló fesztiválok sajátosságait, jelentőségét, és hatásait elemző, feltáró eddigi 

tudományos eredményeket, emellett rendszerezze, és szintetikus egységként mutassa be a 

fesztiválok gazdasági és társadalmi kulturális hatásmérésére alkalmazott nemzetközi 

modelleket, mindezzel hiánypótló szerepet is betöltve a hazai szakirodalmat tekintve. 

Másrészt a főként nemzetközi elmélet és módszertan hazai adaptálása és továbbfejlesztése 

segítségével olyan alkalmazható mérési modell megalkotása, mely egzaktan képes mérni a 

fesztiválok városokra gyakorolt társadalmi-kulturális és gazdasági hatásait. Ehhez elemzem a 

KSH (TEÁOR illetve nemzetközi szinten a Nace Rev. 2) adatait, illetve a rendelkezésre álló 

könyvviteli, valamint a primer kutatás során legyűjtött vonatkozó számadatokat. 

Mivel a téma turisztikai aspektusból kerül feldolgozásra, így célom a fesztiválturizmus 

definiálása, alapösszefüggéseinek, hatásmechanizmusainak bemutatása is és elhelyezése a 

városi és kulturális turizmus metszetében. 

A kutatás mintaterülete Győr és Miskolc városa, a minta alapsokaságát az ottani helyi 

lakosság valamint a helyi szálláshely szolgáltatók, illetve a fesztivál szervezői jelentik. A 

vizsgálat középpontjában a Győri Magyar Táncfesztivál, valamint a Miskolci Operafesztivál 

állnak. A választott városok közül Győr mint fejlett iparváros, és Miskolc mint stagnáló 

gazdaságú, elmaradott iparváros kerültek kiválasztásra.  Míg tehát a városok kiválasztásánál 

az eltérő fejlettség a meghatározó, a fesztiválok az összehasonlítás elvégzéséhez azonos 

                                                           
1
 Az MFSZ a fesztiválokkal szemben definíciójában kritériumként megfogalmazza, hogy ezek a rendezvények 

ünnepélyesek, egy vagy több téma köré épülnek fel, rendszeresen megrendezésre kerülnek, magas művészeti 

értékkel bírnak, közösségi szórakozási élményt biztosítanak. 
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tulajdonság szerint kerültek kiválasztásra, melynek alapja a kultúra, hiszen mind a két 

esemény komoly művészeti értéket képviselő, a Magyar Fesztivál Szövetség által nemzetközi, 

„A” kategóriás minősítést kapott fesztivál. A kiválasztás tekintetben fontos, hogy mindkét 

esetben olyan eseményről van szó, melyek egy egészen szűk mikro-szegmens igényeinek 

kielégítését célozzák meg. Mindemellett szintén jelentős szempont, hogy a városok a 

vonzerők tekintetében hozzávetőleg azonos minőséget és színvonalat képviselnek. Ennek a 

kiválasztási módszernek a célja, hogy a vizsgálat eredményei segítségével bemutathassam az 

azonos jellemzőkkel rendelkező fesztiválok, eltérő adottságú városok fejlődésében betöltött 

szerepét, valamint, hogy milyen gazdasági illetve társadalmi-kulturális hatást váltanak ki az 

adott desztinációban. 

Az értekezés interdiszciplináris megközelítésű, azaz több tudomány- és szakterületet 

érint. Alapvetően a regionális tudomány területéről indul, de a kutatási kérdések 

megválaszolása során érinti a földrajztudomány, közgazdaságtudomány és 

társadalomtudomány területét, valamint – részben ezeken belül - a turisztikai szakterületet
2
 is. 

A kutatás egészét tekintve a fenti diszciplínák közül a földrajztudomány, ezen belül is a 

regionális tudomány a meghatározó, hiszen a kutatás a fesztiválok területi jellemzőire, 

hatásaira fókuszál. 

A fesztiválok városfejlesztési tényezőként való elfogadása, alkalmazása egyre 

népszerűbb napjainkban. Éppen ezért az értekezés célja, hogy az elméleti alapok, és a 

gyakorlati elemek segítségével segítse a városok fejlesztésével foglalkozó szakembereket. A 

vizsgálat eredményei lehetővé tehetik egy olyan modell megalkotását, mely bemutatja, hogy 

az eltérő szerkezetű városokban az egyes események milyen jelleget öltenek, ezáltal milyen 

várható hatásokat generálnak, hozzájárulva ezzel a városfejlesztés és tervezés, valamint a 

városok turisztikai tervezésének elméleti megalapozásához. Amennyiben ugyanis a 

fesztiválok, mint a kulturális élet egyre jelentősebb összetevői a városok fejlesztési terveiben 

helyet kapnak, valamint azok hatásvizsgálata a tervezési időszaktól a rendezvény végéig, sőt 

utána is folyamatos, lehetőség van az esetleges negatív hatások kiküszöbölésére, ilyenek a 

negatív externáliák, rossz imázs, alacsony vendégszám, stb., míg ugyanezzel a módszerrel 

elősegíthető a fesztiválok által generált pozitív hatások felerősítése és kiterjesztése. 

 

                                                           
2
 A turizmus, mint önálló tudományág elfogadása még nem elfogadott, így jelen értekezésben a turizmust, mint a 

közgazdaságtudomány, földrajztudomány és társadalomtudomány részét értelmezem. 
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Jelen értekezés a városi fogyasztás átalakulásával, a kultúra városfejlődésben betöltött 

egyre jelentősebbé váló szerepével, valamint a fentiek alapján a kulturális turizmus egy 

speciális formájával, a fesztiválturizmussal és annak városfejlődésre gyakorolt aspektusaival 

foglalkozik. 

A kutatás céljának megvalósításához mind másodlagos, mind primer vizsgálati 

módszerek alkalmazása szükségszerű volt.  Az értekezés deduktív jellegű, vagyis az általános 

elmélettől halad a specifikus felé (Babbie, 2001). Feldolgozásához a gazdasági és társadalmi-

kulturális hatásvizsgálatokra, statisztikákra, valamint városfejlődéssel kapcsolatos első sorban 

nemzetközi szakirodalomra (tanulmányok, szakkönyvek, újságcikkek, egyéb tájékoztató 

kiadványok) támaszkodom. 

A kutatási probléma tehát a következőképpen foglalható össze: 

 A fesztiválok, mint önálló, komplex turisztikai termékek bemutatása, jelentőségük 

feltárása, turisztikai rendszertani helyük és szerepük ismertetése; 

 A fesztiválok definiálása, csoportosítása és tipizálása a nemzetközi szakirodalom 

alapján; 

 A fesztiválturizmus értelmezése a kulturális és városi turizmus dimenziójában; 

 A fesztiválok gazdasági és társadalmi-kulturális hatásait felvázoló elméleti modellek 

bemutatása, elemzése, összehasonlítása és értékelése; 

 A kiválasztott hazai fesztiválok városokban tapasztalható gazdasági és társadalmi-

kulturális hatásainak feltárása és elemzése; 

 Kísérlet olyan elméleti modell kialakítására, mely a fesztiválok gazdasági és 

társadalmi-kulturális hatásainak mérésére alkalmazható; 

A desk research során kiderült, hogy jelen anyag hazai tekintetben hiánypótló 

szerepet is betölt, mivel a fesztiválokkal kapcsolatban rendkívül kevés tudományos anyag áll 

rendelkezésre, a fesztiválturizmussal kapcsolatosan pedig kizárólag külföldi szakirodalomra 

lehet támaszkodni. A fentiek alapján a dolgozat első része alapvetően leíró jellegű, a témában 

fellelhető nemzetközi szakirodalmak feldolgozására, azok szintetizálására épül, emellett a 

témához kapcsolható statisztikai adatok elemzését is tartalmazza. 

Az empirikus kutatás erre alapozva került kidolgozásra és lebonyolításra, részben a 

nemzetközi irodalomból adaptált módszerek alapján. A primer vizsgálat két fő részre, 
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mélyinterjús feltáró vizsgálatra és erre alapozott kérdőíves kutatásokra épül. Ezek fő célja a 

nemzetközi modellek tesztelése, a hazai választott fesztiválokkal kapcsolatos társadalmi-

kulturális percepciók valamint gazdasági hatások feltárása. 

Az értekezés hat fő fejezetből áll: 

Az első részben a kutatás célját, a kutatási kérdéseket határozom meg, illetve 

elhelyezem a témát a tudományterületek között.  

A második fejezet a kultúrával, annak városturisztikai aspektusaival vezeti fel a 

fesztiválok jelentőségének, definiálásának, tipizálásának és rendszerezésének meghatározását. 

Bemutatja e rendezvények sajátosságait és funkcióit, fókuszálva azok turizmusban betöltött 

helyére és jelentőségére, valamint elhelyezi a fesztiválturizmust a városi turizmus és a 

kulturális turizmus metszetében. A fejezet foglalkozik továbbá a hazai és nemzetközi 

fesztiválpiac bemutatásával is. 

 A harmadik fejezetben a fesztiválok gazdasági és társadalmi-kulturális hatásaival 

foglalkozó elméleti modelleket rendszerezem és mutatom be, főként a nemzetközi irodalomra 

támaszkodva. A fejezet nem csupán az elméleti módszereket ismerteti, hanem azokat a 

modelleket is, melyeket a gyakorlatban alkalmaznak a fenti hatások mérésére. Mindez a hat 

nemzetközi fesztivál elemzésére, valamint az azokkal kapcsolatos kutatások eredményeinek 

szintetizálására épül. A fentiek alapján kísérletet teszek egy olyan modell megalkotására, 

mely alkalmazható lenne a hazai fesztiválok átfogó gazdasági és társadalmi-kulturális 

hatásmérésére. 

A negyedik fejezetben bemutatom primer kutatásom módszertanát, ismertetem kutatási 

kérdéseimet és hipotéziseimet, valamint az alkalmazott adatelemzési metodikát. 

Az ötödik fejezetben rendszerezem és vizsgálom az összegyűjtött adatokat. Elemzem 

Győr és Miskolc turisztikai potenciálját a fesztiválturizmus tükrében. Bemutatom a primer 

kutatás fázisait, valamint szintetizálom azok eredményeit, elvégzem a hipotézisek vizsgálatát 

és levonom a következtetéseimet eredményeim és a korábbi kutatások alapján. 

Az értekezés utolsó, hatodik fejezete a primer kutatás eredményeit, a 

hipotézisvizsgálatokat, javaslattételt, valamint a jövőbeli kutatási irányok bemutatását 

tartalmazza. 



8 
 

A kutatás felépítését, struktúráját az alábbi modell szemlélteti: 

1.1 táblázat: Az értekezés felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

  

Kutatás fő feladatai 

A téma 

jelentőségének 

indoklása. 

Fesztiválok 

definiálása, 

csoportosítása, 

tipizálása a 

nemzetközi 

szakirodalom alapján.  

A fesztiválturizmus 

definiálása, 

értelmezése a 

kulturális és városi 

turizmus 

dimenziójában 

A fesztiválok 

gazdasági és 

társadalmi-kulturális 

hatásait felvázoló 

elméleti modellek 

bemutatása, elemzése, 

összehasonlítása és 

értékelése. 

A kiválasztott hazai 

fesztiválok városokban 

tapasztalható 

gazdasági és 

társadalmi-kulturális 

hatásainak feltárása és 

elemzése. 

Kutatás hipotézisei 

Szekunder kutatás Primer kutatás 

hazai és nemzetközi 

irodalomelemzés, 

prospektusok és 

internetes oldalak 

tartalom elemzése, 

statisztikai adatok 

elemzése 

(vendégforgalmi 

mutatók, szálláshely 

statisztikák) 

interjúk készítése 

(szakértői, fesztivál 

szervezői) 

lakossági kérdőíves 

vizsgálat (általános 

fesztiválismertségi 

felmérés és társadalmi 

hatás attitűd vizsgálat) 

szállásszolgáltatói 

kérdőíves vizsgálat 

Hipotézisek tesztelése, következtetések levonása 

Összegzés 
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2. A KUTATÁSI TÉMA AKTUALITÁSA, HIPOTÉZISEK 

 

Míg a turizmusfejlesztés pozitív gazdasági hatásainak felismerése világszerte a 1960-

as évek turisztikai fellendüléséhez köthető (Lengyel 2004), a nem anyagi jellegű javak, mint a 

kultúra
3
 is, a poszt-indusztriális fejlődés fontos elemét képezik. A 70-es években kezdődött az 

a tendencia, melynek során az észak-amerikai, majd később az angol és nyugat-európai 

területek is felismerték a kultúra gazdaságban betöltött szerepét (Zukin 1988; Wynne 1992; 

Landry – Bianchini 1995, Smith 2003, Kong 2000). A kultúra gazdasági hozzájárulása a 

városok fejlődésére, főként az iparilag elmaradott térségekben válik jelentőssé, ahol a 

struktúraváltás következtében a gazdaság a szolgáltató szektor irányába mozdul el. Ennek 

alapja, hogy a kultúrára építkező városi stratégiák hozzájárulnak a gazdaság kiszélesítéséhez a 

szolgáltatások kínálatának bővítésével, erősítik az adott térség pozitív imázsát, valamint 

hozzájárulnak a szociális integrációhoz és közösségi kohézióhoz (Smith 2003). A 70-es 

években létrejött Európa Kulturális Fővárosa kulturális rendezvény talán a legkiemelkedőbb 

megaprojekt, melyet a fenti célok mindegyikének megvalósítása érdekében hoztak létre. 

Az 1980-as évek folyamán végbement paradigmaváltásnak köszönhetően a kultúra, 

mint városfejlesztési eszköz egyre inkább elfogadottá, elismertté vált (Binns 2005 hivatkozza 

Rátz, 2006). Európa számos hanyatló iparvidéke - például a Ruhr-vidék vagy Közép-Anglia – 

városai a funkcionális megújítást nem az újraiparosítással, hanem a kulturális gazdaság 

fejlesztése segítségével igyekeztek véghezvinni (Enyedi 1997). Erre utal, hogy a nagy-

britanniai művészeti fesztiválok 50%-a a 80-as években került először megrendezésre, 

valamint, hogy ennek fő célja volt a turisták számának növelése az adott városokban (Rolfe 

1992 hivatkozza Smith 2009).  Richard (2002) amerikai szociológus megállapította, hogy egy 

nagyvárosi urbanizált rendszer egészét képes megújítani, a gazdaságot dinamizálni egy 

kreatív városrész, vagy negyed (Richard 2002 hivatkozza NFGM, 2010:4), vagyis a kulturális 

örökségre alapozott un. kreatív város koncepciója (creativ city) a turisták tömegeinek 

elérésével erőteljes hatást gyakorol a turizmusra, miközben ez a jövedelemgeneráló folyamat 

számos más szektort és üzletágat ér el (NFGM, 2010:4). Erre kiváló példa a Guggenheim 

                                                           
3
 A turizmusban a kulturális erőforrások alatt azon javakat értjük, melyek az általános közfelfogás szerint 

kulturális értéknek tekinthetők, és elsődlegesen szellemi élményt nyújtanak (Dávid – Jancsik – Rátz, 2007). 

Véleményem szerint a városi turizmus szempontjából ezek a vonzerők különösen meghatározóak a turisták 

hosszabb tartózkodásának megalapozására. 
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múzeum Bilbaoban, ahol a kilencvenes évek közepén a korábbi Guggenheim múzeumokhoz 

hasonlóan olyan központ kialakítása volt a cél, mely látványos, egyedi kiállításaival, 

gasztronómiai kínálatával, múzeumi kínálatával és tárlataival óriási tömegeket vonz a 

városba.
4
  

A kultúragazdaság a 90-es évekre a nyugati társadalmakban, mint jelentős 

városfejlesztési tényező hívta fel magára a figyelmet. Ennek intézményesülésével széles 

körben elterjedt a kultúra alapú városfejlesztés, mely a városok kulturális infrastruktúrájának 

bővítésével, a „soft”, azaz társadalmi és antropológiai fejlesztési tényezők középpontba 

állításával elősegíti az életminőség javulását, ezáltal a helyi lakosság életszínvonalának 

emelkedését, ösztönzi új iparágak és munkahelyek megjelenését, valamint turisztikai vonzerőt 

alakít ki. A városok kulturális turizmus terén elért eredményeinek egyik legfontosabb 

tényezője rendezvényeik területén érhető tetten. A turisták nagyobb tömegeit is fogadni képes 

események leginkább elterjedt típusai az úgynevezett tematikus fesztiválok, ünnepek, 

amelyek valamely, a város tradíciójához szorosan kapcsolódó témához kötődnek. (Michalkó – 

Rátz 2005:135). Kevésbé ismert desztinációk esetében a fesztiválok katalizátorként is 

működhetnek, segíthetnek kevésbé ismert területek újjáélesztésében imázsuk erősítése és a 

turizmus fejlesztése által (Smith 2009). A fesztiválok városfejlődésben betöltött szerepéről a 

90-es évek óta intenzív és kritikus diskurzusok folynak és a sokat és sokszor hangoztatott 

negatív hatások ellenére a fesztiválok városok fejlődésében játszott szerepe nem csökken 

(Pachaly 2008:16). 

A fesztiválturizmusról kevés, átfogó adat áll rendelkezésre mind nemzetközi, mind 

hazai tekintetben, ugyanakkor a rendezvényekkel kapcsolatos utak arányából fontos 

konzekvenciák vonhatóak le. A KSH 2008-as felmérése alátámasztja a fesztiválturizmus 

egyre erősödő jelentőségét. Ennek alapján a külföldi, rövid (1-3 nap) tartózkodási idejű 

utazók motivációi között a kulturális- és a sportrendezvények (4,4%) erőteljesebb motivációt 

jelentenek az egészségturizmusnál, vásárlásnál, illetve a körutazásnál is. A négy napos és 

annál hosszabb magyarországi tartózkodás esetében 2,3%-kal a körutazásnál és vásárlásnál 

erősebb motivációs tényező a rendezvényturizmus. Az arány ugyan nem túl magas, ennek 

ellenére turisztikailag semmiképpen sem elhanyagolható. 

                                                           
4
 A Guggenheim múzeum fennállásának tíz éve alatt több mint száz kiállításnak adott otthont. 2007-ben, a 

múzeum tízéves évfordulóját egy Dürer-kiállítással tették emlékezetessé, biztosítva ezzel, hogy a város 

bebetonozza magát a kulturális turizmus legfőbb célpontjai közé. Forrás: 

http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/history ; letöltve: 2011. július 30. 13:08 

 

http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/history
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2.1 ábra: A külföldi utazók motivációi (1-3 éjszakás; 4+ éjszakás látogatók) 

Magyarország (2009) 

 

Forrás: KSH (2008) alapján saját szerkesztés 

 

A fentiekben bemutatott KSH eredmények párhuzamba állíthatóak az European Travel 

Monitor (IPK 2008) adataival, mely szerint az európaiak szabadidős célú külföldi utazásainak 

2%-a rendezvénylátogatási céllal valósult meg 2008-ban. Ez a szám a külföldre irányuló 

egészségturisztikai utazások számával pontosan megegyezik, tehát egyáltalán nem tekinthető 

jelentéktelen aránynak. Emellett természetesen nem csupán az utazási motiváció vizsgálata, 

hanem a desztinációk népszerűsége szempontjából is egyre erősebb vonzerőt jelentenek a 

fesztiválok és egyéb rendezvények (IPK, 2008; Sulyok – Sziva 2009). Egy az Európai 

Bizottság által készített felmérés szerint a desztinációk kiválasztásában a fesztiválok 

jelenlétének egyre nagyobb szerep jut, 2008-ban a felmérés szerint az európai utazók 5%-a 

nevezte meg a fesztiválokat és más rendezvényeket, mint legfontosabb döntési ismérveket 

(Sulyok – Sziva 2009). 

A fesztiválok vizsgálata hazánkban újszerű, a 90-es évek elejére nyúlik vissza, a 

kutatások alapját pedig, általánosságban egy-egy rendezvény gazdasági, ezen belül is első 

sorban turisztikai vagy üzleti sikerességére fókuszált elemzések jelentik. A legátfogóbb, 
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fesztiválokkal foglalkozó tanulmányt Hunyadi és társai készítették 2006-ban, ám ezen kívül 

alig található olyan magyar szakirodalom, mely a fesztiválok tipizálásával, gazdasági 

elemzési módszereinek bemutatásával, társadalmi-kulturális hatáselemzéseivel foglalkozik. 

Ennek alapján tehát a téma mindenképpen újszerű, aktualitását adja emellett, hogy a kutatást 

megelőzően zajlott az Európa Kulturális Fővárosa projektév is hazánkban, továbbá a Magyar 

Turizmus Zrt. belföldi turizmus erősítését célzó stratégiája is, mely a hazai attrakciókat állítja 

középpontba. Ennek egyik alappillére a 2010-es Fesztiválok Éve tematikus év volt.  

A fesztiválokat termékként elemezve a fejlődési görbén ma kiteljesedésüket élik. A 

fogalom átalakulása azonban sajnos ezt a folyamatot gátolhatja, hiszen a statisztikai besorolás 

értelmében a fesztivál ugyan kongresszusok és kereskedelmi vásárok közé tartozik, mégis ide 

sorolható a legegyszerűbb, művészi és ünnepélyes jelleget, kulturális tartalmat teljesen 

mellőző falunap is. Ugyanakkor a valódi kulturális tartalommal bíró események a rendező 

város életét a fesztivál társadalmi-kulturális és gazdasági hatásainak következtében jelentősen 

átalakíthatják. 

Az értekezés a városi fogyasztás átalakulásával, a kultúra városfejlődésben betöltött 

egyre jelentősebbé váló szerepével, valamint a fentiek alapján a kulturális turizmus egy 

speciális formájával, a fesztiválturizmussal és annak városfejlődésre gyakorolt aspektusaival 

foglalkozik. Aktualitását adja, hogy a vizsgálat újszerű, mivel a témában ezeddig még nem 

készült kutatás, csupán általános felmérések születtek e rendezvénytípussal kapcsolatban. 

A desk research során kiderült, hogy jelen anyag hazai tekintetben hiánypótló 

szerepet is betölt, mivel a fesztiválokkal kapcsolatban rendkívül kevés tudományos anyag áll 

rendelkezésre, a fesztiválturizmussal kapcsolatosan pedig kizárólag külföldi szakirodalomra 

lehet támaszkodni. A fentiek alapján a dolgozat első része alapvetően leíró jellegű, a témában 

fellelhető nemzetközi szakirodalmak feldolgozására, azok szintetizálására épül, emellett a 

témához kapcsolható statisztikai adatok elemzését is tartalmazza. 

Az empirikus kutatás erre alapozva került kidolgozásra és lebonyolításra, részben a 

nemzetközi irodalomból adoptált módszerek alapján. A primer vizsgálat két fő részre, 

mélyinterjús feltáró vizsgálatra és erre alapozott kérdőíves kutatásokra épül. Ezek fő célja a 

nemzetközi modellek tesztelése, a hazai választott fesztiválokkal kapcsolatos társadalmi-

kulturális percepciók valamint gazdasági hatások feltárása. 



13 
 

 

2.1. A vizsgálat hipotézisei 

 

Hipotéziseim felállításánál a nemzetközi példákból indultam ki. Nyugat-Európában a 

fesztiválok komoly városfejlesztési tényezőnek számítanak, jelentős bevételeket generálva és 

visszahatva a helyi lakosság életminőségére, főként a városi fejlődésnek köszönhetően. A 

hipotézisek tesztelése előtt a vizsgálat komplexitása és a fesztiválok hatásainak teljeskörű 

értelmezése céljából fontosnak tartottam a bemutatni a két város turisztikai hátterét, 

idegenforgalmi szerepét. Ennek oka, hogy a fenti tényezők meghatározzák és közép, valamint 

hosszú távon determinálják a fesztiválturizmust. Ezt követően térek rá a kérdőíves kutatások 

általános bemutatására, majd ebből a témát tovább szűkítve tesztelem a fent megfogalmazott 

hipotéziseket. 

A hipotézisek két fő részre bonthatók, vizsgálják egyrészről a fesztiválok egyénre 

gyakorolt illetve városra gyakorolt hatásait. Az értekezésben a társadalmi-kulturális és 

gazdasági hatások vizsgálata is különválik a komplex értelmezhetőség érdekében. 

 

H1: Mindkét fesztivál látogatóinak költése magasabb az adott településre látogatók átlagos 

költésénél. 

H2: A társadalmi hatások lakossági megítélése és a vizsgált fesztiválok látogatása között, 

különös tekintettel az imázsra, pozitív összefüggés van. 

H3: A gazdasági hatások lakossági megítélése és a vizsgált fesztiválok látogatása között 

nincs pozitív összefüggés. 

H4: A vizsgált fesztiválok tisztán kulturális hatásait (oktatás, értékátadás, művészeti érték) a 

helyi lakosság az egyéb hatásoknál (társadalmi, gazdasági) jelentősebbnek tartja. 

H5: Az önkormányzati támogatás összefüggésben áll a vizsgált fesztiválok 

eredményességével:
5
 minél magasabb az önkormányzati támogatás mértéke, annál magasabb 

a fesztivál jegyeladása.  

H6: A vizsgált fesztiváloknak van közvetlen munkahelyteremtő képessége. 

H7: A vizsgált városi kulturális fesztiválok gazdasági hatásai regionálisak. 

                                                           
5
 A fesztiválok eredményessége a jegyeladáson keresztül tükröződik vissza, hiszen ez mutatja, hogy mennyire 

keresett, mennyire népszerű egy fesztivál. 
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H8: A vizsgált városi kulturális fesztiválok regionális gazdasági kapcsolatokat építenek ki 

kulturális intézményekkel. 

H9: A vizsgált városi kulturális fesztiválok regionális turisztikai kapcsolatokat építenek ki. 
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3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

 

A nemzetközi irodalom feldolgozását és szintetizálását követő hipotézisfelállítás 

kijelölte primer kutatásom menetét, melynek célja, hogy a kvalitatív ismérvek mellett olyan 

kvantitatív adatok is elemzésre kerülhessenek, melyek segítségével egy, a fesztiválok 

gazdasági és társadalmi-kulturális hatásait helytállóan bemutató és alkalmazható modellt 

lehessen kialakítani, illetve a percepció és a valós hatások közötti különbség mérhetővé 

váljon. E módszer fő előnye ugyanis, hogy segíti a társadalmi jelenségek kontextusba 

ágyazott feltárását és megértését úgy, hogy az egyediség és a valósághűség megőrzése áll a 

vizsgálat fókuszában (Lincoln – Guba 1985), elősegítve a jelenségek könnyebb és pontosabb 

megértését. 

A primer kutatás módszertanilag az alábbi fő részekből tevődik össze: 

 mélyinterjúk készítése fesztiválokkal foglalkozó hazai szakértők körében hólabda 

módszerrel a kérdőíves kutatások megalapozása céljából, valamint a hazai szakmai 

háttér feltárása a fesztiválok népszerűségével, valamint az alkalmazott 

hatástanulmányok készítésével kapcsolatban; 

 mélyinterjúk készítése a kiválasztott városokban a fesztivál szervezésével foglalkozó 

szakemberek körében a választott fesztiválok jellemzőinek feltárása, valamint a 

gazdasági és szocio-kulturális kérdőíves kutatás megalapozása céljából; 

 kérdőíves felmérés a két város helyi lakossága körében a fesztivállal kapcsolatos 

attitűdök, valamint a társadalmi-kulturális percepciók feltárása érdekében a 

Társadalmi Hatás Percepciós Skála részbeli átvétele segítségével; 

 a fesztiválszervezők által gyűjtött és rendelkezésre bocsájtott gazdasági adatok 

rendszerezése és elemzése a gazdasági hatások feltárása és vizsgálata céljából; 

 kérdőíves felmérés a két választott város turisztikai szállásszolgáltatói körében az ott 

mérhető gazdasági hatások feltárása céljából; 

 kísérlet a gazdasági adatok összegzésével a városokhoz visszagyűrűző gazdasági 

hatások mérésére. 
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3.1. Adatelemzés és mérési módszerek 

 

Kérdőíves kutatásom során bináris kérdéseket kombináltam többszörös választást 

lehetővé tevő kérdésekkel. A nem összehasonlító skálázási technikák közül a diszkrét értékelő 

skála használatát, ezen belül is a társadalmi-kulturális hatásmérés esetében öt, míg a 

turisztikai szolgáltatók körében végzett gazdasági lekérdezéskor hétfokú Likert-skála 

módszert alkalmaztam. Skálázási technika előnye egyrészt, hogy a válaszadók számára 

könnyen érthető, magas információtartalommal bír, viszonylag gyorsan kitöltethető, valamint 

a feldolgozás során az eredmények az SPSS 16.0 adatelemzési programmal könnyen 

értékelhetővé válnak. 

A gazdasági hatások vizsgálata során a leggyakrabban alkalmazott, hétfokú skálázást 

részesítettem előnyben, az ettől való eltérés nem volt indokolt. Az adatelemzési eljárás során, 

a kérdőív kiértékeléséhez nagyrészt leíró statisztikákat, azaz egyváltozós statisztikai 

módszerek közül gyakoriságot, átlagot és szórást mértem, míg a többváltozós adatelemzési 

technikák közül főként kereszttábla elemzést, korrelációvizsgálatot és varianciaanalízist 

alkalmaztam.
6
 

A gazdasági és társadalmi modell megalkotásához hat nemzetközi fesztivál elemzési 

módszertanát hasonlítottam össze és értékeltem. A vizsgálat során fókuszáltam azok 

pontosságára, alkalmazási lehetőségeikre, melynek tapasztalatai alapján célom a választott két 

hazai fesztivál gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak feltárása, valamint egy olyan 

hatásvizsgálatra alkalmas modell felállítása volt, mely segítségével a fesztiválok 

városfejlődésben játszott szerepe pontosan és költséghatékonyan mérhetővé válik. 

  

                                                           
6
 Bár a lakossági kérdőíves felmérés nem reprezentatív és nem követ normál eloszlást, de a varianciaanalízishez 

alkalmazott ANOVA módszer elég robosztus módszer ahhoz, hogy az a vizsgálat összefüggéseit feltárja, 

azokból következtetések levonását tegye lehetővé. 
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4. A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A hipotézisek eredményeit összefoglalva dolgozatom végén a következő téziseket 

fogalmazhatom meg: 

Tézis 1: A vizsgált fesztiválok látogatóinak költése nem haladja meg az átlagos turisztikai 

költést. 

Tézis 2: Az egyénre gyakorolt társadalmi hatások megítélése és a fesztiválon való részvétel 

között pozitív összefüggés van. 

Tézis 3: A vizsgált fesztiválok gazdasági hatásainak megítélése és a fesztivál látogatása 

között nem áll fenn pozitív összefüggés. 

Tézis 4: A vizsgált fesztiválok tisztán kulturális hatásait (oktatás, értékátadás, művészeti 

érték) a helyi lakosság nem tartja jelentősebbnek a fesztiválok egyéb (társadalmi és 

gazdasági) hatásainál. 

Tézis 5: Nincs összefüggés a vizsgált fesztiválok eredményessége és az önkormányzati 

támogatás mértéke között. 

Tézis 6: Megállapítottam, hogy a vizsgált fesztiválok nem minden esetben rendelkeznek 

közvetlen munkahelyteremtő képességgel. 

Tézis 7: Igazoltam, hogy a vizsgált városi, kulturális fesztiválok gazdasági hatásai regionális 

szintűek. 

Tézis 8: A vizsgált fesztiválok nem minden esetben építenek ki regionális gazdasági 

kapcsolatokat kulturális intézményekkel. 

Tézis 9: Bizonyítottam, hogy a vizsgált városi, kulturális fesztiválok regionális turisztikai 

kapcsolatokat építenek ki. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

T1: Az elemzés alapján a vizsgált fesztiválok látogatóinak költése nem haladja meg 

az átlagos turisztikai költést. 

Hipotézisemet a szállásszolgáltatókkal készített kérdőíves vizsgálat segítségével 

teszteltem. Feltételezésem azon alapult, hogy a fesztiválturisták, mint a kulturális turisták egy 

speciális csoportja az átlagosnál magasabb minőséget preferálnak, melyért az átlagosnál 

magasabb árat hajlandóak megfizetni. A vizsgálat azonban rámutatott, hogy ez az általam 

vizsgált két fesztivál látogatóira a legkevésbé sem igaz, hiszen a kutatásba vont szálláshelyek 

válaszai alapján költésük sok esetben még az egyébként a szálláshelyen más motivációval 

megszálló turisták költését sem éri el. 
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Ennek fő okait részben a kulturális fesztiválok jegyáraival magyarázom, hiszen jelen 

gazdasági helyzetben a nemzetközi, prominens fellépők előadásaira kialakított jegyárakat a 

részt vevő látogatók egyéb fogyasztásuk visszafogásával igyekeznek kompenzálni, így sok 

estben az előadást követően turisztikai szolgáltatásokat nem vesznek igénybe. Másrészt 

mindkét vizsgált városban hiányzik az a fajta turisztikai szuprastruktura (ez alatt jelen esetben 

a kulturális turizmusban preferált 5*-os szállodákat értem), ahol ez a réteg szívesen venne 

igénybe szolgáltatásokat. 

 

T2: Az egyénre gyakorolt társadalmi hatások megítélése és a fesztiválon való 

részvétel között pozitív összefüggés van. 

Hipotézisem szerint, minél többször látogatja valaki a fesztivált, annál pozitívabban 

értékeli annak társadalmi hatásait, különös tekintettel a fesztivál imázsra gyakorolt pozitív 

hatására. A primer kutatás és adatelemzés során világossá vált, hogy csupán néhány olyan 

társadalmi tényező van, melynek megítélése szignifikánsan függ a rendezvényen való 

részvételtől illetve a fesztivál látogatásának gyakoriságától.  

A Miskolci Operafesztivál tekintetében a varianciaanalízis során három szignifikáns 

kapcsolat mutatkozott a változók között. Az egyénre gyakorolt társadalmi hatások 

tekintetében a rendezvénynek közösségi találkozási helyként (p=0,000), valamint 

kikapcsolódási lehetőségként (p=0,010) való megítélése mutatott szignifikáns kapcsolatot a 

részvétel gyakoriságával 95%-os szignifikancia szint mellett. A városra gyakorolt társadalmi 

hatások esetében fesztivál közösségi élményként történő megítélése szignifikáns kapcsolatban 

áll a részvétel gyakoriságával. A hipotézis második felében kiemelt társadalmi tényező, az 

imázs megítélése tekintetében a Miskolci Operafesztivál esetében a rendezvénynek a város 

imázsához való hozzájárulásának megítélését a részvétel szignifikánsan, a részvétel 

gyakorisága azonban nem befolyásolja. 

A Magyar Táncfesztivál egyénre gyakorolt társadalmi hatásai és a részvétel között 

szignifikáns kapcsolat van, azonban a részvétel gyakoriságával ez a kapcsolat már nem áll 

fenn. A városra gyakorolt társadalmi hatások megítélése pedig sem a részvételtől, sem annak 

gyakoriságától nem függ. Szintén nem mutatott szignifikáns kapcsolatot az imázsnak, mint 

társadalmi tényezőnek a megítélése, egyik csoportváltozóval kapcsolatban sem. 
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A fentiek alapján a H2 hipotézisemet, mely szerint a társadalmi hatások lakossági 

megítélése és a fesztivál látogatása (részvétel) között pozitív összefüggés van, különös 

tekintettel az imázsra, csupán részben fogadtam el, azzal módosítással, hogy az csupán az 

egyénre gyakorolt hatásokra igaz, a városra gyakorolt hatások esetében, így az imázs 

megítélésével kapcsolatosan sem igazolható. Ennek értelmében tézisként fogalmaztam meg, 

hogy az egyénre gyakorolt társadalmi hatások megítélése és a fesztiválon való részvétel 

között pozitív összefüggés van. 

 

T3: A gazdasági hatások lakossági megítélése és a fesztivállátogatás között nincs 

pozitív összefüggés.  

Feltételeztem tehát, hogy lakosságnak a fesztivál gazdasági hatásaival kapcsolatos 

attitűdje és a látogatás valamint annak gyakorisága között nincs pozitív összefüggés. Mindezt 

arra alapoztam, hogy a lakosság számára a gazdasági tényezők érzékelése, kivéve, ha valaki 

az adott fesztiválnak köszönhetően közvetlen vagy közvetett bevételben részesül, nem 

jellemző. Ebből kifolyólag azok, akik részt vettek már a fesztiválon sem ítélik meg a 

rendezvény gazdasági hatásait pozitívabbnak, mint akik csupán hallottak róla. Ezt az attitűdöt 

véleményem szerint a programok látogatásának gyakorisága sem befolyásolja. 

A vizsgálat során sikerült kimutatni, hogy a fesztivállátogatás és a közvetlen, valamint 

városra gyakorolt közvetett gazdasági hatások tekintetében sincs szignifikáns kapcsolat a 

rendezvény látogatásával, vagy annak gyakoriságával kapcsolatban. 

E mögött az állhat, hogy a helyi lakosság számára érzékelhető, hogy a vizsgált 

fesztiválok egyike sem vonz nagy számban turistát, nem mozgat meg több tízezres, a 

városban vásároló tömeget, amit a válaszadók vélhetően elsődlegesen gazdaságfejlesztő 

tényezőnek gondolhatnának. Ezt a megállapításomat a szállásadói kérdőívre is alapozom, 

mely szerint csupán elenyésző szálláshely fogad kimondottan a vizsgált rendezvényekre 

érkező turistát. Emellett a fesztiválból a részt vevők többsége anyagi szempontból nem 

profitál, így saját életére vonatkoztatva a fesztivál gazdasági hatásait nem érzékeli, míg a 

városi fejlesztéseket, melyek általánosságban visszahatnak az életminőségre nem a 

Táncfesztiválnak és az Operafesztiválnak tulajdonítják. 
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T4: A fesztiválok tisztán kulturális hatásait (oktatás, értékátadás, művészeti érték) a 

helyi lakosság az egyéb hatásoknál nem tartja jelentősebbnek.  

Hipotézisem szerint a helyi lakosság a fesztiválok kulturális hatásait annak ellenére 

pozitívnak értékelik, hogy ezek általában hosszú távon érzékelhetők. Feltevésemet arra 

alapoztam, hogy a fesztiválok általában egy ceremoniális és egy kötetlenebb részből épülnek 

fel, melyből utóbbi sok esetben valamilyen kiegészítő, ingyenes programlehetőség. Ezeknek 

köszönhetően a fesztiválok kulturális miliőjét gyakorlatilag a fesztivál jegyáras programjain 

résztvevők mellett a nem fesztivállátogatási motivációval a városba érkezők, illetve a városi 

lakosság is érzékelhetik, érezhetik.  

A primer kutatás alapján azonban elmondható, hogy a kulturális hatások megítélése 

részben függ a részvételtől, és annak gyakoriságától. Mivel a hipotézis második részében azt a 

feltevést fogalmaztam meg, hogy a kulturális hatások megítélése pozitívabb az egyéb 

hatásoknál, így az ehhez kapcsolódó változók, valamint a gazdasági és társadalmi tényezők 

megítélését mutató gyakorisági és szóródási értékeket egy táblázatba rendeztem össze, annak 

érdekében, hogy azok összehasonlíthatóvá váljanak. 

A kulturális tényezők értékelése a szociális és gazdasági tényezők között helyezkedik el, 

vagyis az egyének szempontjából a gazdasági hatásoknál fontosabbak, a szociális hatásoknál 

pedig kevésbé fontosak. 

 

T5: Nincs összefüggés a vizsgált fesztiválok eredményessége és az önkormányzati 

támogatás mértéke között. 

E hipotézissel azt a feltételezésemet fogalmaztam meg, hogy minél magasabb az 

önkormányzati támogatás mértéke, annál magasabb a fesztivál jegyeladása, mivel úgy véltem, 

hogy az önkormányzattól kapott támogatások jelentősen befolyásolják a fesztiválok 

marketingtevékenységre fordított kiadásait, ami hatással van azok jegyeladására, vagyis 

eredményességére. Ezt a feltevésemet azonban mindkét fesztivál megcáfolta. Ugyanakkor a 

kutatás során az is jól láthatóvá vált, hogy a marketingre fordított kiadások és a látogatószám 

azonos irányban és nagyjából hasonló arányban változik, így e két tényező közötti 

összefüggés vizsgálata a fesztiválszervezők számára a jövőben mindképpen indokolt lehet. 
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T6: A vizsgált fesztiválok nem minden esetben rendelkeznek közvetlen 

munkahelyteremtő képességgel. 

A hipotézis felállítása során abból indultam ki, hogy az európai kulturális fesztiválok 

döntő többsége foglalkoztat az állandó alkalmazottak mellett vagy részmunkaidős 

alkalmazottakat, vagy önálló fesztiválszervező irodát hoznak létre az intézmények a 

fesztiválszervezési feladatok ellátására. 

A primer kutatás során kiderült, hogy a hipotézisemet Miskolc alátámasztja, hiszen 

humán erőforrás tekintetében a Miskolci Operafesztivál működtetését a Miskolci 

Operafesztivál Kht. látja el, amely 6 állandó alkalmazottal, valamint további 100 főnyi, a 

fesztivál időtartama alatt időszakosan foglalkoztatott személyzettel dolgozik. A költségvetési 

adatokból kitűni, hogy a bérköltségek költségcsoportban több mint 45,5 millió forint kiadása 

volt a fesztiválnak 2010-ben. Ezzel szemben Győrben a Győri Balett állandó alkalmazásában 

álló személyek látják el a Magyar Táncfesztivál szervezési munkálatait, míg a technikai 

kivitelezést a Győri Nemzeti Színház technikusai végzik. A Nyugat-dunántúli 

megyeszékhelyen a fesztiválnak tehát a foglalkoztatásra közvetlen hatása nincs. A 

foglalkoztatási szerkezetre hatás mögött valószínűleg a fesztiválok összköltségvetése 

húzódhat meg, mely tekintetben a két fesztivál között jelentős eltérés tapasztalható, ezt tehát 

magyarázatot adhat a kutatás során feltárt eltérésre. 

 

T7: A vizsgált városi kulturális fesztiválok közvetlen gazdasági hatásai regionálisak. 

A hipotézis során a Nyugat-európai kulturális fesztiválok gazdasági hatásaiból 

indultam ki, melyek területi dimenziójukat tekintve regionálisak. A feltételezés alapján az 

általam vizsgált városi fesztiválok beszállítói köre sem csupán lokális, hanem regionális 

szintű a magas minőségű igényelt technika és a két vizsgált városban a fesztiválturizmusban 

elégtelennek számító turisztikai szuprastruktúra miatt. A feltételezést a készített mélyinterjúk, 

valamint a rendelkezésemre bocsájtott partnerlista és gazdasági adatok alapján sikerült 

alátámasztani, bár Miskolc esetében partnerlista hiányában kizárólag Bátor Tamás 

fesztiváligazgató és Peiszerle Pálné gazdasági igazgató asszony szóbeli információira 

támaszkodhattam. 
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Győr esetében a partnerlista igazolta feltevésemet, mely kimutatta, hogy bár a cégek 

győri irodával is rendelkeznek, székhelyüket tekintve több közülük fővárosi bejegyzésű, ami 

az adózás alapján regionális hatást eredményez. 

 

T8: A vizsgált városi kulturális fesztiválok nem miden esetben építenek ki regionális 

gazdasági kapcsolatokat kulturális intézményekkel. 

A feltevésem során ismételten az európai kulturális fesztiválok példáiból indultam ki. 

A regionális, intézményi kapcsolatépítés ugyanis területi dimenzióban jelentős lehet a 

szélesebb programkínálat nyújtása, ezáltal a magasabb látogatószám elérése érdekében. A 

vizsgálatok során Miskolc alátámasztotta a feltevésemet, hiszen a gazdasági igazgatóasszony 

(Peiszerle Pálné) rendelkezésemre bocsájtott adatai alapján több, a régióban található 

helyszínt bevonnak a fesztivál programjába, melyért bérleti díjat fizetnek. 

Ugyanakkor Győrben a Táncfesztivál fő helyszíne a Nemzeti Színház, míg az 

ingyenes programok a város főterén és a város utcáin kerülnek megrendezésre. Kulturális 

intézményekkel a szervezők Győr esetében nem építenek ki gazdasági kapcsolatot. 

Az eltérés oka a fesztivál jellege, a programkínálat, illetve az ezekkel elért látogatói 

létszám állhat, mivel ezek alapvetően határozzák meg, hogy a rendezvény a központi épületen 

kívül igényel-e egyéb helyszíneket. 

 

T9: A vizsgált városi kulturális fesztiválok regionális turisztikai kapcsolatokat 

építenek ki. 

Kiindulópontom a kulturális turisták preferenciája volt, melybe a fesztiválturisták is 

beletartoznak. Ezt a fogyasztói csoportot a magas minőség preferenciája és az átlagnál 

magasabb költés jellemzi, melyhez azonban a turisztikai szuprastruktúra alapvető tényezője, 

az 5* szállodák mindkét városból hiányoznak, emellett 4*-os szállodák is korlátozott számban 

állnak rendelkezésre (főként Miskolc esetében). 

A feltevést mindkét város fesztiváljának partnerkapcsolatai alátámasztották, de itt 

ismételten meg kell jegyeznem, hogy az Operafesztivál vezetőitől partnerlistát nem kaptam, 

így a hipotézis alátámasztását kizárólag az ő elmondásuk hitelességére alapozhatom. 
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Győrben közlekedési szolgáltató, míg Miskolcon közlekedési és szállásszolgáltató is 

szerepel a regionális partnerek között. 

 

5. A KUTATÁS KORLÁTAI, JÖVŐBELI IRÁNYOK 

 

Disszertációm alapvetően a fesztiválokkal kapcsolatos elméleti irodalom 

hiánypótlását tűzte ki célul. Kutatási munkám során több tudományterületet is érintettem a 

téma interdiszciplináris jellegéből kifolyólag. Feldolgoztam a témával kapcsolatos 

legjelentősebb nemzetközi kutatásokat, szakcikkeket, szakirodalmakat, melyek elemzésére 

támaszkodva szintetizáltam a fesztiválok fő paramétereit, valamint csoportosítottam és 

tipizáltam őket. Definiáltam a fesztiválturizmust, majd elhelyeztem azt a városi és kulturális 

turizmus metszetében. 

Következő célkitűzésem a vizsgált fesztiválok gazdasági és társadalmi-kulturális 

hatásainak vizsgálata volt, melynek feltárása érdekében nem csupán nemzetközi elméleti 

forrásokra, hanem a fesztiválszervezőkkel és szakértőkkel készített mélyinterjúkra is 

támaszkodtam. A szekunder adatelemzések során számos problémával szembesültem, hiszen 

a vizsgálat elvégzéséhez szükséges statisztikai adatok nem kerülnek legyűjtésre, így 

gyakorlatilag a társadalmi-kulturális hatásvizsgálat esetében lakossági attitűdvizsgálatra, míg 

a gazdasági hipotézisek megválaszolásához a két fesztivál gazdasági vezetői által 

rendelkezésemre bocsájtott belső anyagokra támaszkodhattam. 

A nehézségek ellenére a dolgozat újszerűsége, hogy hat nemzetközi fesztivál 

társadalmi-kulturális és gazdasági hatáselemzéseit, valamint az ezekhez szorosan 

kapcsolódó elemzési módszereket sikerült rendszereznem, emellett vizsgáltam hazai 

alkalmazási lehetőségüket is. Ezzel kapcsolatban megállapítottam, hogy multiplikatív jellegű 

gazdasági vizsgálat lebonyolítása az állami, statisztikai adatok hiányában nem végezhető el. 

Releváns gazdasági hatások lokális szinten mérhetőek, az általam kidolgozott modell 

segítségével. Ez a módszer a fesztiválszervezőket jelentősen segítheti a jövőben döntéseik 

meghozatalában. Fő előnye, hogy viszonylag kis költségvetéssel lebonyolítható a vizsgálat, 

ami a hagyományos üzleti eredmények és turisztikai hatások bemutatásán túlmutat. 

A gazdasági jellegű hipotézisek elemzésére és tesztelésére (főként üzletpolitikai 

érdekek, valamint a hiányzó állami, statisztikai adatok miatt) csak másodlagos információkat 
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használhattam fel. Ezek feldolgozásakor támaszkodnom kellett az interjúk során elhangzott 

és a rendelkezésemre bocsájtott információk és adatok hitelességére. A nagy, európai, 

kulturális fesztiválok alapján felállított hipotézisek rávilágítottak arra, hogy annak ellenére, 

hogy hazánkban összművészeti fesztiválok a MFSZ kritériumainak megfelelve nemzetközi 

fesztiválként vannak emlegetve, minőségüket, színvonalukat tekintve pedig „A” kategóriás 

besorolást kapnak, sajnos több mindenben elmaradnak azoktól az elvárásoktól, mely 

angolszász illetve német területen alapkritériumai ezeknek a rendezvényeknek. Hipotéziseim 

felállításakor optimistán tekintettem a két vizsgált fesztiválra, az elemzés végeztével azonban 

be kellett látnom, hogy kulturális rendezvényeket tekintve még gyerekcipőben járunk. 

A társadalmi-kulturális hipotézisek megválaszolására lakossági kérdőíves kutatást 

végeztem, melyben külön vizsgáltam a fesztiválok válaszadókra gyakorolt, valamint a városra 

gyakorolt hatásainak megítélését. Az irodalomkutatás során elemeztem a nemzetközileg 

alkalmazott társadalmi-kulturális hatásmérési modelleket, melyek közül - elemzéseim alapján 

- a SÍP és TIAS modell ötvözete hazánkban is kiválóan használhat lenne. Pár változtatás 

azonban szükségszerű volt. Feltételezéseim kialakításakor a nemzetközi példák jó 

tapasztalataiból indultam ki, azonban többnyire csalódnom kellett, ugyanis az elemzés 

rávilágított, hogy a kulturális fesztiválok lakossági megítélése elmarad az vizsgált európai 

rendezvényekétől. 

A fenti elméleti rendszerezés alapján a dolgozat talán legjelentősebb eredményei 

főként elméleti, mintsem empirikus jellegűek, ugyanakkor a dolgozat végére, a korábban 

kitűzött célokat így is sikerült megvalósítani. 

Jövőbeni kutatási irányaimat tekintve elmondható, hogy vizsgálataim során rengeteg 

akadályba ütköztem, melyek eredetileg kitűzött célok elérését ugyan nehezítették, de 

rávilágítottak annak más aspektusból történő elemzési lehetőségeire is. Ennek alapján a 

jövőben a gazdasági hatásvizsgálatok további finomítása a fő célom, immáron már az 

általam kidolgozott modell segítségével, melyre a fesztiválok vezetőivel történt egyeztetésem 

alapján a jövőben vélhetően lehetőségem is lesz. 

A kutatást úgy kell a jövőben megtervezni, hogy az államilag le nem gyűjtött adatok 

ne hiányozzanak a vizsgálatból. A kutatási eredmények pontosítása, általánosíthatósága miatt 

fontos a vizsgálatokat térben kiterjeszteni, az elemzésbe több összművészeti fesztivált 

bevonni. 
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Mindenképpen szükségszerű mind a társadalmi-kulturális, mind pedig a gazdasági 

vizsgálatot a jövőben három alapvető fázisra különíteni: 

Az első fázisban a fesztivál általános jellemzését szükséges elvégezni, a már meglévő 

adatokra alapozva. A vizsgálat e része alapvetően leíró jellegű lesz, azonban ennek 

segítségével összefoglalható a fesztivál létrehozásának oka, fő céljai és körvonalazható – az 

eddigi tapasztalatok és eredmények alapján – a rendezvénynek a város életében betöltött 

szerepe, életgörbén elfoglalt helye.  

A második fázisban az első lépés és az általam kidolgozott gazdasági, és a jelen 

értekezéshez már tesztelt gazdasági- és szocio-kulturális mérési modell alapján empirikus 

vizsgálat lebonyolítása következik. Az adatok felvételére a rendezvények alatt kell, hogy sor 

kerüljön, mivel a média, látogatók, fellépők költése csupán így mérhető. A vizsgálat 

rendkívüli összetettsége miatt szükséges a helyi szervezetek (Tourinform Iroda, turisztikai 

közalapítvány, turisztikai szolgáltatók, civil szervezetek, önkormányzat, rendezők) bevonása a 

felmérésbe. 

A harmadik fázis a rendezvény ex-ante értékelése, melyet az első két vizsgálati 

lépcső alapján lehet elvégezni. Ennek a fázisnak a célja, hogy az első és második vizsgálat 

lebonyolítása alapján, azok adatait és megállapításait összegezve értékelje, hogy az 

elvárásoknak és céloknak az empirikus vizsgálat alapján is megfelel-e a fesztivál, valamint 

hogyan és milyen irányban célszerű a jövőben fejleszteni a nagyobb gazdasági és turisztikai 

eredményesség érdekében. 

A fenti, hárompilléres vizsgálat lebonyolítása lehetőséget ad a módszerek további 

fejlesztésére, csiszolására. Ennek alapján célom egy „manual book” létrehozása, mely a 

kidolgozott és tesztelt vizsgálat pontos lépéseit, a szükséges kritériumokat és feltételrendszert 

tartalmazza. Ez lehetővé tenné, hogy a jövőben a rendezők is képesek legyenek fesztiváljaik 

városra gyakorolt hatásainak mérésére. Az általuk elvégzett vizsgálatok pedig lehetőséget 

adnának az önkormányzatok, szponzorok, valamint az állami költségvetési szervek számára 

is, hogy a támogatási összegeket a térségekben működő, azokra igazolhatóan pozitív 

gazdasági és társadalmi-kulturális hatással bíró rendezvények között osszák szét, elősegítve 

azok további fejlődését. 
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A kézikönyv létrehozásához a tervezett és lebonyolított vizsgálatok során nem csupán 

a hatások mérésére, hanem azok alacsony költségvetésű, kis humánerőforrás igényű 

lebonyolítására is hangsúlyt kívánok helyezni. Ennek oka, ahogy az elméleti irodalmi 

feldolgozás is rámutatott, hogy a kulturális fesztiválok a legtöbb esetben veszteségesek, vagy 

nullszaldósak, így számukra egyáltalán nem mindegy, hogy a rendezvény vizsgálata mekkora 

erőforrást igényel. 

A vizsgálatokat a közeljövőben, eddigi eredményeim és az értekezés elkészítéséhez 

kialakított szakmai kapcsolataim bevonásával kívánom elvégezni. 
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1.  AIM AND STRUCTURE OF THE DISSERTATION 

 

Festivals have always played an important role in history but they only developed to 

really dominant events in the 19
th

 century. Festivals of that period were the celebrations of art 

and culture focusing on and specified to one genre. Throughout two centuries only 

internationally important events could have been mentioned as “festivals” but after that period 

the definition widened (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006) mainly because of the changing 

consumer trends. Longer free time and higher discretional income together with quicker 

movement and expanded tourist spaces thanks to the rapid development of technology caused 

participation in active cultural tourism in towns. Festivals offered meeting and leisure 

possibilities not only for the cultural and social elite but for ordinary people too. 

The significant growth in the number of festivals was also influenced by the political 

environment. Their main task was to work out the best sales policy for tourist areas off-

season. Consequently, the cultural supply of the area was referred to as festivals. In the 1980s 

Budapest Spring Festival was also established for this purpose to lengthen the tourist season. 

On the other side, it has to be taken into consideration that gaining experience became a main 

trend in cultural tourism. In this pile the festival became an independent, complex product as a 

part of leisure, active tourism of towns. Owing to this fact festivals mean not only urban 

development possibilities but business success as well for profit oriented enterprises. 

There has been a boom in the number of festivals in the last decade in Hungary 

(Benedek – Stark, 2009). One reason for this can be that undeveloped regions with depressing 

economy try to become more popular with organizing festivals and through this to generate 

more income and workplaces. The other reason is to make profit from satisfying the demand 

of tourists who need cultural experience. Furthermore, “the changes in lifestyle, mobility, the 

development of communication, the spatial and regional search for identity, the broadening of 

entertainment facilities, the formation of experience-society and the intense seeking of artistic 

ways caused the boom of festivals” (Inkei, 2009:45). The differences in the quality and the 

economic and socio-cultural impacts of festivals however mean a big problem. It can be 

noticed that several festivals in our country are still not suitable for the definition of the 

Hungarian Festival Association. Accordingly a question is raised: How can be a cultural 

festival characterized? How can be festivals grouped and typified? Who are festival tourists 
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and how their spending and behaviour influence the organizing town? Are there any 

appropriate models for measuring the social and cultural impacts of festivals? What kind of 

benefits come from festivals for the life of local communities? 

According to the above mentioned facts the main aim of my research is to summarize 

the scientific results connected to the characteristics, importance and impacts of festivals and 

to synthetize the methodology and international models used for measuring festivals’ 

economic and socio-cultural impacts and above all to fill in the gap in the Hungarian tourist 

literature. Furthermore, I also planned to work out a new model on the basis of the 

internationally used methodology, which can be used for measuring economic and socio-

cultural impacts of festivals in Hungary. For this purpose the data of the CSO (TEÁOR and 

Nace Rev. 2), the available accounting data and the data from the primary research work will 

also be analysed. 

Since the subject was analysed from the aspect of tourism I had to define festival 

tourism, explore its mechanism and basic relationships and to place it as a part of cultural and 

urban tourism. The sample areas of the research were Győr and Miskolc while the examined 

body of people consisted of their local population, accommodation providers and festival 

organizers. The study focuses on the Hungarian Dance Festival and the Miskolc Opera 

Festival. The two towns were chosen according to their economic development: Győr as a 

well-developed industrial city and Miskolc as a depressive industrial town with stagnant 

economy. 

Though the different rate of development was determinant in choosing the two urban 

areas the selected festivals represented the same quality in order to be comparable. Culture 

was the base of it because the two compared events have a serious artistic value; both were 

rated international "A" category festivals by the Hungarian Festival Association. 

It was important to select events that fill the needs of only a very small micro-segment. 

In addition, it was also a significant aspect that the attractions of the towns have to represent 

similar quality and standard. The aim of this selection method was to interpret the role of 

festivals with the same characteristics in the case of differently developed cities and to 

explore their economic and socio-cultural impacts in the destinations. 
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The dissertation is interdisciplinary so it is in connection with several fields of 

sciences and specialities. Basically it is built on regional studies but answering the research 

questions also relates to Geography, Economics and Social Sciences and as part of them the 

field of tourism
7
. From the above mentioned disciplines regional science – part of Geography 

– is dominant because the research focuses on the spatial factors. 

Nowadays festivals are becoming more and more popular factors in urban 

development. Subsequently, the aim of the dissertation is to help urban development 

specialists with theoretical and practical elements. The results of the research work could 

make it possible to work out a model that characterizes the impacts of festivals on towns with 

different structure, which in turn contributes to the settlements’ tourist planning and 

development. In case that festivals as cultural life elements become part of the development 

plans and studies made on their impacts – from planning till the end of the event – are 

continuous, negative effects – like negative externalities, stereotypes, bad image, low number 

of tourists, etc. – can be avoided and positive impacts could grow and widen. 

To sum up, the dissertation describes the changes in urban consumption, the increasing 

role of culture in the development of towns, festival tourism as a special form of cultural 

tourism and its impacts on urban development. 

To fulfil the aims of the research primary and secondary methods were used. The 

dissertation is deductive so it moves from the general conception to the specified one (Babbie, 

2001). Economic and socio-cultural impact studies, statistics and international theoretical 

works (studies, professional articles, news articles and brochures) were the basis for my 

theoretical work. 

The research problems can be summarized as follows: 

 Presentation of festivals as complex, individual tourist products, exploration of their 

importance and definition of their taxonomic placement and role; 

 Definition, characterization and typifying of festivals according to special 

international literature; 

 Interpretation of festival tourism in the dimension of urban and cultural tourism; 

                                                           
7
 Since tourism is still not an accepted independent discipline in the dissertation it is interpreted as part of 

economy, geography and social science. 
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 Presentation, analysis, comprehension and evaluation of the theoretical works about 

festivals’ economic and socio-cultural impacts; 

 Exploration and analysis of the economic and socio-cultural impact of the chosen 

festivals on the towns; 

 Working out a theoretical model that can be used for measuring festivals’ economic 

and socio-cultural impacts. 

During the desk research the results turned out to fill a gap because there are very few 

studies and scientific works about festivals in Hungary and only foreign literature deal with 

festival tourism in general. Due to this, the first part of the dissertation is mainly a description 

based on processing and synthetizing the international scientific, theoretical works. Analysis 

of statistic data is also included. 

The empirical research was worked out according to the above mentioned theoretical 

work and partly based on the adapted methods of special international literature. The two 

parts of the primary research were the exploratory interview study and the questionnaire 

survey based on it. The main aims of the surveys were to test the internationally used models 

and to explore the socio-cultural perceptions and economic impacts of festivals. 

 

1.1 Structure of the dissertation 

 

In the first chapter the aim and questions of the research are defined and the subject is 

located in the fields of science. 

The second chapter introduces the urban aspects of culture concentrating on the 

definition, the systematization and typifying of festivals. The function of these events is also 

explored focusing on its place and importance in tourism and their location in the section of 

urban and cultural tourism. In addition, domestic and international festival market is presented 

in this section. 

In the third chapter the theoretical models of economic and socio-cultural impacts of 

festivals are characterized and synthetized on the basis of special international literature. This 
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chapter introduces not only the theoretical methods but also those ones used practically for 

measuring the above mentioned impacts. This is based on the analysis and synthesis of results 

coming from the researches connected to the six international festivals. According to this, a 

model is worked out which can be applicable for measuring the complex economic and socio-

cultural impacts of festivals. 

In the fourth chapter the methodology, research questions, hypotheses and data 

analyzes methods are introduced. 

Synthesis and analysis of collected data and the tourist potential of Győr and Miskolc 

from the point of view of festival tourism can be found in the fifth chapter. Furthermore, 

phases of the empirical research, synthesis of results, testing of the hypotheses and making 

conclusions are also part of this chapter. 

In the sixth chapter the main results of primary research, proposals and the possible 

ways of further investigation are presented. 
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Structure of the dissertation is demonstrated with the following table: 

Table 1.1. Structure of the dissertation 

 

Source: Kundi, V. 

  

Aims of the research 

Explaining the 

importance of the 

subject. 

Defining and 

typifying festivals 

based on the special 

international 

literature. 

Defining festival 

tourism and locating 

it as part of urban 

and cultural tourism. 

 

Introduction, 

comparative analysis 

and evaluation of 

models used 

internationally for 

measuring festivals’ 

economic and socio-

cultural impacts. 

Explorations and 

analysis of the 

economic and socio-

cultural impacts of the 

chosen festivals on the 

towns. 

Hypotheses 

Secondary research Primary research 

Analysis of the 

Hungarian and 

international special 

literature; 

Content analysis of 

prospects and 

websites;  

Analysis of statistical 

data (number of 

visitors, nights spent, 

accommodation 

statistics); 

Interviews with 

experts and festival 

organizers 

Questionnaire survey 

in local population (to  

explore the general 

notoriety of festivals 

and the perception of 

social impacts) 

Questionnaire survey 

in local 

accommodation 

services 

Testing the hypotheses, conclusions 

Summary 
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2. RELEVANCE OF THE DISSERTATION, THE HYPOTHESES 

 

Though the positive economic effects of tourism development were recognized in the 

60’s (Lengyel, 2004) non-material resources like culture
8
 became important elements only in 

the post-industrial period. In the 70’s a tendency went on in which the North-American and 

later Anglo-Saxon and Western European countries recognized the dominant role of culture in 

economy (Zukin 1988; Wynne 1992; Landry – Bianchini 1995, Smith 2003, Kong 2000). 

Culture’s contribution to urban development is the most important in industrially depressed 

areas where due to restructuring economy moves toward the service sector. It is based on the 

fact that cultural urban development strengthens the positive image of destination by 

withdrawing services and contributes to social integration and community cohesion (Smith, 

2003). The event of the European Capital of Culture was founded in the 80’s. This may be the 

most prominent megaproject that was established to achieve the above mentioned aims. 

Due to the paradigm shift in the 80’s culture as a tool of urban development was more 

and more accepted (Binns 2005 cites Rátz, 2006). Several towns in declining industrial 

regions of Europe tried to renew functionally by developing cultural economy instead of 

reindustrialization – for example the Ruhr region or the Midlands (Enyedi, 1997). It is also 

confirmed by the fact that 50% of the British art festivals were first organized in the 80’s with 

the aim to increase the number of visitors in towns (Rolfe, 1992 cites Smith, 2009). Richard 

an American sociologist found that a creative city quarter is able to renew the whole urban 

system and to make economy more dynamic (Richard, 2002 cites NFGM, 2010:4). According 

to this the creative city conception based on cultural heritage has a strong influence on 

tourism by reaching mass of tourists while it is in connection with other sectors and 

businesses too (NFGM, 2010:4). The Guggenheim Museum in Bilbao is an excellent example 

for this. In the middle of the 90’s similarly to other Guggenheim Museums, the aim was to 

establish a centre that is spectacular and is able to reach mass of tourists with its individual 

exhibitions, gastronomy selection and museums
9
. 

                                                           
8
 Cultural resources are goods that have cultural value and give primary intellectual experiences according to the 

general public perception (Dávid – Jancsik – Rátz, 2007). In my opinion, these goods are especially determinant 

in urban tourism because with the help of them the stay of tourists in the destination may be lengthened. 
9
 The Guggenheim Museum organized more than 100 exhibitions in the last 10 years. In 2007, for the tenth year 

anniversary, a Dürer-exhibition was organized to ensure that the city became one of the most important 

destinations of cultural tourism (Source: http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/history ; 

Downloaded: 30. July 2011. 01:08 pm). 

http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/history
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Cultural economy drew attention to itself as a dominant element of urban development 

in the 90’s. Due to its institutionalization cultural urban development spread widely. It 

improves the quality of life with broadening the cultural infrastructure of towns and focusing 

on “soft” development factors – like social or anthropological – and thereby increases the 

living standard of local people. Furthermore, it encourages creating new industries, jobs and 

tourist attractions. 

The results of cultural tourism can be evaluated in the number and quality of festivals. 

The most widespread events which are able to reach mass of tourists are thematic festivals 

and holidays in connection with a subject bounded to the traditions of the organizing city 

(Michalkó – Rátz 2005:135). In case of less known destinations, festivals can be catalysts and 

hereby may help in renewing these areas by strengthening their image and developing their 

tourism (Smith, 2009). Since the 90’s there has been intense discussions on the role of 

festivals in urban development and despite having some negative effects their importance has 

not decreased (Pachaly, 2008:16). 

There are only a few domestic and international data about festival tourism but 

important conclusions can be drawn from the number of travels motivated by events.  

Festivals and other events are more and more attractive considering the popularity of 

destinations (IPK, 2008; Sulyok – Sziva 2009). According to a research of the European 

Commission in 2008, 5% of the travellers marked festivals and other events as most dominant 

factors of their tourist decision (Sulyok – Sziva 2009). 

The analysis of festivals began in the 90’s and researches are based on the economic, 

touristic or business success surveys. The most comprehensive research was made by 

Hunyadi et al in 2006 but besides it only a few theoretical or practical studies can be found 

about the classification, the typifying or the socio-cultural and economic impacts of these 

events in Hungary. 

According to the above mentioned facts the subject is novel. In addition, it has to be 

stated that prior to my dissertation the ECC project and the Year of Festivals in 2010 (part of 

a thematic tourism strategy based on home attractions) were organized by the Hungarian 

National Tourism Board to increase the number of domestic tourists. 
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Festivals, analysed as tourist products are in the state of maturity in their life-cycle. 

The changing definition however, can obstruct this process. Festivals – according to their 

statistical classification – belong to congresses and trade fairs but in Hungary even farewells 

without any solemnity and artistic character are part of this group. Events with real cultural 

content however can change the life of the organizer town owing to their socio-cultural and 

economic impacts. 

The dissertation analyzes the changing consumption of towns, the more and more 

important role of culture in urban development, festival tourism as a special form of cultural 

tourism and its impact on the organizer settlement. 

Its actuality is based on novelty of the subject because researches have not been 

carried out until now, only general analyses were born connected to this type of events. 

During the desk research the survey turned out to fill a theoretical gap in Hungary because 

there are only a few literatures about festivals. Furthermore, in connection with festival 

tourism only international literature is available. According to this, the first part of the 

dissertation is basically descriptive, processing and synthesizing international literature and 

analysing statistical data in the subject. 

The empirical research was worked out according to literature review partly with the 

adaptation of international models. The primary research fell into two parts, the interviews 

and the questionnaire surveys on the basis of them. The aims of the survey were to test the 

internationally used models, to explore the socio-cultural perceptions of local people, the 

economic impacts of the chosen Hungarian festivals and their socio-cultural impacts- 

2.1. The hypotheses 

 

My hypotheses originate from international examples. Festivals are important urban 

development factors in Western Europe. They generate high income and react to the life 

standard of local people owing to their role in urban development. Prior to testing my 

hypotheses it was important to describe the background of tourism in the chosen towns to be 

able to make a complex analysis. This comes from the fact that the background of tourism has 

middle- and long-term influence on festival tourism. This part is followed by the general 

introduction of the questionnaire survey and afterwards the hypotheses were tested with 

constricting the subject. 
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The hypotheses can be separated into two groups. From one hand they analyze 

festivals’ impacts on individuals and on the other their impacts on towns. The analysis of the 

socio-cultural and economic impacts was also separated for the complex interpretability. 

H1: The spending of visitors of both festivals is higher than the average spending of visitors 

of the two examined towns. 

H2: There is a positive connection between local people’s perception of social impacts and 

visiting the examined festivals with special respect to image. 

H3: There is no connection between local people’s perceptions of economic impacts and 

visiting the examined festivals. 

H4: Local population finds the clearly cultural impacts (education, transmission of value, 

artistic value) to be more significant than other ones (social, economic). 

H5: Governmental support is in connection with the efficiency of festivals
10

. The higher the 

self-governmental support is the higher the number of sold tickets will be. 

H6: The analysed festivals have a direct role in creating workplaces. 

H7: The analysed cultural urban festivals have regional economic impact. 

H8: The analysed cultural urban festivals create regional cooperations with cultural institutes. 

H9: The analysed cultural urban festivals build regional tourist cooperations. 

  

                                                           
10

 Success of festivals can be measured through ticket selling which refers to the popularity of these events. 
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3. RESEARCH METHODOLOGY 

 

The orientation of my primary research was set out by defining the hypotheses 

according to processing and synthetizing the theoretical background. My main aim was that 

beside qualitative information quantitative data also have to be analysed with the help of 

which a model for measuring festivals’ socio-cultural and economic impacts could be evolved 

and differences between perceptions and real effects measured. The major advantage of this 

method is that it helps to explore and understand social phenomena with focusing on 

uniqueness and preserving accuracy (Lincoln – Guba, 1985). 

The primary research contains the following parts: 

 in-depth interviews among Hungarian experts using the snowball method to base the 

questionnaire survey and to explore the background of festivals’ popularity and 

applied impact studies; 

 in-depth interviews among festival organizers in the chosen cities to explore 

characteristics of festivals and to base the questionnaire survey about the economic 

and socio-cultural impacts; 

 questionnaire survey among local people about attitudes and socio-cultural perceptions 

of festivals with the help of partly adapting the SIP method; 

 synthetizing and analyzing the data from festival organizers to explore economic 

impacts; 

 questionnaire survey among tourist accommodation providers to explore economic 

impacts in their hotels; 

 attempt to measure the multiplier effects on towns with summarizing economic data; 

 

3.1. Analysis methodology 
 

In my questionnaire surveys binary and multiple-choice questions were combined. In 

non-comparative scaling techniques discrete rating scale was used. For measuring the socio-

cultural impacts a five-scale, for exploring the economic impacts among tourist 

accommodation providers a Likert-scale method was used. The main advantages of the scale 
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method are distinctness and high information content. Furthermore, they can be filled quickly 

and the results can be evaluated easily with SPSS 16.0. 

In the case of analysing the economic impacts a seven-scale technique proved to be the 

best solution. For the evaluation of the questionnaire survey mainly descriptive statistics – 

frequencies, means, dispersion – were used. In addition, crosstabs, correlations and variance 

were used among multivariate techniques
11

. 

Analysis methods of six international festivals were compared and evaluated to work 

out the economical and social model. I focused on their accuracy and using possibilities. The 

aim of the research was to explore festivals’ economic and socio-cultural impacts according to 

the above mentioned comparative analysis and to work out a relevant model with the help of 

which the role of festivals in urban development can be measured cost-effectively. 

 

4. EVALUATION OF THE THESIS 

 

Summarizing my results I can state the following thesis at the end of my 

dissertation: 

Thesis 1: The spending of visitors of the analysed festivals doesn’t exceed the average tourist 

spending. 

Thesis 2: There is a positive relationship between the judgement of social impacts on 

individuals and the visitation of the festival. 

Thesis 3: There is not a positive relationship between the judgement of the economic impacts 

and the visitation of the festival. 

Thesis 4: The clearly cultural impact of the analysed festivals (education, value transmission, 

artistic value) is not considered to be more significant than others (social and economic) for 

the local population. 

Thesis 5: There is no correlation between the success of the festivals and the self-

governmental support of them. 

Thesis 6: It was stated down that festivals do not always create new jobs directly. 

Thesis 7: It was proved that the direct economical impacts of the analysed cultural festivals 

are regional. 

                                                           
11

 Although the household questionnaire survey is not representative and doesn’t follow a normal distribution the 

ANOVA-analysis of variance is a robust method to reveal correlations and make conclusions. 
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Thesis 8: The analysed festivals do not create regional economic cooperation with cultural 

institutes in every case. 

Thesis 9: It can be stated that the analysed festivals build out regional tourist cooperation. 

Source: Kundi, V. 

 

T1: The spending of visitors of the analysed festivals doesn’t exceed the average 

tourist spending. 

This hypothesis was tested with the help of a questionnaire survey among tourist 

accommodation providers. According to international experiences I supposed that festival 

tourists as a special group of cultural tourists in the two towns prefer higher quality and they 

are willing to pay higher prices. The research however, pointed out that this statement is not 

true for the visitors of the two chosen festivals. On the basis of answers coming from tourist 

accommodation providers it can be laid down that their spending often does not even reach 

the average spending of other tourists who take hotel services. 

The causes for that can partly be explained by the ticket prices of cultural festivals 

with prominent performers because in the present economic situation visitors try to reduce 

expenses and thus they do not take any other tourist services after the performance. On the 

other hand the tourist supply, the suprastructure that cultural tourists would prefer (5* hotels) 

is missing in both towns. 

 

T2: There is a positive relationship between the judgement of social impacts on 

individuals and the visitation of the festival. 

According to my hypothesis the more often a tourist visits a festival the more 

positively she/he evaluates its social impacts, especially on image. During the primary 

research and data analysis it became clear that there are only a few social factors the 

evaluation of which significantly depends on participation and visitation frequency of the 

festivals. According to the above mentioned facts I could only partly accept my hypothesis 
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with the modification that this judgment is only valid for individual impacts but is not true 

either for the impact on towns or the judgement of the image. 

 

T3: There is not a positive relationship between the judgement of the economic 

impacts and the visitation of the festival. 

I supposed that there is no correlation between participation and visitation frequency 

of the festivals and the attitude of local people towards their economic impacts. It was based 

on the fact that the perception of the economic factors is not characteristic among local people 

except for those who have direct or indirect income from the festival. Due to this, those who 

have already taken part in the festival do not judge its economic impacts to be more positive 

than those who have only heard about it. In my opinion this attitude is not influenced by 

visitation frequency either. 

With the analysis it could be pointed out that visiting the festivals is not in significant 

correlation with direct or indirect economic impacts on the towns. The background for this 

fact can be that local people realize that neither of the festivals attracts a great number of 

tourists and a mass of shopping people into the town. These could probably mean primary 

economic development factors for the responders. The above mentioned statement can also be 

based on the survey carried out among accommodation providers. According to their answers 

they do not really accommodate festival tourists. 

On the other hand visitors can not financially benefit from the festival so they can not 

perceive the economic impacts of festivals. Urban development which in general react to life 

standard is not attributed to the Dance Festival and the Opera Festival. 

 

T4: The clearly cultural impact of the analysed festivals (education, value 

transmission, artistic value) is not considered to be more significant than others (social and 

economic) for the local population. 

According to my hypothesis, local people evaluate the cultural impacts of festivals 

positively despite that they are perceived in middle and long term periods. It was based on the 
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fact that festivals are consisted of a ceremonial and an informal part the latter of which is 

often an additional free program. Owing to that, the milieu of festivals can be perceived not 

only by those who paid for a ticket for a performance but also by visitors who arrived in the 

city without a festival visiting motivation. 

According to the primary research it can be stated that forming an opinion of the 

cultural impacts partly depends on participation and frequentation of the festivals. The second 

part of the hypothesis says that responders evaluate cultural impacts more positively than 

others. Therefore, I made a table with means and dispersions of the judgment of economic and 

social impacts in order to become comparable. Cultural factors proved to be more important 

for individuals than the economic elements but less significant than the social ones. 

 

T5: There is no correlation between the success of the festivals and the self-

governmental support of them. 

In this hypothesis I drew up that the higher the self-governmental support is the higher 

the number of sold tickets will be. I supposed that the self-governmental support considerably 

influences the marketing costs of festivals which has an effect on ticket selling and thereby 

the success of the festivals. This hypothesis was contravened in case of both festivals. 

Nevertheless, it could be seen clearly that the number of visitors and the marketing costs 

changed toward the same direction and the same rate. Consequently, further analysis of these 

factors would be reasonable for festival organizers. 

 

T6: It was stated down that festivals do not always create new jobs directly. 

The hypothesis was based on the European experience that during the majority of 

cultural festivals a part-time and a permanent staff is employed or an independent festival 

organizer office is created by the institutes. The primary research pointed out that the Miskolc 

Opera Festival confirms the hypothesis since the Miskolc Opera Festival Office was founded 

to organize the festival (with 6 permanent and 100 part-time employees). On the strength of 

data from festival organizers it could be pointed out that wage costs reached 45,5 million in 

2010. 
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In contrast, in the case of the Hungarian Dance Festival permanent employees of the 

Ballet Company of Győr make the tasks of organization. Furthermore, the technical works are 

carried out by the technicians of the National Theatre of Győr. For this reason it can be stated 

that this festival does not have any direct impact on employment. 

The impact on the employment structure is probably influenced by the budget of 

events. From this point of view there are dominant differences between the two festivals. 

 

T7: It was proved that the direct economical impacts of the analysed cultural 

festivals are regional. 

This hypothesis was drawn up from good examples of Western European countries 

where the economic impacts of festivals are regional. I supposed that there are both local and 

regional suppliers of the chosen festivals. This fact comes from the need for high quality 

technical facilities, services and the missing local tourist suprastructure. 

The hypothesis could be accepted relying upon partner lists, economic data and dept-

interviews among festival organizers. In case of Miskolc because of the lack of partner lists I 

could only rely on information from Tamás Bátor festival director and Pálné Peiszerle Chief 

Financial Officer. In case of Győr the partner lists proved my hypothesis and pointed out that 

although partners have offices in Győr, their centres are in the capital city. Because of 

taxation it causes a regional economic impact. 

 

T8: The analysed festivals do not create regional economic cooperation with 

cultural institutes in every case. 

This hypothesis was also based on the analysis of literature and good examples. In 

Western Europe regional cultural cooperation are built in order to offer a wider choice of 

programs and reach a higher number of visitors. On the basis of data from Pálné Peiszerle 

Chief Financial Officer my research proved this hypothesis to be true in case of the Miskolc 

Opera Festival. Festival organizers of Miskolc build out cooperation with several cultural 

institutes of the region and pay a rent for involving these places in the program of the Opera 

Festival. 
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In case of Győr however, the National Theatre of Győr is the main scene of the 

Hungarian Dance Festival while free, informal programs are organized on the main square 

and streets of the town. According to data cultural cooperation among festival organizers and 

other cultural institutes are created in Győr. 

Differences come from the different nature and program facilities of the festivals. 

These factors determine whether there is a need for other locations besides the main building 

during the festival 

 

T9: It can be stated that the analysed festivals build out regional tourist cooperation. 

The hypothesis was built on preferences of cultural tourists including festival visitors. 

This consumer group can be characterized by high quality preferences and a spending that 

rises above the average. The problem is that neither of the towns has an appropriate tourist 

suprastructural background for these expectations. There is a lack of 5 star hotels and a 

limited availability of 4 star ones (especially in Miskolc). 

This hypothesis could be accepted on the basis of the cooperation of both festivals. It 

has to be confirmed again that I did not get a partner list from the organizers of the Opera 

Festival so I could only base on the accuracy of information from the interviews. Regional 

partners are transport services in Győr and transport services and accommodation providers in 

Miskolc. 

 

5. FURTHER POSSIBLE WAYS OF RESEARCH 

 

The main aim of my dissertation was to fill the gap in Hungarian special literature. 

More disciplines were concerned in the analysis owing to the interdisciplinary nature of the 

subject. The most relevant and important international research studies and the special 

literature were processed, analysed and on the basis of them I synthetized the main parameters 

and types of festivals. The definition of festival tourism and the allocation of it in urban and 

cultural tourism have also been done. 
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The following objective of my research was to analyse the economic and socio-

cultural impacts of festivals. In order to reach this besides using international case studies 

interviews with festival organizers and experts were made. 

I had to face several problems during the secondary data analysis because the 

statistical data about festivals are not collected separately. Therefore, to test the hypothesis I 

had to base on the attitude analysis of local population and the accuracy of internal data from 

the festival organizers. 

Despite difficulties the thesis is novel thanks to synthetizing the economic and socio-

cultural impact studies written on six international festivals and systematizing the methods 

of analysis used in these cases. In addition, their adaptation possibilities in Hungary were 

also analysed. 

I found that it is not possible to make a multiplicative economic analysis in Hungary 

because of the lack of statistical data. Relevant economic impacts however can be measured 

on local level with the help of the model worked out. This method can help the festival 

organizers in making their decisions more easily in the future. The main advantages of the 

model are that it can be applied even with low budget and it gives further information to the 

traditional general financial results and the description of impacts on tourism. 

I could only apply secondary information for testing and analysing the economic 

assumptions because of business policy interests and the lack of statistical data. During this 

process work I had to trust in the accuracy of information. 

The hypothesis made according to international European festivals however reflected 

on that despite Hungarian festivals are defined as “international” “A” categorized events 

corresponding to the criteria of the Hungarian Festival Association, they can’t reach the 

expectations that are basic criteria for Anglo-Saxon and German festivals. 

When working out my hypothesis I was optimistic in connection with the two chosen 

festivals but finally I ought to have realized that cultural festivals are still in immaturity in 

Hungary. 

To find answers for the socio-cultural hypotheses I made a questionnaire survey 

among local citizens. I examined the impact of festivals on the local population and the town 

separately. With the special literature review I analysed the international models which are 

used for measuring the socio-cultural impacts of festivals. Relying upon these findings I 
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found that SIP and TIAS models could be excellently used in Hungary. Some changes in 

the methodology however were necessary to make. 

In the course of working out my hypothesis I was inspired by the good experiences of 

international examples but finally I was disappointed because the analysis reflected on the fact 

that citizens form a worse opinion of Hungarian festivals than that of the international events. 

According to the above mentioned synthetizing work the most important results of the 

dissertation are much more theoretical than empirical but all of the targeted objectives were 

achieved at last. 

Although in the course of the analysis I had to face a lot of problems they reflected on 

the possibility of examining it from different aspects. Subsequently, my future research 

direction may be marked out with refining the economical impact studies using the model I 

worked out. According to discussion with the festival organizers I will have the possibilities 

to make new impact measurements. 

Researches in the future can’t be carried out without collecting all the public 

statistics. For clarifying the results, the research work must be extended in territorial 

dimension and further cultural festivals have to be involved in the analysis. In the future 

socio-cultural and economic analysis must be separated in three main phases. 

In the first phase festivals have to be characterized in general based on the existing 

data. Although this will be a basically descriptive part of the research it is necessary to 

summarize the history and the aims of the festival according to experiences and available data 

in order to define its life-cycle phase and role in the life of the town. 

In the second phase the first step is to make the empirical research on the economic 

and socio-cultural impacts with the help of the worked out and tested model. Data must be 

collected during the festivals because the spending of media, visitors and performers can only 

be measured in this way. Owing to the complexity of the research local organizations 

(Tourinform Offices, Tourist Public Foundations, tourist services, self-governments and 

organizers) must be drawn into the survey. 

The third part is the ex-ante evaluation of the event which can be carried out on the 

basis of the first and second phases. The objective of this part is to summarize data and 

conclusions of the first two phases and find out if the analysed festival can suit the aims and 
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expectations of the organizers. In addition, it has to be explored how and in which direction 

the festival need to be developed in the future in order to gain the economic and tourist 

benefits. 

The above mentioned three-phase analysis makes the further development of methods 

possible. According to this my aim is to work out a manual book containing the exact steps, 

criteria and conditions of the impact measurement. This could enable festival organizers to 

measure the impacts of their own festivals. These analyses could ensure self-governments, 

sponsors and the state government agencies to support only those festivals which proved to 

have positive impacts on the area and which can help further development. 

Low cost analysis with little human resource demand must also be emphasized in the 

course of working out the manual book. The reason for that is the fact pointed out in the 

theoretical review that festivals usually end with a deficit or without any profit. Consequently, 

it does matter how large human and financial resource demand an analysis has. 

In the near future I plan to continue my research on the basis of my results with 

drawing my professional contacts into the work. 
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