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Bevezetés

Az ünnepségek évszázadokra, bizonyos tekintetben évezredekre nyúlnak vissza. Míg
az ősemberek egy-egy vad elejtése és a születendő gyermek tisztelete miatt ünnepeltek, a
középkorban az első fesztiválok mezőgazdasági terményáldással, vallással, kultúrával
összefüggő ünnepségek voltak (Smith, 2009). A modernkori Európa nyugati felében és a
tengerentúlon a rendezvények, középpontjukba állítva az egyén önmegvalósítását és a kultúra
bizonyos formáit (Woodstock, Velencei Karnevál, Olimpiai Játékok, stb.), a 60-as évektől
kezdődően hódítottak teret maguknak. Ezzel szemben a volt szocialista blokkban inkább csak
mutatóban voltak jelen azok az „ünnepségek”, melyek a társadalomformáló, politikai jellegű
tartalmukkal jelenthették a kikapcsolódást és az élményszerzést. Ezt támasztja alá Kong
megállapítása is, mely szerint a 70-es és 80-as években a kulturális erőforrások gazdasági
jelentősége kevésbé volt jelentős azok társadalmi és politikai szerepénél (Kong, 2000).
Míg a turizmusfejlesztés pozitív gazdasági hatásainak felismerése világszerte szintén
az 1960-as évek turisztikai fellendüléséhez köthető (Lengyel, 2004), a nem anyagi jellegű
javak, mint a kultúra1 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 nyugateurópai 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.

1

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). A
városi turizmus szempontjából ezek a vonzerők különösen meghatározóak a turisták hosszabb tartózkodásának
megalapozására.
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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 nagybritanniai művészeti fesztiválok 50%-a a 80-as években került először megrendezésre,
melynek fő célja volt a turisták számának növelése az adott városokban (Rolfe, 1992
hivatkozza Smith, 2009). Richard 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 (creative 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 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.2
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
2

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
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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.

1.1 ábra: A külföldi utazók motivációi (1-3 éjszakás; 4+ éjszakás látogatók)
Magyarország (2009)

Forrás: KSH (2009) 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
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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
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.
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.
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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 társadalmikulturális hatásvizsgálatokra, statisztikákra, valamint városfejlődéssel kapcsolatos első sorban
nemzetközi szakirodalomra (tanulmányok, szakkönyvek, újságcikkek, egyéb tájékoztató
kiadványok) támaszkodom.
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,
mélyinterjús feltáró vizsgálatra és erre alapozott kérdőíves kutatásokra épül. Ezek fő célja a
nemzetközi modellek tesztelése, a hazai választott fesztiválokkal kapcsolatos társadalmikulturális 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
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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.
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1. A kutatás céljainak bemutatása

A kutatás előkészítésével kapcsolatban a Naresh K. Malhotra (2002) és Earl Babbie
(2001) által megfogalmazott lépéseket követtem, vagyis először megfogalmaztam a kutatási
problémát, majd kidolgoztam a kutatási kérdéseket. A fentiek alapján lehetőségem nyílt a
tesztelni kívánt hipotézisek bemutatására is. A vizsgálat pontossága érdekében kutatási tervet
is összeállítottam, melyben rögzítettem a vizsgálat legfontosabb lépéseit.

1.1.
A kutatási probléma definiálása és a kutatási kérdések
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
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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
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-kritériumoknak3 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.

3

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 – lsd. 2.3 táblázat, 32.o.
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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
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 önálló kutatási területet vizsgál
több tudományággal szoros kapcsolatban. A vizsgálat alapvetően a turizmus4 területéről indul,
de

a

kutatási

kérdések

megválaszolása

során

érinti

a

regionális-,

a

földrajz-,

közgazdaságtudomány és társadalomtudomány területét 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.

4

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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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.
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 társadalmikulturális hatásainak feltárása és elemzése;



Kísérlet olyan elméleti modell kialakítására, mely a fesztiválok gazdasági és
társadalmi-kulturális hatásainak mérésére alkalmazható;
A kutatás hipotéziseit a nemzetközi irodalomban szokásos módon, az elméleti

felvezető után, a módszertan részben (4.5. fejezet, 104. oldal) fogalmazom meg. Ennek oka,
hogy a téma újszerűségéből fakadóan azok döntő hányada a nemzetközi irodalom
megállapításaiból következik, vagy azokra épül.
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A kutatás felépítését, struktúráját az alábbi modell szemlélteti:
2.1 táblázat: Az értekezés felépítése

Kutatás fő feladatai
A téma
jelentőségének
indoklása.
Fesztiválok
definiálása,
csoportosítása,
tipizálása a
nemzetközi
szakirodalom
alapján.
Szekunder kutatás
hazai és nemzetközi
irodalomelemzés,
prospektusok és
internetes oldalak
tartalom elemzése,
statisztikai adatok
elemzése
(vendégforgalmi
mutatók, szálláshely
statisztikák)

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
Primer kutatás

interjúk készítése
(szakértői, fesztivál
szervezői)

lakossági kérdőíves
vizsgálat (általános
fesztiválismertségi
felmérés és társadalmi
hatás attitűd
vizsgálat)

szállásszolgáltatói
kérdőíves vizsgálat

Hipotézisek tesztelése, következtetések levonása
Összegzés

Forrás: saját szerkesztés
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2. A kultúra és annak városturisztikai aspektusai

A kultúra és kulturális fogyasztás városi turizmusban játszott szerepének elemzése
előtt fontos a kultúra fogalmának tisztázása. Ezzel kapcsolatosan elsődlegesen kiemelendő,
hogy a kultúra több tudományterület mentén értelmezhető, úgymint antropológia, szociológia,
pszichológia és kommunikáció. 1952-ben Kroeber és Kulckhohn már több mint 200 definíciót
jegyzett fel. Maga a szó a latin „colere”, azaz művelni (eredetileg valószínűleg a
földművelésre értették) szóból származik. A szó és tartalmának fejlődése során a 17. századtól
jelenik meg annak, a lélek művelésével összefüggő jelentése, míg egy évszázaddal később
már a kulturáltság és műveltség közötti első differenciálás jelei is megmutatkoznak. A 18.
századtól megfigyelhető a kultúra szó az egyén dimenziójában, az önművelésben való
értelmezése. Ez vezetett oda, hogy a 19. században a kultúra, kulturáltság, civilizáltság
fogalma a társadalmakra vonatkoztatva is megjelent, majd a későbbiekben összekapcsolódott
az egyéni önművelés jelentésével is5.
A kultúra széles spektrumból értelmezhető, de mindegyik dimenzió mentén
összekapcsolódik jelentésével valamilyenfajta érték, annak hordozása. Jelen értekezésben a
fogalom alatt a Kroeber és Kluckhohn által meghatározottakat értem, vagyis: "A kultúra
explicit vagy implicit viselkedésmintákból áll, amelyeket szimbólumok közvetítenek. Ezek a
szimbólumok a különböző embercsoportok kiemelkedő teljesítményei, magukban foglalják a
művészeti termékeket is. A kultúra lényege a tradicionális (történelem során leszűrődött és
kiválasztott) gondolatokból, ötletekből áll és főként a hozzájuk tapadó értékekből. A kultúra
rendszereket egyrészt tekinthetjük a cselekvés termékeinek, másrészt a jövőbeli cselekedetek
feltétel rendszerének." (Kroeber – Kluckhohn 1952:357).
A kulturális kínálat két fő típusa a tömeg- és a rétegkultúra, melyek párhuzamosan
fejlesztendő területek. Míg a rétegkultúra befolyásolja a tömegkultúrát, szinte soha nem válik
tömegessé, de ennek fordítottja igaz lehet sok esetben: a tömegkultúra teremti meg a
rétegkultúra bázisát. A kultúra öt fő területének a művészetek, a sport, a tudomány, az oktatás
és a tradícióápolás tekinthetőek, melyek működési kereteit az intézmények és működtető
szervezetek adják, valamint a létrehozott események (Piskóti et al. 2002).

5

Forrás: Kondor, Zs.: A kultúra fogalmának és tartalmának változása Cicerótól Carey-ig, letöltve:
http://www.phil-inst.hu/uniworld/kkk/crosscul/kondor/1.htm
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A kultúra, a szabadidő, a szórakozás több tudományágnak is fontos területe (Hunyadi,
2005:91). Kutatások bizonyítják (pl. Michalkó, 1999; Hunyadi, 2005; Michalkó – Rátz, 2005)
a magyar városok szabadidős tevékenységekben játszott kiemelt szerepét, valamint, hogy a
lakóhely, mint társadalmi és földrajzi-gazdasági tér, hogyan járul hozzá a kulturális és egyéb
szabadidős tevékenységek alakulásához.
A kulturális turizmus alapja a kulturális vonzerő, melynek csoportosítása több
szempontból is történhet. Megkülönböztethetjük a múlt tárgyiasult kulturális örökségét (tárgyi
emlékek és műalkotások, múzeumi értékek és építészeti alkotások), valamint a jelen kulturális
kínálatát (rendezvények, fesztiválok, hangversenyek, színházi előadások, népművészeti
vásárok, stb.) (Horváth, 1999; WTO-ETC, 2004; Sulyok, 2005). Tekinthetjük a turizmus azon
ágazatának, amelyben a turista számára döntő indíték kulturális motiváció (érdeklődés,
szándék, kívánság, vágy, stb.). Ez esetben jellemzően nem önállóan jelenik meg. Ha azonban
a turistát kizárólag a várható kulturális esemény, élmény motiválja – pl. nemzetközi zenei
fesztiválok, folklórbemutatók, kórushangversenyek, stb. – önálló turisztikai termékként
kezelhetjük (Horváth, 1999:50).
Más megközelítés alapján a kulturális turizmus olyan kulturális motivációval történő
utazás, melynek célja lehet a műemlékek és örökséghelyszínek felkeresése, a fesztiválokon
való részvétel, a kiállítás-, múzeum-, színház-, vagy koncertlátogatás, tanulmányút vagy
zarándoklat. Ez a megközelítés elsődlegesen csak az úgynevezett magas kultúrát veszi csak
számításba, annak ellenére, hogy a kulturális turizmusban a tömegkultúra is szerepet játszhat.
Ebből következően egyre nehezebb a magas és tömegkultúra éles elkülönítése, az ezekhez
kapcsolódó események vagy létesítmények merev különválasztása. (Michalkó – Rátz, 2005).
A kulturális turizmus esetében tehát a motiváció új kultúrák megismerése, kulturális
eseményeken való részvétel, valamint a kulturális attrakciók felkeresése, melynek során a
vonzerő az adott célterület sajátos, egyedi kultúrája (Rátz, 2007:7). Része lehet az örökségi,
etnikai és tematikus turizmus valamint annak elemei, melynek során a turisták igyekeznek
kapcsolatot kialakítani más kultúrákkal, ennek során személyes tapasztalatokat szerezni
(Lubbe, 2003; Ramachander, 2004).
Klasszikus vonzerői alapvetően három csoportba sorolhatók (Mathieson – Wall, 1982;
Horváth, 1999; Aubert – Csapó, 2002; Berki – Gonda, 2006; Csapó – Matesz, 2007:295):


Épített és tárgyi értékek (épületek, különböző művészeti ágak által alkotott tárgyak);
19



A mindennapi élethez kapcsolódó kulturális értékek (szabadidő, életmód, szokások,
gasztronómia);



Rendezvények, fesztiválok.
Sok esetben megfigyelhető, hogy a fő cél nem a már meglévő erőforrások

kihasználása, hanem új attrakciók létrehozására, melyek időszakos eseményekre épülnek.
Ilyen lehet a helyi kulturális dimenziók bemutatása, közösségi integráció elősegítése és a helyi
gazdaság erősítése, így helyet kapnak a városok kulturális stratégiájában is, melyekben a
következő célok megfogalmazása lehetséges (Hunyadi – Marelyin Kiss – Dénes, 2006):


A tudás, a képességek, készségek, a szellemi tőke növelése.



A rekreációs lehetőségekhez kulturális és szabadidő programok biztosítása.



A városhoz való kötődés erősítése.



A demokratikus részvétel növelése.



A közösségek erősítése.



Közvetlen és közvetett gazdaságélénkítés.
A kulturális turizmus fő jellemzői közé sorolható, hogy képes a helyi kulturális

tradíciók és értékek megőrzésével, ápolásával és életre keltésével a hagyományok ápolására,
kulturális eseményekhez közönséget „szolgáltat”, jelentősen hozzájárulva a világ – s egyben
az emberiség kultúrájának jobb megismeréséhez (Horváth, 1999:51). A téma ilyen
aspektusból történő megközelítése alapján a turisztikai termék egyaránt „fogyasztható” a
szabadidejüket töltő helyi lakosság számára is, hozzájárulva az ő életminőségük javulásához
és élményszerzésükhöz egyaránt.
Területileg a városok képezik a kulturális turizmus kikristályosodási pontjait, így a
kultúra és város sikeres szimbiózisa jelentős mértékben hozzájárulhat a település bevételeinek
növeléséhez. Itt jelentkeznek az helyben működő vállalkozások befizetései révén a turisztikai
bevételek, valamint a kulturális erőforrások javítják a helyi lakosság közérzetét és a turisták
számára is vonzóbb életlehetőséget teremtenek, miliőjük, kulturális kínálatuk emellett
pozitívan javíthatja a desztináció imázsát is (Michalkó – Rátz, 2005).
A kulturális turizmus, mint a kultúrafogyasztás egyik lehetséges módja, a jelentős
szerepet játszik egyes posztindusztriális térségek revitalizációjában. Ezzel kapcsolatosan
Wehrli-Schindler (2002) több példát is említ, úgymint London (Tate Gallery), vagy Bilbao
(Guggenheim), de felhívja a figyelmet a hasonló beavatkozások sikerességére kisebb városok
esetében is.
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A hazai nagyvárosok fejlődésében az ezredforduló óta érzékelhető egy olyan
szemléletváltás, mely a hagyományos fizikai infrastruktúrafejlesztések mellett a szellemi
infrastruktúra6 fejlesztését is szorgalmazza (Hunyadi – Marelyin Kiss – Dénes, 2006). A
kulturális megaprojektek7 lehetőséget kínálnak a városok szolgáltatásainak diverzifikálására,
minőségi javításokra, melynek haszonélvezői a helyi lakosok mellett az adott desztinációt
felkereső turisták.
A városi megújulás egyik eleme a kultúra, a kulturális értékekre és örökségre
történő építkezés. Az épített és immateriális kulturális örökség, az élményszerzés jelentősége
Európában a második világháborút követően kezdett kialakulni. Megfigyelhető tehát, hogy a
turisztikai attrakciók fejlesztésekor a hangsúly eltolódni látszik a fizikai erőforrásról az
elmesélhető történet és a létrehozható élmény irányába, akárcsak azáltal, hogy a létező
attrakciók új kontextusba helyeződnek (Michalkó – Rátz, 2005).
A kultúragazdaság a gazdaság egyik legdinamikusabban erősödő jellegzetes eleme,
mivel a képzett és kulturálódó középosztálynak jelentős a nem-anyagi értékek iránti igénye.
Nem a jövedelemszerzés az egyetlen szempontja, hanem az is, hogy jövedelmét vonzó
kulturális, természeti és épített környezetű városban költhesse el (Enyedi, 2002). Éppen ezért
a kulturális fogyasztás gazdaságfejlesztési tényezőként történő elfogadása regionális szinten is
jelentőssé vált. Ebből következően a kultúra gazdaságfejlesztési tényezőként történő
azonosítása, annak a szabadidős tevékenységekkel történő összefonódása jelentős szerepet
játszott a kulturális turizmus felértékelődésében (Michalkó, 2007).
Az elmúlt tíz, tizenöt évben jelentős átrendeződés történt a kultúra és a szórakozás
színtereinek használatában. A kultúrához való hozzájutás három helyszíne – a hagyományos
kulturális intézmények, az otthon, illetve a szabad terek (szabad ég, szabad épületek) – közül,
az utóbbi kettő szerepe megnövekedett (Hunyadi, 2004:5). A mai kor turistája nem kíváncsi
mesterségesen kialakított közegben „mű” tapasztalatokat szerezni, sokkal inkább igényli
helyi szereplőkkel az élményszerzéssel párosuló természetes kapcsolatok kialakulását, a
kulturális interakciók megélését látásmódja bővítése, műveltségének színesítése céljából.

6

A szellemi infrastruktúra alatt mindazon területeket értjük, amelyek összefoglalóan a kultúra fogalmához
kapcsolhatók, és abba a nemzetközi, de legalábbis uniós szinten megfigyelhető trendbe illeszkedik, mely a
kultúra fogalmát kitágítja és annak a művészi vonatkozásokon túl gazdasági, környezeti és politikai (elsősorban
demokrácia növelő) funkcióit is hangsúlyozza(Hunyadi – Marelyin Kiss – Dénes, 2006)
7
Megaprojektként definiálhatók azok a rendezvények, melyek évente egy alkalommal, vagy ritkábban kerülnek
megrendezésre és jelentős számú külföldi látogatót vonzanak. Jellemzi őket továbbá a jelentős állami és
szupranacionális támogatás, melyek első sorban a turisztikai vonzerő, valamint infrastruktúra fejlesztésére
használnak fel. Ilyen projekt lehet pl. EKF, FIFA VB, Olimpia, Világkiállítás, stb.
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Annak érdekében, hogy egy város képes legyen kielégíteni a látogatók folyamatosan
változó igényeit, mindenképpen szükséges a kulturális szféra és a turisztikai szektor
együttműködése (Michalkó – Rátz, 2005). Ennek alapja, hogy a fogyasztói trendek
megváltozásával a kulturális élményszerzés dominánssá vált az elmúlt években, a város pedig
materiális illetve immateriális ember alkotta vonzerőivel, kulturális sokszínűségével a fenti
igények középpontjában áll. A fentiek alapján igazolható, hogy a turizmus termékorientált
megközelítése alapján a kultúra által motivált utazások többsége elsődlegesen városokba
irányul, ahol az épített örökség és a kulturális események képviselik a termék alapját képező
legfontosabb vonzerőket (Puczkó – Rátz, 2003).
„A nemzetközi kulturális turisztikai trendek ígéretesek, hiszen az általános környezeti
adottságok után a kulturális örökség az, ami leginkább befolyásolja az utazók desztináció
választását” (Barta et. al, 2009). Fokozatosan növekszik a kereslet az olyan speciális
turisztikai célpontok iránt, amelyek egyéni igényeket képesek kielégíteni, és egyedi
élményeket nyújtanak. A turisztikai keresletnek a fenti trendek hatására történő átalakulása
hozzájárul a turizmus egyes formái, többek között a kulturális turizmus iránti kereslet
növekedéséhez, illetve hatással van a turisztikai termékekre és szolgáltatókra is (Michalkó –
Rátz, 2005:127).
A kulturális turizmus rendszerében a város egyrészt olyan összetevőként jelenik meg,
amely teret, helyszínt biztosít a turizmus számára, amelynek fizikai arculata a turisztikai
tevékenység hátterét, „díszletét” jeleníti meg (Michalkó – Rátz, 2005:127). A város kulturális
miliőjét nemcsak a kulturális rendezvények, hanem a város egész szellemisége, lakóinak
viselkedése, köztereinek, épületeinek minősége jellemzi, kialakítva azt a keretet, melybe a
kulturális események beágyazódnak (Kiss – Kanalas, 2006).
A kulturális turizmusban sikeres desztinációként megjelenő városok bevételének
összetételét vizsgálva rendszerint megállapítható, hogy a közvetlenül a kulturális attrakciók,
programok által generált jövedelem a város teljes turisztikai bevételének szinte
elhanyagolható részét képezi, döntő többsége az igénybe vett egyéb szolgáltatásokból
származik (különösen a szálláshely- és a vendéglátó szektorból, illetve a kiskereskedelemből)
(Gratton – Richards, 1996).
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2.1.

A kultúra városfejlesztési jelentősége

„A kultúra nagy üzlet. Egyik vezető szektora a posztfordista gazdasági forradalomnak
és alapja számtalan városmegújulási programnak” (Enyedi, 2002:19; Scott, 2000; Lukovich,
2005). Amin szerint a kultúra attól nagy üzlet, hogy megnőtt értékesítésének lehetősége, a
városi kultúra a kapitalizmus új formájához is vezetett, úgymint az információ értékén alapuló
gazdaság. A városi kulturális gazdaság olyan területté vált, melyben a pénz a kultúra
értékesítéséből származik (Amin, 2006 hivatkozza Smidt – Jensen, 2007), melynek folyamán
olyan új városfejlesztési koncepciók gyökereznek meg, mint a kreatív-, illetve fesztivál-város,
valamint a Bilbao-effektus. Szakértők egyetértenek abban, hogy a turizmus szempontjából
jelentős kulturális szolgáltatások erőteljes városi koncentrációt mutatnak (Richards, 1996;
Enyedi, 2002, Rátz, 2006).
A kulturális gazdaság erősen helyfüggő és rendkívül fontos szerepet tölt be a városok
versenyképességében, hiszen egyedi termék előállítását teszi lehetővé. A gazdag kulturális
környezet vonzó a magasan kvalifikált, a dinamikus tudásgazdaságot működtető munkaerő
számára. A nagyvárosi koncentráció azonban nem minden esetben jelenik meg, hiszen a kisés középvállalkozások szerepe, valamint a minőségi termékek előállítása, a helyi
hagyományok, ünnepek egyaránt élénkítik a turizmust, beépülnek a globalizált kulturális
gazdaságba, melynek hatására újjáélednek az ipari termelés időszakában lecsúszó, pangó,
többnyire kisvárosi régiók (Enyedi, 2002). Ezzel az állítással cseng részint egybe Michalkó
megállapítása is, mely szerint azokban a térségekben, ahol a hagyományos gazdasági
ágazatok már nem képesek a gazdasági fejlődés és ezzel összefüggésben a lakosság megfelelő
életszínvonalának biztosítására, az idegenforgalmi vonzerőkre alapozott fejlesztési szándék
jelenthet egyfajta kitörési pontot (Michalkó, 2002).
A kulturális gazdaság talán legjelentősebb tényezője azonban, hogy a kulturális
infrastruktúrába és eseményekbe, a „kreatív iparágakba” invesztált pénz és energia mérhető
profit, új munkahelyek és megújított városi környezet formájában visszaforgatható a városi
gazdaságba (Polyák, 2005). A kulturális gazdaság következtében létrejövő hozzáadott érték
kvalifikált munkaerőt igényel, valamint vonzza egyéb fejlett gazdasági ágak megjelenését is
(Enyedi, 2002; Kiss 2006).
„A városok működését meghatározó gazdasági szféra alapvető átalakulásával újra
kell fogalmazni a kultúra és gazdaság hagyományos viszonyrendszerét. A korábbi merev
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elkülönítést egyre inkább a gazdaság és kultúra egymásrautaltsága váltja fel” (Kiss, 2006:7).
A város és kultúra összekapcsolásának szükségessége, valamint a kultúra városfejlesztési
tényezőként való elfogadása és továbbfejlesztésének fontossága tehát vitathatatlan. A 21.
században azok a nagyvárosok lehetnek sikeresek, melyek képesek a magas minőség
biztosítására, mind szolgáltatásaikat, mind életmódjukat és kultúrájukat tekintve. Gazdasági
és kulturális szempontból meghatározó urbánus központok azokból válhatnak, melyek
jellemezhetők a „kreatív hely” tulajdonsággal (Lukovich, 2005). A kreatív gazdaság, mint a
tudásalapú gazdasági tevékenységek szerves része, erőteljes mikro- és makroökonómiai
hatásával szervesen illeszkedik a gazdaság egészéhez.
A kultúra egyedi termékeivel, kreativitás és innováció iránti igényével, kvalifikált
munkaerő létrehozásával hozzájárul a városok versenyképességéhez. Egyre jellemzőbb,
hogy középpontba állításával, a kulturális erőforrások kihasználásával a városok arculata is
pozitívan formálható. Ilyen kulturális erőforrások lehetnek (Kiss, 2006:7):


a művészeti műhelyek;



a helyi közösségi kultúrák;



a kulturális örökség;



a hely-imázs;



a természeti és épített örökség (beleértve a köztereket);



a szabadidő eltöltésének sokfélesége és milyensége;



a helyi miliő; az egyetemek és tudományos intézetek képviselte szellemiség;



a speciális helyi termékek, szolgáltatások (Baross – Soóki-Tóth, 2000)

A kulturális ipar, eredeti meghatározása alapján első sorban alkotói tevékenységeket,
valamint ezek reprodukcióját foglalja magában, azonban mára kiterjesztésre került a turizmus,
sport és szórakoztatás területére is (NFGM, 2010). Enyedi (et. al, 2005) a kulturális ipar
szempontjából két fő csoportot különít el, a kulturális szolgáltatások és kulturális termékipar
csoportjait, míg Rechnitzer (2007) a városok kulturális gazdaságát kereslet-kínálati
aspektusból vizsgálja, fókuszálva a kulturális infrastruktúrára, mely az adott város által kínált
programok és azok fogyasztásának dimenziójában vizsgálható. Csatári (1997) szerint a
településekben, melyek a gazdasági és társadalmi átalakulás színtereiként értelmezhetők, a
kultúra szférája többféleképpen meghatározható egyrészt a mindennapi életjelenségek, helyi
szokások

színtereként,

másrészt

részét

képezik

a

települések

által

működtetett
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kultúraközvetítő intézmények is, melyekben a kulturális potenciál, úgymint humán erőforrás,
emberi tőke, a közeljövő minőségi fejlődésének alappillérei lesznek. Véleménye szerint a
fejlődés dinamikus elemei a városokhoz és forgalmi folyosókhoz, tengelyekhez kötődnek. A
globális kommunikáció, a gyors információszerzés, a kiváló közlekedési kapcsolatok egyaránt
kedveznek a városi kulturális turizmusnak.
Michalkó (2002) szerint, a kulturális globalizáció által hordozott minták agresszív
terjedése kiszoríthatja az idegenforgalmi vonzerőt is jelentő regionális értékeket, ezáltal a
turisták többsége a hétköznapok egyhangúsa helyett az egyedi élményeket nyújtó, a vonzerő
környezetét autentikus módon megőrző helyek felkeresését preferálják. Ilyen módon
alátámasztható Süli-Zakar (et. al. 2005) azon feltevése is, mely a kulturális ipar szerepét
versenyképességi tényezőként határozza meg.
Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a kulturális alapú városfejlesztésben a
kulturális intézmények fejlesztése és a kulturális események rendezése mellett a városi
területek rehabilitációja is egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ez a városszövetben történő olyan
finom átalakításokat jelenti, melyek mentén a várost új kulturális tartalmakkal (események,
látnivalók) és „jelentésekkel” lehet feltölteni, így a kulturális élmény részévé, hordozójává
válik (Kiss – Kanalas, 2006). A kultúrafogyasztás valamint az élményszerzés koncentrált
lehetősége tehát a városokban adott, melyek e vonzerőikkel erőteljesen képviseltetik magukat
a turisztikai piacon.
Fontos tehát a kultúra és a kulturális élet tudatos fejlesztése, mely hosszútávon
meghatározza a város egyediségét. A kulturális tevékenységek sokoldalúan befolyásolják a
helyi gazdaság fejlődését és a hatások jó esetben összeadódnak, megsokszorozódnak. Ehhez
azonban tudatos várostervezés, a sokféle állami és nem állami intézmény koordinált
együttműködése szükséges. Mindegyik kultúra alapú városfejlesztési stratégia abból az
elgondolásból indul ki, hogy a kulturális adottságok fejlesztésével, illetve bővítésével nem
csupán a helyi lakosság életminősége javítható, hanem megfelelő menedzselés mellett
jelentős gazdasági haszon is elérhető, elsődlegesen a kulturális attrakciók turisztikai
népszerűségének köszönhetően.
Sok esetben ezek a stratégiák nem a már meglévő adottságok kihasználására, hanem új
attrakciók létrehozására, időszakos eseményekre épülnek. Fő céljuk lehet a helyi kulturális
dimenziók bemutatása, közösségi integráció elősegítése és a helyi gazdaság erősítése. A
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városok kulturális stratégiájaként a következő célok megfogalmazása lehetséges (Hunyadi –
Marelyin Kiss – Dénes, 2006):


A tudás, a képességek, készségek, a szellemi tőke növelése.



A rekreációs lehetőségekhez kulturális és szabadidő programok biztosítása.



A városhoz való kötődés erősítése.



A demokratikus részvétel növelése.



A közösségek erősítése.



Közvetlen és közvetett gazdaságélénkítés.

„A kultúra városélményt termel és tesz eladhatóvá. Azonban tudatosan felépített
kulturális arculatra van szükség ahhoz, hogy a kultúra valódi városfejlődési tényezővé
válhasson” (Kiss, 2006:7). Optimális esetben elmondható, hogy a kulturális vonzerők
fejlesztése, a kvalitatív és kvantitatív kínálatbővítés nem elsődlegesen turisztikai célokat
szolgál, optimális esetben sokkal inkább a helyi lakosság életminőségének javításához járul
hozzá (Rátz, 2007:7), így városfejlesztési szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír.
Trócsányi tanulmányában kiemeli a városi kultúrafogyasztás kialakulásában a térbeli és
vállalati racionalizáció mellett a termelési technológiai modernizációt, a fogyasztóifelhasználói technikai forradalom és a demográfia átalakulás, valamint a tercializáció, a
termelő ágazatok visszaszorulásának szerepét, mely a nem anyagi javak felértékelődését hozta
(Trócsányi, 2008).

2.2.
A város
jelentősége

mint

turisztikai

desztináció

kialakulása

és

A városi turizmus jellemzőinek, városfejlődésben betöltött szerepének elemzése a
fesztiválok rendszertani elhelyezése miatt kiemelkedően fontos. Ennek oka, hogy a
fesztiválok számára a város és annak intézményei, szolgáltatói biztosíthatják a keretet az adott
rendezvényhez, míg a fesztivál is visszahat a városra, formálva annak imázsát, megítélését.
A

megújuló

európai

gazdasági

térben

sikerességét

alapvetően

a

hálózati

együttműködések, megújulási képesség, a vidékkel való harmonikus együttélés, valamint a
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fenntartható fejlődést is szolgáló regionális együttműködések megléte határozza meg (Csatári
– Kanalas – Kiss, 2008). A hagyományos városfejlesztési tényezők mellett, úgymint jó
elérhetőség, szabad munkaerő, képzett lakosság, megjelennek a város gazdasági klímáját
meghatározó kézzelfoghatatlan tényezők is. Ezekhez a „soft” tényezőkhöz tartozik többek
között a kapcsolattartás minősége a város és a gazdasági szereplők között, a helyi kultúra és
örökségek, a kreativitás, valamint a turisztikai események folyamatos szervezése és
menedzselése is.
Egy település, jelen esetben a város, akkor tekinthető turisztikai desztinációnak, ha
képes nagyszámú turistát vonzani, akik képesek és hajlandóak a hely kínálatának
„megvásárlására” (Puczkó – Rátz, 2003). A városokban – amelyek vonzásadottságaik révén
környezetváltozást, élményszerzést kínálnak, és magas szintű szolgáltatások igénybevételét
teszik lehetővé – turizmus alatt magához a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó tevékenységet,
magatartási formát és térbeli elrendeződést értünk (Michalkó, 1999:27).
Turisztikai célterületként a város rengeteg speciális adottsággal és tulajdonsággal
rendelkezik. A turisztikai fogyasztási szokások az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakultak,
a túlzott munkaterhelés és az embereket érő mérhetetlen mennyiségű inger általában a
szabadidő városon kívüli eltöltését indokolja. Ugyanakkor ezek azok a terek, melyek
építészeti örökségükkel, kulturális és szabadidős kínálatukkal az új fogyasztói trendeknek
megfelelő tudásvágyat, kikapcsolódási és szórakozási igényeket kielégíthetik. Ez annak
köszönhető, hogy a munkaidő és a szabadidő elkülönülésével megnőtt a városlakók pihenési
szükséglete, így a városokban alakultak ki az első szabadidős létesítmények is
(Michalkó,1999). A lakosság integrációját, elégedettségét, valamint a várostérségek
versenyképességét jelentős mértékben meghatározzák a városi kulturális szolgáltatások
igénybevételének jellemzői (Szépvölgyi, 2009) Fontos tehát kiemelni, hogy a városok olyan
centrumok, melyekben a hagyományos épített és természeti vonzerők mellett koncentráltan
jelenik meg egy olyan komplex szolgáltatás kínálat, mely meghatározza a helyi lakosság
elégedettségét, emellett képes a turizmus erősítésére azáltal, hogy a turistákat hosszabb
tartózkodásra és magasabb költésre ösztönzi. Ennek a komplexitásnak köszönhetően a városi
turizmus jelentős multiplikátor8 hatással bír.

8

A turisztikai jövedelmi multiplikátor azt az arányt jelöli, hogy egy egységnyi pótlólagos turisztikai költés a
gazdaságban mekkora összjövedelmet generál (Puczkó – Rátz, 2001:94), azaz megmutatja, hogy hány
munkahelyet teremt, illetve mekkora többlettermelést vált ki (Jandala, 1992).
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Turisztikai desztinációként vizsgálva magában foglalja a turistát látogatásra motiváló
vonzerőt vagy vonzerőket9, a várost felkeresők számára felkínált szolgáltatások összességét
(Michalkó, 1999), valamint azt az egyedi miliőt, amely tények és észlelések kombinációja, és
amely a konkrét vonzerők mellett szignifikánsan befolyásolja a turisták élményét (Michalkó –
Rátz, 2006).

2.3.

A városi-kulturális turizmus jellemzői

A városi kulturális turizmus erősödése olyannyira megfigyelhető, hogy egyre
dominánsabb ellensúlyát képezi a turizmus másik fő kategóriáját jelentő üdülési célú
utazásoknak. A KSH belföldi és külföldi turisztikai motivációs adatait 2005-2010 között
vizsgálva hazánk tekintetében ez első sorban az 1-3 napos, külföldi utazásokat tekintve igaz,
ahol az aggregált, városi, turisztikai adatok felülmúlják az üdülési célú motiváció adatait.
Szintén a fenti megállapítást támasztja alá, hogy a külföldiek által leglátogatottabb terület és
régiónk 2010-ben Budapest volt, 42,2%-kal. A főváros a kulturális, hivatásturisztikai utazások
fő célja hazánkban, nem beszélve a városlátogatásban betöltött szerepéről.
A turisták átlagos tartózkodása a hagyományos üdülőterületekhez képest a városokban
ugyan rövidebb, ugyanakkor a vendégek magasabb szintű szolgáltatásokat igényelnek, ezáltal
kiadásaik is magasabbak (Vetter, 1986 hivatkozza Michalkó, 1999). További pozitívuma a
városi turizmusnak, hogy lehetőséget nyújt a szezon hosszabbítására, ezáltal vendégéjszakák
száma kevésbé lesz ingadozó. A városi turizmus iránti egyre nagyobb népszerűség a
magyarázata annak is, hogy az utazásszervezésben megjelent a „city break”10 kifejezés, mely
az aktuális turisztikai trendeknek – hosszú hétvégi utazások, élménykeresés, önmegvalósítás,
stb. - kíván megfelelni. A művelődés és a szabadidő eltöltése a városok alapfunkcióiként
értelmezhetők, ezért a települést irányító döntéshozók politikai érdeke, hogy a helyi lakosság
és az odalátogatók kulturális igényeit a lehető legmagasabb színvonalon elégítsék ki
(Michalkó – Rátz 2005:130).

9

A turisztikai attrakció – vagy vonzerő – alatt a fogadóterület olyan természeti vagy kulturális erőforrását értjük,
melynek megismerése (átélése) a terület felkeresésének elsődleges indítékául szolgál a látogató számára (Dávid
– Jancsik – Rátz, 2007). A turisztikai vonzerők a városi turizmus komplexitásának szempontjából elsődleges
jelentőséggel bírnak.
10
A „city break” alatt a pár napos, hosszú hétvégi városlátogatásokat kell érteni.
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2.2 táblázat: Belföldi és külföldi turisták motivációja 2005-2010 között Magyarországon
(%-ban)

Forrás: MT Zrt. (2005-2009): A turizmus Magyarországon (turisztikai leporellók), valamint a KSH 2005-2010es vonatkozó adatai alapján saját szerkesztés

Összességében elmondható, hogy a város szolgáltatási kínálata és a vonzerőkre épülő
kulturális kínálat mentén kapcsolódik össze a turizmussal. Ennek oka Kiss szerint, hogy a
városok nemzetközi versenyében meghatározó „megjelenés”, vagyis szimbolikus gazdaság
alapja a kulturális alapú városfejlesztés, mely erősen helyfüggő jellegével különösen alkalmas
a város belső energiáinak dinamizálására és egy autonóm belső fejlődés kialakítására (Kiss,
2006).
A kultúra városfejlődésben betöltött szerepének jelentősége a korábbiakban
meghatározott okok alapján vitathatatlan, azonban az utóbbi évtizedekben e fejlesztési
tényezőn belül is a fesztiválokra helyeződött a hangsúly, mely az elmaradott gazdasági
struktúrájú városokban, valamint a vidéki térségek fejlődésének előmozdítása során játszik
kiemelten fontos szerepet. A fesztiválok a kulturális turizmus részeként városias jelleget
öltenek.

Ugyanakkor

vitathatatlan,

hogy

a

három

terület

(városi,

kulturális

és

fesztiválturizmus) önállóan, egymástól függetlenül is prosperálhat. A fentiek alapján azonban
jelen értekezésben a kulturális turizmust a városi turizmus, a fesztiválturizmust pedig a
kulturális turizmus részeként értelmezem.
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2.1 ábra: A fesztiválturizmus elhelyezése a városi és kulturális turizmus tükrében

Városi
turizmus
Kulturális
turizmus

Fesztiválturizmus

Forrás: saját szerkesztés

A fesztiválok, mint sajátos nyilvánosságformák számos előnyös tulajdonsággal
rendelkeznek, így a várospolitika számára demonstratív célok megfogalmazásán keresztül
elősegítik egy város dinamizálását, hozzájárulnak a rendező desztináció hírnevének
öregbítéséhez – siker esetén a városvezetés hírnevének öregbítéséhez – egyaránt. Fő
jelentőségük azonban ökológiai jellegű, vagyis az új fejlődési lehetőségek kialakításával a
befektetők figyelmének felhívása, állami szubvenciók és turisták vonzása az adott térségbe,
ezáltal piacok és munkahelyek kialakítása (Häusserman, 1993 alapján Szíjártó, 2004).
A városvezetők számára a fesztiválturizmus első sorban azon terek esetében jelenthet
komoly kitörési pontot, melyek gazdasági struktúraváltás, a munkahelyek létszámának
csökkenése, illetőleg az elköltözések miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ennek alapját képezi,
hogy a megoldásként megrendezni kívánt esemény által a közösségi összefogás hatékony
kommunikáció mellett elősegíthető, ez pedig hozzájárul a város különlegességének
megfogalmazásához.
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Az önkormányzatok egyre gyakrabban fordulnak a fesztiválok felé a turizmus
népszerűsítése céljából, valamint a regionális turisztikai ügynökségek turizmusfejlesztési
stratégiáiba is egyre gyakrabban kerülnek bele események, attrakciók, kiállítások (Getz,
1989 hivatkozza Walo – Bull – Breen, 1996). A fesztiválok jelentős szerepet töltenek be
nemzeti és helyi szinten egyaránt, hiszen javítják az imázst, gazdasági hatást generálnak,
turisztikai vonzerők, segítenek a szezonalitás leküzdésében, hozzájárulnak a helyi gazdaság és
közösség fejlődésében és erősítik a legfontosabb gazdasági szektorokat (Raj, 2003).
Szervezésük fő célja napjainkban tehát, hogy hozzájáruljanak az adott célterület
gazdasági és társadalmi-kulturális fejlődéséhez. A fesztiválszervezők történeti és kulturális
értékeket használva igyekeznek olyan, többnyire éves gyakorisággal rendezvényeket
létrehozni, melyek látogatókat vonzanak és hozzájárulnak az adott desztináció pozitív
imázsához.
A kulturális fesztiválok erőteljes hazai támogatása annak köszönhető, hogy egyre
inkább erősödő turisztikai trenddé válik a magas minőségű kultúra fogyasztása, mely egyfajta
életstílus trendként is értelmezhető. A társasági együttlét során megszerezhető élmények
egyik, ha nem legdominánsabb forrása a fesztiválokon való részvétel, melynek során a
fesztivállátogatók saját autentikus élmény-igényük kielégítésére törekednek (Rátz, 2010
prezentációja alapján). A kulturális fesztiválokat meghatározza, hogy a turista mennyire tud a
fesztivál „részévé” válni, mekkora dózisban részesül az élményből. A kulturális fesztiválok
minden fajtája a kreativitás, a minőség kifejezőeszköze.

31

2.4.

A fesztiválok definiálása

Kialakulásuk az emberiség kialakulásával párhuzamosan fejlődött, az első ilyen
jellegű eseményekről már az ókori történelem első századaiból feljegyzések kerültek elő,
melyek e rendezvényeket a terményáldással, vallási vagy rituális szertartással hozták
összefüggésbe.
A későközépkorban az emberi nagyszerűséget és a művészi vívmányokat ünnepelték,
míg a modernkori fesztiválok tekintetében az első ünnepségek fő célja volt, hogy a kultúra és
a helyi elit számára a művészet ünneplésével összejöveteli, találkozási lehetőséget
biztosításon. Szolgálták a helyi kultúra és tradíciók újjáéledését és lehetőséget biztosítanak a
közösségek számára kulturális hovatartozásuk kifejezésére. A fesztiválok jelentős szerepet
játszanak a helyi művészet elősegítésében és támogatásában, valamint koncentrált
időtartamban lehetőséget biztosítanak magas minőségű művészeti tevékenységre. Az ötlet a
turizmus és a fesztiválok kombinálására több mint 100 évvel ezelőttre, 1859-re nyúlik vissza,
egészen a londoni Crystal Palace-ban tartott Centenáriumi Kereskedelmi Fesztiválig (Smith,
2003). Eleinte egy művészeti ágat foglaltak magukban, mint az ide sorolható Velencei
Karnevál, míg 19. század végén a középpontba a szépművészet került, ekkor alakult meg
többek között a Salzburgi vagy Bayreuthi Operafesztivál. Ezt követően sokáig csupán a
nemzetközi, széles palettán mozgó események és rendezvények11 tartoztak ebbe a
kategóriába. Köszönhetően az elmúlt 10-15 év robbanásszerű turisztikai fejlődésének, az
utazás egyszerűvé és gyorssá válásának, a fesztiválok száma exponenciálisan növekedik
(Hunyadi – Inkei – Szabó 2006).
A fesztivál latin eredetű szó, ünnepi játékokat, ünnepi előadássorozatot jelent, a
hétköznapokból való kikapcsolódás jelenti. Jelenleg nincs általános érvényű definíció a
fesztiválokra azok országonként eltérő meghatározása és tartalma miatt, ugyanakkor
történetük hosszú időkre nyúlik vissza. Míg angolszász országokban első sorban komoly
kulturális értéket közvetítő rendezvényeket (pl. Edinbourgh International Festival) értenek
alatta, addig az olasz irodalomban a fiesta, karnevál (pl. Velencei Karnevál) meghatározás
illik rá a legjobban, mely a városi kultúra színesítését tűzi ki célul.
11

Getz (1991) szerint a fesztiválok és rendezvények közötti alapvető különbség, hogy a speciális események már
meglévő fizikai környezetet igényelnek. Ez az állítás azonban véleményem szerint napjainkban a fesztiválok első
sorban audio-vízuális szükségletei miatt nem állja meg a helyét (operafesztiválok színpadtechnikája, történelmi
fesztiválok épített örökség igénye, stb.)
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2.3 táblázat: A fesztiválok definiálásának rendszerezése
Szerző/Év

EFSZ, 1956

Häusserman, 1993

Harris – Howard,
1996

Noordman, 2005

MFSZ, 2008
hivatkozza Márta,
2008

Reisch, 2010

Definíció
„Egy fesztivál elsősorban ünnepélyes esemény, művészi
előadások átfogó műsora, amely túlmutat a mindennapi
programok szintjén, eljutva egy kivételes színvonalú
ünnepséghez egy adott helyen. Ennek következtében
olyan egyedi tündöklése van, melyet csak egy határozott
ideig lehet fenntartani. Ez az egyedi karakter, mely
magában foglalja a (klasszikus és kísérleti) előadások
magas színvonalát, a tökéletességre való törekvést, a
környezet kihasználását, olyan különleges atmoszférát
teremt, amelyet a táj, a városkép, a lakosság
elkötelezettsége és az egész régió kulturális hagyománya
konstruktívan alakít ki.”
A fesztiválok olyan sajátos térhasználati rendszerként
értelmezhetők, melyek többnyire kulturális, művészeti
vagy sporttevékenységekhez kapcsolódnak, térben és
időben korlátozottak, tartalmilag egy adott téma köré
szerveződnek. Két fő jellegzetességük, hogy pénzt,
embereket és médiumokat mobilizálnak kampányszerűen
egy tisztán körülhatárolt cél érdekében.
A fesztivál nyilvános, általában egy téma köré felépített,
meghatározott időtartamú ünnep.
A fesztivál általában évente, de legalábbis rendszeres
időközönként ismétlődik, színházi, és/vagy zenei,
és/vagy filmes, vagy mindezek kombinált eseményei,
egy vagy több állandó helyszínen kerülnek
megrendezésre előre meghatározott kezdési és
végidőponttal.
„Fesztiválnak nevezhető minden olyan – egy vagy több
téma köré szerveződő, rendszeresen megrendezésre
kerülő, egy vagy több helyszínen történő, meghirdetett
programmal rendelkező kulturális, művészeti,
gasztronómiai, sport vagy egyéb – eseménysorozat,
amelynek célja, hogy közönsége részére kiemelten
színvonalas, értékközvetítő, minőségi, ismereteket is
bővítő és egyben szórakoztató, szabadidős közösségi
élményt nyújtson.”
A fesztivál latin eredetű szó, ünnepi játékokat, ünnepi
előadássorozatot jelent, a hétköznapokból való
kikapcsolódás élményét hordja magában. Ezzel a
szabadidőbeli vágyaink egyikét – a hétköznapoktól való
különbözőséget – valamilyen kulturális élménnyel
összekapcsolva teljesíti. Értékesebb az a program, amely,
a szórakozás és művelődés egységének jegyében gazdag
tájékozódási lehetőséget kínál múltban és jelenben
egyaránt.

Kulcsszavak


























ünnepélyesség;
magas színvonal;
környezet
kihasználása;
elkötelezettség,
kulturális
hagyomány;

térhasználati
rendszer;
összművészeti vagy
sport vonatkozás;
területi és időbeli
lehatárolás;
meghatározott cél;
nyilvánosság;
meghatározott téma
és időtartam;
egy vagy több téma
és helyszín;
rendszeres
ismétlődés;
állandó helyszín;
adott időtartam;
egy vagy több téma
és helyszín;
rendszeresség;
értékátadás;
szabadidős,
közösségi élmény;

ünnepélyesség;
szabadidős élmény;
művelődési
lehetőség;

Forrás: EFSZ, 1956, Häussermann, H. 1993, Noordman, D. 2005, MFSZ, 2008 hivatkozza Márta, I. 2008 és
Reisch, K. 2010 alapján saját szerkesztés
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A germán országokban, elsősorban Németországban, a fesztivál szót azokra az
eseményekre használják, melyek középpontjában általában valamilyen módon a gasztronómia
áll. Ezek a fesztiválok főként az aratási időszakra tehetők.

Megnevezése ezekben az

országokban Volkfest (pl. Müncheni Sörfesztivál). Új-Zélandon gyakorlatilag minden
eseményt fesztivál szóval illetnek. Meg lehet még említeni a hazánkban nem használt
kifejezést, az agro-fesztivált is, mely Írországban és Kanadában jellemző. Ezeket nálunk
inkább bor- vagy gasztronómiai fesztiválként ismerik (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006:18).
A fesztiválok definiálását tekintve 1956 óta van nemzetközileg alkalmazott definíció,
melyet azonban országonként eltérően adaptálnak. A napjainkig kialakított meghatározások
közötti eltérés a fogyasztói trendek változására, a fesztiválcélok és funkciók átalakulására
vezethető vissza. Egységes bennük a téma megítélése, mely minden fesztivál középpontjában
áll. Ez maga a turisztikai vonzerő, a turisztikai termék magja, mely megadja a rendezvény
ünnepélyes jellegét, ezáltal megfelel a mai trendek fókuszában álló élményszerzési és
művelődési (értékátadási) funkciónak, és túlmutat az „egyszerű, hétköznapi események”
jellegén. A központi téma jellegét tekintve főként összművészeti, mivel a fesztiválcéloknak ez
felel meg a leginkább.
További ismérve ezeknek a rendezvényeknek, hogy adott, előre meghirdetett
időpontban és időtartamban kerülnek megrendezésre, valamint, hogy nem egyszeri, hanem
rendszeresen ismétlődő események. Helyszínüket tekintve egy vagy több helyszínen
bonyolítják őket, melyek nem törvényszerűen azonosak évről évre.

A definíciók közül

csupán korábbiak hívják fel a figyelmet a környezet kihasználására, a fesztivál térhasználati
rendszerként történő értelmezésére, mely turisztikai szempontból mindenképpen kiemelt
prioritásnak tekinthető.
Az említett definíciók ellenére elmondható, hogy az azokban szereplő alapismérvek
ellenére bőven akad olyan jellemző, mely eltérő lehet a fesztiválok típusainak széles skálája
miatt. Több hazai fesztiválokkal foglalkozó szakember véleménye szerint nem szükséges a
fesztiválok „szűk” értelmezése és definiálása, mivel minden kulturális rendezvény pozitív
értéket képvisel a helyi lakosság és az odalátogató turisták számára. Az ellenvélemény, hogy a
túl tágra szabott fesztivál definíció a minőségi értékeket magukon nem viselő
rendezvényeknek is utat enged, hozzájárulva a fesztivál szó „elkommerszesedéséhez”. Én az
utóbbi álláspontot képviselem, hiszen az élményszerzési célból útnak induló turista fő célja,
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hogy a kulturális eseményeken minőségi értékátadásban, megismételhetetlen élményben
lehessen része.
Fesztivál alatt (a fenti definíciók alapján) jelen értekezésben azokat a legalább
egynapos, rendszeresen ismétlődő, ünnepélyes, gasztronómiai, sport, zenei, művészeti és
összművészeti

rendezvényeket

Programkínálatukban

nem

értem,

melyek

kizárólagosan

egyszeriek

ingyenes,

hanem

és

megismételhetetlenek.

jegyáras

előadások

is

megjelennek. Helyszínüket tekintve egyaránt lehetnek szabadtéri- vagy fedett helyen
bonyolított rendezvények. Jellemzi őket a kultúra egy szeletének élményszerzéssel párosuló
bemutatása, ezen értékek átadása. Témájuk kapcsolódik a rendező város, terület
adottságaihoz, kultúrájának szerves részét képezi. Szervezőjük egyaránt lehet magánszemély,
cég, vállalkozás, önkormányzat illetve alapítvány.
A fesztiválturista kulturális motivációval indul útnak, fő célja, hogy élményszerzéssel
párosuló kultúraátadásban legyen része. Költési struktúrájában elsődleges a rendezvényjegy
megvásárlása, melyet a lakóhelyén kívüli szállás és vendéglátó szolgáltatás igénybevétele
követ. A kulturális turizmusban részt vevő turistához képest nem minden esetben igaz rá,
hogy elsődlegesen magas minőségű szolgáltatásokat preferál (pl. sportfesztiválok, Sziget
Fesztivál, stb.)

2.4.1. Fesztiválok tipologizálási lehetősége

A fesztiválok piaca atomizált jellegű, a néhány kiemelkedően magas számú
látogatóval rendelkező nemzetközi, illetve országos rendezvény mellett megtalálhatók a
sokszor jellegükből adódóan kevesebb érdeklődőt vonzó regionális és helyi események (Erdős
2004:33). Legnagyobb jelentőségük imázsformáló erejükben rejlik, mely megmutatkozik
abban is, hogy egy adott rendezvény által ismertté vált helyszínre mekkora távolságból
érkeznek látogatók. „Turisztikai szempontból azon rendezvények jelentősek, amelyek
meglátogatása a szokásos lakóhelyen kívüli (min. 60 km-es körzeten túli) utazással és
legalább egyéjszakás ott-tartózkodással jár.” (Getz 1991; Sulyok – Sziva 2009:4), vagyis
lehetőség van azok vonzáskörzet szerinti csoportosítására is.
A fesztiválok megfelelő interpretációs eszközzel, a látogatók igényeire szabott
szolgáltatásokkal bemutatva akár nemzetközi vonzerőt is jelenthetnek, hiszen a fesztiválok
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turisztikai attrakcióként történő szisztematikus tervezése, fejlesztése és marketingje fejlődési
katalizátorként, imázs építő hatással bír az attrakciókra és a desztinációkra (Hunyadi – Inkei –
Szabó 2006). Ilyen szempontból tehát az elmaradott, fejletlen térségek revitalizálásának,
újjáéledésének zászlóshajói lehetnek, hiszen attrakció, gazdasági fejlettség híján is,
megfelelő tervezéssel és kreativitással sikerre vihető, így hosszú távon visszahat a gazdaságra,
az emberek életminőségére is.
Erdős szerint az események vonzerejét témájuk határozza meg, mely rendkívül
sokrétű lehet, úgymint népszokások, vallási ünnepek, történelmi események felelevenítései,
művészeti stílusokhoz kötődő rendezvények, zenei és könnyűzenei fesztiválok (Erdős, 2004).
Ezek önmagukban indukálhatják az adott desztináció felkeresését, meglátogatását.
Alapvetően a központi téma határozza meg a fesztiválok időtartamát is, melyek így
lehetnek egy-két naposak, több hetesek, akár több hónapos rendezvények is.
E rendezvények egy része önmagában is képes motivációként megjelenni a
potenciális fogyasztók esetében, míg egy részük a kulturális turizmus más elemeivel
együttesen alkot egységes turisztikai terméket. Előbbire példa lehet a Miskolci Operafesztivál,
ahol egy előadás önmagában vonzerőt jelent, míg utóbbira a Savaria Történelmi Karnevál,
ahol a lovagi jelenetek, az árusok jelenléte, a gasztronómiai és borpavilonok illetve egyéb
szolgáltatók összessége alkot egységes turisztikai terméket.
Szintén kategorizálási alapot képezhet, hogy az egyes események tisztán
önkormányzati, rendezvényszervezők által bonyolított, civil szervezetek által felkarolt,
különféle egyesületek által vagy ezek bizonyos kombinációjában történő szervezésben
valósulnak meg. Ha a rendezvényeket, mint termékeket (pl. turisztikai termékként) vizsgáljuk,
nem szabad elfelejtkezni azok életgörbéjéről sem, mely szintén egyfajta csoportosítási alapot
képezhet. (Getz 1991; Sulyok – Sziva, 2009, Hunyadi, 2004, Hunyadi – Inkei – Szabó 2006).
A fesztiválok kategorizálásának további három fő szempontja lehet azok funkciója,
tartalma és mérete (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006:8), valamint műfajuk12, populitásuk13,
illetve a fentiek kombinációja14.

12

művészeti fesztivál, tisztán amatőr művészeti és „felmenő versenyek”, gasztronómiai és egyéb nem művészeti
fesztiválok (MFSZ, 2008, Sulyok – Sziva, 2009:4)
13
közösségi ünnepek, közösségi tömegesemények, művészeti fesztiválok (Kralic, 2007)
14
reprezentatív fesztivál, hazai fesztivál, téma szerinti fesztivál és célcsoportra irányuló fesztivál (Rosta, 2007)
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2.4 táblázat: A fesztiválok kategorizálásának összefoglaló táblázata
Csoportosítási ismérv

Csoportosítási lehetőségek

Téma

tematikus kínálat

kulturális jelleg (művészet,
sport, tudomány, oktatás,
tradíció ápolás)

Funkció

elsődlegesen turisztikai
funkció

elsődlegesen művészeti
funkció

Műfaj

tisztán művészeti, tisztán
amatőr művészeti és
"felmenő" versenyek

gasztronómiai és egyéb nem
művészeti fesztiválok

Popularitás

közösségi ünnepek,
közösségi
tömegesemények,
művészeti fesztiválok

reprezentatív fesztivál, hazai
fesztivál, téma szerinti
fesztivál, és célcsoportra
irányuló fesztivál

Vonzáskörzet

<= 60 km: turisztikai
jelentőségű

> 60 km: lokális jelentőségű

Motivációs szint

elsődleges motivációt
jelentő fesztivál

másodlagos motivációt jelentő
fesztivál

Időtartam

rövid időtartamú
fesztiválok: egy-két napos,
maximum egy hetes
fesztiválok

hosszú időtartamú fesztiválok
egy hétnél hosszabb
fesztiválok

Szervezés

önkormányzat,
intézmények

profitorientált vállalkozók

Életgörbe

felfutó szakaszban, vagy az
érettség állapotában levő
fesztiválok

"lecsengő" rendezvények

Ismétlődés

egyszer megrendezett
rendezvény (nem
tekinthetőek fesztiválnak!)

többször vagy rendszeresen
megrendezésre kerülő fesztivál

Forrás: Getz, 1991, Hunyadi, 2004; Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006:8; Kralic, 2007; Rosta, 2007; MFSZ, 2008;
Sulyok – Sziva, 2009:4 alapján saját szerkesztés
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A

fesztiválok

egyik

legérdekesebb

és

leggyorsabban

fejlődő

formái

a

kikapcsolódásnak, üzletnek és minden turizmussal kapcsolatos jelenségnek (Getz, 1997).
Emellett a kulturális, sport, politikai és üzleti alkalmak górcsövei is egyben, az olyan
megarendezvényektől kezdve, mint az Olimpiai Játékok és a Világkiállítás, a közösségi
fesztiválokig, a parkban megrendezett programoktól és rendezvényektől kezdve a hivatalos és
nem hivatalos csoportok által látogatott vonzerőkig, a kis találkozóktól és partiktól kezdve az
óriási összejövetelekig és versenyekig (Goldblatt, 2002 hivtakozza Raj, 2003; Liang – Illum –
Cole, 2008).
Häussermann (1993) tanulmányában kihangsúlyozza, hogy a városok vezetésének a
gazdasági és strukturális krízisekkel terhelt korszakban új fejlődési lehetőséként megoldást
jelenthet az új lehetőségekkel, innovációval kecsegtető "nagy megoldás" keresése, vagyis, a
városi kultúra fesztiválkultúrává történő átalakítása (Häussermann, 1993 idézi Szíjártó,
2004).
A fesztiválok, mint sajátos nyilvánosságformák számos előnyös tulajdonsággal
rendelkeznek, így a várospolitika számára demonstratív célok megfogalmazásán keresztül
elősegítik egy város dinamizálását, hozzájárulnak a rendező desztináció hírnevének
öregbítéséhez – siker esetén a városvezetés hírnevének öregbítéséhez – egyaránt.
(Häusserman, 1993 alapján Szíjártó, 2004).
A fentiek alapján tehát összefoglalva megállapítható, hogy a fesztivál a kultúra egy
sajátos formája és kifejezőeszköze, valamint, hogy a fesztiválturizmus a kulturális turizmus és
a városi turizmus részterületeként értelmezhető és kiemelkedő turisztikai vonzerőt jelent.

2.3.

A kulturális fesztiválok jelentősége hazánkban

Talán épp az otthon ülés ellensúlyaként terjedt el a fesztiválkultúra (Hunyadi, 2004:5).
E rendezvények, mint a kultúra részegységei egyre nagyobb tekintélynek örvendenek. Ennek
egyik oka a bennük rejlő gazdasági potenciál, másrész az általuk közvetített kultúra
közösségformáló hatása. Ezek a rendezvények olyan speciális turisztikai termékek, melyek
egy kötöttebb (ceremoniális) és egy lazább, szórakoztató (fringe) részből tevődnek össze
(Erdős, 2004:32) és egyszerre a szűkebb értelemben vett kulturális események és a tágabb
értelemben vett kultúra demonstrációi (Kapitány – Kapitány, 2009).
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A fesztivál szervezőinek célja a helyi kulturális és történelmi témák alapján olyan éves
rendezvények kialakítása, mely látogatókat vonz (Liang – Illum – Cole, 2008; Raj 2003),
biztosítva eközben, hogy a helyi közösség kultúráját és fejlődését megossza a látogatókkal
(Liang – Illum – Cole 2008). A fesztivál- és eseményturizmusnak köszönhetően ma a
kulturális turizmus virágkorát éljük (Liang – Illum – Cole, 2008; Raj 2003; UNEP, 2002).
A kulturális fesztiválok erősödő népszerűsége napjainkban tehát vitathatatlan. Egy
részük – ahogy ez az általam készített mélyinterjúkból is kiderült, a turisztikai szezon nyújtása
céljából jött létre, hogy a „holtszezonban” is biztosítva legyen a szállodák kihasználtsága (pl.
Budapesti Tavaszi Fesztivál), míg más kulturális fesztiválok a rendező város, település
gazdasági problémáját igyekeztek egy arculatformálással egybekötött kulturális fesztivál
létrehozásával megoldani. Utóbbiakra lehet példa a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, ahol
a „Zene várost épít” szlogenre alapozva igyekeztek a fenti célt elérni. Azonban míg az első
kategóriába tartozó fesztiválok épp az idegenforgalmi szuprastuktúra kihasználása érdekében
alakultak, az utóbbi csoportba tartozó Miskolci Operafesztivál pont ennek hiányától,
kiépítetlenségétől szenved.

2.2 ábra: A felkeresett fesztiválok megoszlása a fesztiválok típusa szerint (%)
gasztronómiai
könnyűzenei
hagyományőrző
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képző- és iparművészeti
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N=711 fesztivállátogatás; Forrás: MT Zrt. és M.Á.S.T. alapján Sulyok, J. 2010
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Amint az a fenti ábrán jól látszik, hazánkban a legnépszerűbben a gasztronómiai
fesztiválok. Azonban ha a fenti ábra azon adatait összesítjük, mely kulturális vonatkozású
fesztiválok látogatására vonatkozik (hagyományőrző, összművészeti, népművészeti, képző- és
iparművészeti, színházi, tánc, komolyzenei), úgy 37,2%-ban a kulturális motivációjú
fesztivállátogatás a legmeghatározóbb.
Az előbbi ábra sorrendjét alapvetően az egyes rendezvények célcsoportjainak
szélessége és a hozzájuk kötődő árak határozhatják meg. Míg ugyanis a gasztronómiai
fesztiválok széles célközönséget szólítanak meg és sok esetben ingyenes programokkal várják
a látogatókat, addig a komolyzenei, összművészeti vagy táncfesztiválok szűk célszegmenssel
rendelkeznek, valamint az általuk felölelt produkciók jellemzően jegyárasak, melyeket csak a
fent említett szűk célcsoport tud és hajlandó megfizetni.

2.3 ábra: A regisztrált fesztiválok fő műfaja hazánkban, %-ban (2011)
14%
16%

művészeti fesztivál
64%

6%

amatőr fesztivál
gasztronómiai fesztivál
egyéb fesztivál

N=319; Forrás: www.fesztivalregisztracio.hu15 alapján saját szerkesztés

Ugyanakkor annak ellenére, hogy e fesztiválok csupán szűk réteget céloznak meg,
jelentős multiplikatív hatással rendelkeznek, hiszen a kulturális rendezvényeket látogatók
magas költésű vendégek. Ezt támasztja alá az MT. Zrt. eredménye is, mely kimutatta, hogy a
legmagasabb költéssel az összművészeti fesztivált látogatók rendelkeztek, akik átlagosan
26 657 forint/háztartás költéssel bírtak, szemben a gasztrofesztiválokkal, ahol a látogatók még

15

http://www.fesztivalregisztracio.hu/index.php?modul=cms&page=statisztika Letöltve: 2011. 03. 19. 09:24
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az átlagköltést sem érték el 14 905 forint/háztartás költésükkel (a fesztivállátogatók a
vizsgálat időszakában átlagosan 17 722 forintot költöttek háztartásonként).
„A zene, előadóművészetek kedvelői is megtalálják az igényeiknek megfelelő
szórakozási lehetőséget, hiszen hazánkban több száz olyan színvonalas fesztivál kerül
megrendezésre a zene műfajainak minden ágából, amelyek a társadalom széles rétegeit
megmozgatják. A fesztiválok képesek korosztályokat és eltérő társadalmi csoportokat
összehozni.

A

komolyzene

kedvelői

az

ország

számos

városában

megtalálható

koncerttermekben élvezhetik a világszínvonalú előadásokat - de ne feledjük, a magyarokról
nem csupán Kodály vagy Bartók nevére asszociálnak a zenekedvelők, hanem hatalmas
elismerést vívtak ki maguknak a kortárs komolyzene, illetve a jazz képviselői is”
(http://itthon.hu/r/kultura).
A kulturális fesztiválok jelentősége hazánkban nem csak keresleti, hanem kínálati
oldalról is alátámasztható. Az NKA 2006-os felmérése során a szervezők a fesztiválok
számára megjelölt három legfontosabb érték közül első helyre a „magas művészeti érték”
létrehozását jelölték, míg a második legfontosabb cél az idegenforgalmi szempontok említése
volt (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006:53).

2.4 ábra: A különböző események száma a kiemelt és „átlagos” fesztiválokon (2006)
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Forrás: Hunyadi – Inkei – Szabó 2006:55 alapján saját szerkesztés
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2.5.

Hazai fesztiválkörkép

Hazánkban a fesztiválok a 90-es évektől kezdődően erőteljes népszerűségnek
örvendenek mind keresleti oldalról, mind pedig kínálati szempontból, hiszen a kulturális
értékek, így a fesztiválok is, egyrészt turisztikai hatásuk, másrészt városfejlesztési
tényezőként való szisztematikus szervezésüknek köszönhetően. Az fesztiválok számának
dinamikus növekedése emellett a nemzetközi turisztikai trendeknek való megfeleléssel
magyarázható.
A hazai fesztiválok szakmai érdekképviseletét a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ)
látja el, mely egy 2002 óta működő, olyan országos, nonprofit, szakmai, érdekvédelmi
szervezet. Fő céljai a szövetség tagjainak segítségnyújtása, a döntéshozó és kormányzati
szervek

felé

érdekképviseleti

feladatok

ellátása,

szakmai

minőségbiztosítás

(fesztiválminősítési rendszer kidolgozása és működtetése), kapcsolatépítés- és tartás a hazai
társ-, szakmai-, és partner szervezetekkel, információk biztosítása, szakmai konferenciák,
képzések, találkozók szervezése, valamint nemzetközi kapcsolatépítés és kapcsolattartás. A
célok megvalósítása érdekében a szövetség havonta elnökségi üléseket tart, valamint
közgyűléseket szervez. Szakmai, politikai jelenléttel bír a parlamenti bizottságok üléseinek
meghívottjaként.

2009-ben 133 tagszervezetet és 257 fesztivált, míg 2010-ben már 262

fesztivált képviselt.
Az MFSZ16 fő tevékenységei első sorban szociális jellegűek, úgymint:


ismeretterjesztés – kulturális tevékenység – kulturális örökség megóvása



nevelés, oktatás és képességfejlesztés



közösségfejlesztés



társadalmi esélyegyenlőség, prevenció, életminőséget javító programok elősegítése a
fesztiválok, mint turisztikai összekötő hidak segítségével

16

Az MFSZ tagja minden olyan minősített és regisztrált fesztivál lehet, mely tagja az alábbiak közül valamely
magyar fesztiválszövetségnek:
 Folklórfesztiváli Magyarországi Szövetsége – Héra Éva elnök
 Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége – Ments András elnök
 Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége – Zimányi Zsófia elnök
 Szabadtéri Színházak Szövetsége – Gedeon József elnök
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A

regisztráció

és

minősítés

célja

egyrészt

az

állami

(rész)támogatások

transzparenciája, átláthatóság biztosítása az egyéb támogatók, ill. a közönség részére, ezáltal a
döntési mechanizmusok egyszerűsítése, valamint védjegy kialakítása az arra érdemes
fesztiválok számára. A minősítést műfaji kategóriák alapján lehet megszerezni, melynek az
alábbi csoportjai kerültek meghatározásra:


művészeti fesztiválok (zenei, színház, tánc, irodalom, képző- és iparművészeti, film,
videó, fotó, multimédia, népművészet/folklór, cirkusz, egyéb művészeti)



tisztán amatőr művészeti és „felmenő versenyek” (szavaló, kórus, színjátszó, tűzoltó
és egyéb zenekar, stb.)



gasztronómiai fesztiválok (étel, ital, termény, gasztronómiai hagyományokat ápoló,
kulináris, stb.)



egyéb,

nem

művészeti

fesztiválok

(tájhoz,

természeti

értékhez

kötődő,

hagyományőrző, illetve történelmi helyszínhez kötődő rendezvények, várjátékok,
ünnepekhez, népszokáshoz kötődő (egyházi, világi) falunap, búcsú, vígalom, karnevál,
sokadalom, Fiesta, sport, természet, környezetvédelem, promóciós, márkához kötődő).

2.5.1. A hazai fesztiválpiac jellemzői17

Az MFSZ a fesztiválok jelentőségének vizsgálata céljából 2009 év végén végzett először
adatgyűjtést 212 hazai fesztivál bevonásával, majd ezt követően 2011-ben már 319 regisztrált
fesztivál szerepelt a felmérésben. A statisztikai adatok elemzése során megállapítható, hogy a
hazai fesztiválok kialakulása illeszkedik ahhoz az európai tendenciához, melynek során a 80as, 90-es évek során a fesztiválok számának erőteljes növekedése volt megfigyelhető. Kis
késéssel ugyan, de ekkorra hozzánk is elért a „fesztivál-láz”, hiszen addig a növekedés
viszonylag egyenletes volt, majd egy óriási „boom” következett. A fenti 319 fesztivál 59,3%a ugyanis 1991 és 2005 között alakult, azonban az ezt követő években a fesztiválalapítási láz
lecsengett, az azóta megalakult fesztiválok aránya csupán 1,6-6,9% közötti.

17

A fejezetben a http://www.fesztivalregisztracio.hu/index.php?modul=cms&page=statisztika adatainak
elemzése került feldolgozásra – letöltve: 2012. 03. 19. 09:24
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Kínálati oldalról elmondható, hogy a fő rendezők dominánsan vagy közigazgatási
intézmények (33%), vagy egyesület, alapítvány, önkormányzat által alapított kht., közhasznú
Zrt. (33%). E megoszlás hátterében vélhetően a fesztiválok fejlesztési tényezőként történő
elfogadása áll, melynek célja sok esetben a rendező város, település arculatának javítása,
valamint a helyi közösség számára pótlólagos kínálat kialakítása, közösségi élmény
biztosítása, hozzájárulva ezzel életminőségük javulásához, helyi identitásuk erősödéséhez.
Költségek tekintetében a legnagyobb kiadási tétel a dologi költségek csoportja, mely
az összes kiadás több mint háromnegyedét (79%) teszi ki. Ez a fesztiválok megrendezéséhez
szükséges magas technikai költségekkel magyarázható. A második legnagyobb költségtétel a
személyi kiadások, ami a foglalkoztatási hatását mutatja, ugyanakkor jelentősen árnyalni kell,
hiszen a személyi kiadásokhoz hozzá tartozik a fellépők, művészek fellépti illetve tiszteletdíja
is, mely nem a fesztiválok helyi foglalkoztatottságra gyakorolt hatását tükrözi.18

2.5 táblázat: A fesztivállátogatások főbb jellemzőinek változása 2006-2009-ben
Tényező
Fesztiválon részt vevők aránya (%)
Fesztivállátogatások átlaga (db)
Egy főre jutó költség (forint)
Egy utazási nap költsége egy főre
(forint)
Legkedveltebb fesztiváltípusok

2006
31,30
2,80
5191

2009
54,90
2,20
8858

3767

4829

1. könnyűzenei
2. gasztronómiai

1. gasztronómiai
2. könnyűzenei

Forrás: MT Zrt. és M.Á.S.T. alapján Sulyok 2010:11

A fesztiválokat jellemzően egy településen rendezik (79,3%), az adatok alapján
azonban van olyan fesztivál, mely 253 helyszínen kerül megrendezésre. 2011-ben ezek a
fesztiválok összesen több mint 22 ezer programmal várták az érdeklődőket, melyek közel
kétharmada ingyenes program volt. Ezek a jegyáras programokkal szemben jelentősen
18

Kiadási adatok elemzése 2009-es adatok alapján, 212 fesztivált vizsgálva került elemzésre, mivel a 2011-es
adatok ezt nem tartalmazzák
Megjegyzés: Megbízási szerződéses jogviszony esetén a tiszteletdíjak személyi költségként, vállalkozói
jogviszony esetén dologi költségként számítanak.
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nagyobb népszerűségnek örvendenek, hiszen a 319 fesztivál 7,13 millió látogatójának 20%-a
vett részt fizetős előadáson. Ez összefüggésben állhat a jelenlegi gazdasági helyzettel,
valamint a fesztiválok által alkalmazott árakkal keresleti szempontból, továbbá a jegyáras
rendezvényre kimondottan a fesztivál iránt érdeklődők váltanak belépőt, míg az ingyenes
rendezvényeken a nem a fesztivál programja iránt érdeklődőkkel is számolhatunk.
A statisztikai adatok alapján hazánk fesztiváljainak jelentős része ezer-ötezer fő
látogatót vonz, de összességében elmondható, hogy az ezertől húszezer főig terjedő
intervallumban van a hazai fesztiválok jelentős része, 70%-a.
Összbevétel tekintetében 41% öt és húsz millió forint közötti bevételt könyvelhetett el
a felmérést megelőző utolsó fesztivál alkalmával. E tekintetben kiemelkedőek még az ötmillió
forint alatti rendezvények. 20-30, 30-50 és 50-100 millió forint közötti bevétellel rendelkező
fesztiválok jelentősége azonos, hiszen mindegyik 9-9-9%-os részesedéssel bír, mely szintén
jelentősnek mondható.
A fesztiválok kiadásai mellett fontos vizsgálni azok bevételi struktúráját, melyből a
legjelentősebb a jegyeladás, mely az összbevétel 23%-át jelenti, míg a második legjelentősebb
forrás a központi állami forrásoké (13%) illetve az önkormányzati támogatásoké (9%). Ez
azzal a már korábban említett törekvéssel magyarázható, hogy az állam ezeket a
rendezvényeket

turisztikai

vonzerőnek,

míg

önkormányzatok

imázs

formáló

és

városfejlesztési tényezőnek tekintik.
Sajnálatos ténynek tartom, hogy a fesztiválok 30%-a nem rendelkezik szakmai
tanácsadókkal. A primer vizsgálatom során lefolytatott mélyinterjúk mindegyikében
megemlítésre került, hogy komoly és elkötelezett szakmai háttér nélkül a fesztiválok
sikeressége kérdéses, művészeti értékátadásra kevésbé alkalmasak, jellegüket tekintve
hagyományosan populárisak.
Pozitívum ugyanakkor, hogy a fesztiválok domináns része, 71%-a tagja valamely
hazai vagy nemzetközi szakmai szervezetnek. Ennek oka véleményem szerint, hogy a
támogatási pályázatok esetében mindenképpel előnynek, esetenként kritériumnak számít a
szakmai szervezetben való részvétel.
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2.5 ábra: A hazai regisztrált fesztiválok különböző szakmai szervezetekben való
tagságának aránya (2011)19
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége
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1%
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32%
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Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége

22%
2% 10%

Szabadtéri Színházak Szövetsége

6%

Egyéb hazai szakmai szervezet
Európai Fesztivál Szövetség
Fesztiválok és Rendezvények Nemzetközi Szövetsége
A Nemzetközi Néptáncfesztivált Szervezők
Világszövetsége
Egyéb nemzetközi szakmai szervezet

Forrás:

http://www.fesztivalregisztracio.hu/index.php?modul=cms&page=statisztika

alapján

saját

szerkesztés

Az MT Zrt. által végzett felmérés adatai rámutatnak a fesztiválok népszerűségére,
hiszen tízből kilenc megkérdezett a fesztiválok vonzerejét és minőségét is elismeri. A három
legismertebb és legjelentősebb fesztivál hazánkban a Sziget Fesztivál, a Debreceni
Virágkarnevál és a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A felmérés kimutatta, hogy a 2007. január és
2010. március közötti időszakban a magyar lakosság 65,1%-a részt vett legalább egy hazai
fesztiválon.
Kimutatható volt, hogy a hazai lakosság nem csupán elismeri a hazai eseményeket és
részt is vesz azokon, hanem a válaszadói adatok alátámasztották, hogy alapvetően az ország
fesztiválkínálatát is gazdagnak tartják (7-es skálán 5,78-as érték) (Sulyok 2010:4) A hazai
lakosság alapvetően a műfaj és műsor, valamint a hangulat alapján választja ki, hogy melyik
fesztiválon vesz részt. A látogatás és ezen paraméterek között a kapcsolat erősnek, míg
például a jegyárak és a távolság tekintetében közepesnek tekinthető. (Sulyok, 2010).
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Megjegyzés: a kördiagram összértéke azért adhat ki 100%-nál nagyobb összeget, mivel több válaszadó
fesztivál egyszerre több szervezetnek is a tagja lehet.
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A Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL), valamint a
Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) által gyűjtött adatok alapján, Magyarországon a
fesztiválok

alapítása

önkormányzati

vagy

magánvállalkozói

kezdeményezéseknek

köszönhetően valósul meg. Előbbi főként a helyi attrakciók fejlesztése mentén a turisztikai
kereslet növekedését kívánja elérni, míg utóbbi nem általános fejlesztést kíván megvalósítani,
hanem a rendezvénynek köszönhetően tisztán profitot remél.

2.6 táblázat: A fesztiválszervező jogi státusza (2009)
Fesztiválszervező
önkormányzat
intézmény (állami,
önkormányzati, stb.)
egyesület, alapítvány,
önkormányzat által alapított
kht., közhasznú Zrt.
nem önkormányzat által
alapított kht., közhasznú Zrt.
gazdasági társaság, vállalkozás
egyéb
összesen
Forrás:

Fesztiválok száma (db)
18

Fesztiválok száma (%)
6

105

33

104

33

15

5

58
19
319

18
6
100

http://www.fesztivalregisztracio.hu/index.php?modul=cms&page=statisztika

alapján

saját

szerkesztés

Természetesen vannak példák a kettő ötvözetére is. A fenti, 2.6 táblázat rámutat, hogy
a hazai fesztiválok döntő hányada intézményi, illetve egyesület, alapítvány, önkormányzat
által alapított kht., közhasznú Zrt. által kerül megrendezésre, de a profitorientált gazdasági
társaságok és vállalkozások szerepe is jelentős.
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2006-ban végzett felmérése szerint a fesztiválok fő
céljai 43%-ban idegenforgalmi, valamint ugyan ilyen arányban kulturális, művészeti
vonatkozásúak (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006).
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2.6 ábra: Fesztiválok rendezésének fő céljai, %-ban (nyitott kérdésre adott válaszok)

Idegenforgalom erősítése
Kulturális, művészeti vonatkozás
Hagyományőrzés, hagyományteremtés
Közművelődés

43%
43%
36%

24%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Forrás: Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006 alapján saját szerkesztés

Hazánkban a fesztiválok a nemzetközi fesztiválokhoz képest az arányokat tekintve
jelentősen nagyobb támogatásban részesülnek. A támogatások fő forrása a NKA által
biztosított pályázati pénzek, valamint a különböző művészeti kollégiumokból származó
támogatás. Emellett azonban lehetőség van a fesztiválok esetében turisztikai beruházással,
turizmusfejlesztéssel egybekötött pályázatokból is pénzhez jutni.
2.7 táblázat: A források százalékos megoszlása a fesztiválok költségvetésében
Magyarországon és az Egyesült Királyságban
Támogatás forrása / %-os
adatok
saját forrás
szponzor
média
bankkamat
önkormányzati támogatás
központi állami támogatás
NKA (Arts Council) támogatás
regionális kulturális alapok
nemzeti lottóalap
alapítványi pályázatok
EU-támogatás
egyéni pénzadományok
egyéb forrás
összesen

Magyar, % (2004)
34
20
1
0
18
18
3
0
0
3
0,1
0,3
2
100 (211 fesztivál)

Brit, % (2000/2001
évad)
42
42
na.
1
13
0,5
6
7
1
9
0,2
3
0
100 (75 fesztivál)

Forrás: Hunyadi – Inkei – Szabó 2006:40
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A Brit fesztiválok a 2.7 táblázatból is jól láthatóan jelentősen magasabb saját forrással
és szponzori támogatással bírnak, mint a hazaiak, emellett a brit fesztiválokat tömörítő Arts
Council is jóval nagyobb arányú támogatással tud hozzájárulni a rendezvények
lebonyolításához, mint az NKA20, de ugyan ez igaz az alapítványi pályázatok által biztosított
támogatásokra is. Kiemelendő továbbá, hogy míg itthon regionális kulturális alapok
igénybevételére nincs lehetőség, a szigetországban az ebből befolyó hozzájárulás aránya is
összességében jelentősnek mondható.

2.8 táblázat: A különféle jogcímen foglalkoztatottak száma (fő)

alkalmazottak
önkéntesek
együtt
összes személyzet/fesztivál
fizetett alkalmazott/fesztivál
önkéntes/fesztivál
fesztiválok száma

Magyar (2004)

Brit (2000/2001 évad)

10280
11645
21925
96
45
51
228

891
6442
7333
98
12
86
75

Forrás: Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006:33

A fesztiválok foglalkoztatási funkcióját tekintve elmondható (2.8 táblázat), hogy az
NKA 2006-os vizsgálata alapján hazánkban az egy fesztiválra jutó alkalmazottak száma 45 fő,
míg ugyan ez az arány a brit fesztiválok esetében 12, míg az önkéntesek száma a
szigetországban jelentősen a hazai fölé nő. Összességében vizsgálva a személyzetet, az egy
rendezvényre jutó alkalmazottak száma a briteknél épphogy meghaladja a hazait. Ez az
önkéntesek magas arányával magyarázható, melynek gyakorlata hazánkban sajnos még
gyerekcipőben jár.

20

Az NKA által biztosított pályázatok kritériuma, hogy a fesztiválok regisztrált fesztiválként működjenek és
előnyt jelent a minősítés megszerzése is.
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2.6.

Európai fesztiválok – Best Practices

Frey (2000) szerint ma már minden városnak, vagy legalább régiónak Európában van
saját komolyzenei vagy operafesztiválja. A kulturális, ezen belül is a komolyzenei fesztiválok
az 1920-as évektől kezdve jelentősek szerte Európában, az igazi boom azonban a 20. századra
tehető. Míg 1952-ben, amikor az Európai Fesztivál Szövetség megalakult 15 tagot számlált,
addig 2000-re ez a szám 58-ra emelkedett. Az általa vizsgált Salzburgi Fesztivál például olyan
népszerű, hogy a jegyek előre elkelnek, sőt egyes darabokra csupán jó kapcsolatokkal
rendelkezve, vagy a feketepiacon lehet hozzájutni.
A kulturális élmények első sorban gazdasági, élménygazdaságtani hatása miatt az
angolszász országokban a fesztiválok vizsgálata rendszeres. A BAFA (British Arts Festival
Association) és az angol Arts Council rendszeresen kutatja az angol fesztiválokat. Előbbi
szervezet 2000 óta három tanulmányt készített a szigetország fesztiváljainak gazdasági
hatásairól, Festivals mean business címmel. Ebből is egyértelműen látható, hogy az ilyen
típusú

rendezvények

élménygazdaságtani

szempontból

a

szigetországban

kiemelt

jelentőséggel bírnak.
A BAFA 2007-es felmérése 193 rendezvényre terjedt ki, melyeknek összességében
több mint 5 millió látogatójuk volt a vizsgálat évében. A 193 vizsgálatba vont fesztivál 17.284
külön eseményt és 2591 napnyi fesztiválprogramot foglal magába. Több mint 51,8% a
kutatásba vont fesztiváloknak 1990 után alakult, míg 25,1%-uk 7 évnél fiatalabb. A
rendezvények átlagos időtartama 13,4 nap. A vizsgált fesztiválok jellemzően évente kerülnek
megrendezésre (92,2%). 2006-2007-ben a tanulmány adatai szerint a Nagy-britanniai
fesztiválok összköltségvetése 41,8 millió font volt, míg ugyan ebben a szezonban a
fesztiválok összesen 21,3 millió font támogatásban részesültek. Ezek megoszlását az alábbi
diagram szemlélteti:
Az Arts Council 2003-as East Midland fesztiváljait vizsgáló kutatása vizsgálta a
tartomány fesztiváljainak gazdasági hatásait. Megállapították, hogy az ide tartozó 11 fesztivál
közel 1 millió fontnyi bevétellel számolhat, mely a támogatásokat is magában foglalja, így az
egy rendezvényre jutó átlagos bevétel közel 30 millió forintnak megfelelő angol font. A fenti
rendezvények bevételeinek harmadát az eladott jegyek, kb. 10%-át egyéb közvetlen bevétel
tette ki. A fesztiválok összköltsége ugyancsak közel 1 millió font volt.
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2.7 ábra: A Nagy-britanniai fesztiválok támogatásának százalékos megoszlása
támogatók szerint

5,40%

6,70%

4,00%

5,20%

támogatás az üzleti
szférából
helyi önkormányzatok
alapítványi és egyéb
támogatások

Forrás: BAFA – SAM, 2008 alapján saját szerkesztés

A kutatás szerint ennek mintegy 57%-a jelentett többletbevételt a településnek, ami azt
jelenti, hogy fesztiválok nélkül ennyi forgalomtól és egyéb bevételtől esett volna el a
tartomány. Az eredmények szerint a látogatók költése hétszeresen haladta meg a fesztivál
megrendezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, vagyis közel 60%-a a mintegy 7
millió fontnak a fesztivál nélkül nem került volna elköltésre. A kutatók emellett
megállapították, hogy a fesztivál közvetlen kiadásai vélhetően 29-el, míg a közvetett kiadások
további 210-zel növelték meg a régió teljes éves foglalkoztatási adatát (Arts Council, 2003
hivatkozza Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006).

2.6.1. Az Edinburghi Fesztivál - esettanulmány

A jelenleg talán legismertebb európai fesztivál az edinburghi, mely az 1940-es évek
óta tudatos fejlesztés mellett vált egyre népszerűbbé és jelentősebbé. A fesztivált 2002-ben két
fő részre, a tradicionális Edinburgh International Festival-ra, valamint a Fringe Festivalra
különítették, melyek az NKA 2006-os felmérése szerint több mint 1 millió jegyeladást
jelentettek. Ez igencsak jelentős, ha számba vesszük, hogy az athéni olimpián összesen 3
millió jegy kelt el. A fesztivál közvetlen árbevételét 120 millió fontra, a rendezvény által
foglalkoztatottak létszámát 27 ezerre becsülik.
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A résztvevők 43%-a 2002-ben helyi vagy környékbeli, 18%-a nem odavalósi skót,
21%-a jön máshonnan az Egyesült Királyságból, míg 17%-a külföldi. A látogatók átlagos
tartózkodási ideje 8 éjszaka volt (Arts Council England, 2003 hivatkozza NKA, 2006).
Ugyan ennek a fesztiválnak az Arts Council England által az SQW-vel készíttetett
2005-ös vizsgálat szerint már 4 fő meghatározó eseménye van (a fesztivál egyébként összesen
17 rendezvényből áll): az Edinbourgh International Festival, a Edinburgh Festival Fringe, az
Edinbourgh Millitary Tattoo és az Edinbourgh’s Hogmanay. Az Edinburgh Festival Fringe az
teljes rendezvény látogatói létszámának, mely 3,192,438 fő volt a 2004-2005-ös idényben,
közel felét, 1,461,997 adta.
A tanulmány megállapítja, hogy az Edinburghi Fesztivál közel 170 millió font
termelést jelent Edinburghnak és további 184 millió fontot Skóciának, mely 40 millió fontnyi
bevétel Edinburghnak és 51 millió font Skóciának. A fesztivál 3200 munkahelyet teremt
Edinburghban és 3900-at Skóciában. A négy fő rendezvény a teljes bevétel és gazdasági
hatás 82%-át jelenti, a maradék 13 fesztivál 30,7 millió fontnyi termelést és 7,7 millió font
bevételt jelent a városnak. A vizsgált fesztiválok több mint 3 millió font önkormányzati és 4
millió font magánszektorból származó támogatásban részesültek. A turisztikai költéseket
számba véve a látogatók 31 millió fontot költöttek szállásra és 22,5 millió fontot éttermekben
és bárokban.
A fesztivál a város környékén is komoly jelentőséggel bír, hiszen a felmérés szerint
közel 39,000 olyan utazás valósult meg, ahol a látogatók legalább egy éjszakát töltöttek
Glasgowban, 34,000 esetben a környező szigeteken regisztrált legalább egy éjszakázással és
további 18,000 esetben a régióközpontban éjszakázással. A látogatók 13%-a helyi lakos, 6%-a
tartománybeli, 20%-a Skóciából érkezik, 26%-a Nagy Britannia egyéb részéből, míg 15%-a
külföldi. A látogatók fele kimondottan a fesztivál miatt érkezett a városba, és átlagosan 2,59
eseményen vettek részt. Közel a látogatók negyede határozott úgy a Nyári Fesztivál során,
hogy a következő évben is szeretne a városba vagy környékére utazni, hogy ott valamilyen
eseményen vagy fesztiválon vegyen részt.
A Tattoo, a Fringe és a Hogmanay fesztiválok során volt a legjellemzőbb a látogatók
éjszakázása. A turisták összesen 152 millió fontot költöttek utazásaikra és a fesztivál
eseményeinek felkeresésére, melyből 93 millió font a hozzáadott érték. Ennek megoszlását az
alábbi, 2.8-as diagram szemlélteti (SQW-TNS, 2005 alapján).
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2.8 ábra: A fesztivállátogatók nettó költésének megoszlása 2004-2005-ben, %-ban
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31,60%

étel és italfogyasztás
utazás

15,10%
7,00%
17,40%

vásárlás
szállás
szórakozás

Forrás: SQW-TNS, 2005 alapján saját szerkesztés

A fenti adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az Edinburghi Fesztivál a
város és régiójának gazdasági helyzetét dominánsan, pozitívan befolyásolja. Ennek alapja
véleményem szerint a rendezvény szisztematikus felépítése, hiszen a 17 külön témával és
vonzerővel rendelkező, ugyanakkor egymásra épülő esemény az összes korosztály kulturális
igényét ki tudja elégíteni. A város azonban nem hagyatkozik csupán az esemény által
előidézett vonzerőre, hanem lehetőséget kínál a várost és környékét, adott esetben a régió
látványosságait bemutató kirándulásokra is. Emellett a nagyszámú fellépő, valamint a média
képviselői is jelentős költéssel bírnak.
Összességében ebből adódik, hogy a közvetlenül a fesztiválhoz kapcsolódó költés
mellett a közvetett turisztikai költés is jelentős, ami komoly többlettermelést, ezáltal jelentős
helyi többletjövedelmet generál, mely egyrészt lehetőséget teremt a fesztivál további
fejlesztésére, másrészt ez a helyben realizálódó jövedelem lehetőséget teremt a helyi lakosság
életminőségének javulására is.

2.6.2. A Salzburgi Mozart Fesztivál - esettanulmány

Gerbert Schweighofer, a Salzburgi Mozart Fesztivál gazdasági vezetője szerint az
esemény nem csupán magas művészeti és szociális értékkel bír, hanem kiemelkedő gazdasági
haszonnal is. A 2008-as szezonban 190 előadás került megrendezésre, melynek 68 országból
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254,000 látogatója volt. Ez a lehetséges nézőszám 93%-a, vagyis az előadások szinte mindig
telt ház előtt kerültek megrendezésre. Ezenkívül az esemény unikuma, hogy nincs még egy
olyan fesztivál a világon, mely öt hét alatt közel 200 előadással szolgál.
Gazdasági szempontból kiemelkedő, hogy a fesztivál saját költségének 73%-át fedezi,
melyből kb. 50% jegyeladásból, 11% szponzoroktól, 4% egyéni támogatóktól és a Fesztivál
Baráti Körétől, további 8% egyéb forrásokból, mint hirdetési jogok, program eladások. A
fennmaradó 27% költség 40%-a állami támogatás, 20%-a regionális, míg 20%-a Salzburg
város támogatásából adódik össze, melyhez a turizmus támogatási alap további 20%-ot
biztosít. Ez a költségvetési szerkezet, elsősorban azzal, hogy a rendezvény 73%-ban
önfinanszírozó, egyedülálló Európában.
Összehasonlításképpen,

Németországban

az

operafesztiválok

esetében

az

önfinanszírozás aránya 13% körüli. A salzburgi fesztivál közvetlen és közvetett hatásokat is
figyelembevevő multiplikatív gazdasági hatása óriási, hiszen összességében 225 millió euró
bevételt jelent a régiónak és Ausztriának. Itt kell megemlíteni, hogy az egy egységnyi
befektetésre (költségre) jutó bevétel (adó) három egységnek felel meg. Az eseménysorozat
olyan támogatókat tudhat maga mögött, mint az Audi, Nestlé, Siemens, Uniqua és a Credit
Suisse.
A fesztivál honlapján feltűntetett hivatalos adatok szerint 2008-ban a fesztivál 37
napig tartott és 13 különböző eseményen 189 előadás került megrendezésre, melyből 43
opera, 68 színdarab és 78 koncert. A rendezvényeken összesen 226,407 jegyet értékesítettek,
ezekből a koncertekre szólók voltak a legkeresettebbek (94,347 db), melyet az operára
(69,701 db) követtek. A színdarabokra összesen 62,359 jegyet adtak el.
A látogatói összlétszám 253,850 fő volt, mely 93%-os kihasználtságot jelent. A tejes
költségvetés 49,1 millió euró volt, melyből az adatok szerint 12,996,000 millió euró a
közszférából érkező támogatásokból adódott. A rendezvényen 193 állandó alkalmazott
dolgozott és átlagosan 3,145 csak a nyári időszakban foglalkoztatott alkalmazott (fellépő,
adminisztrátor, technikai alkalmazott) segédkezett.

54

2.9 ábra: A Salzburgi Mozart Fesztivál költségvetésének megoszlása 2008-ban, %-ban
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Forrás: www.salzburgerfestspele.at alapján saját szerkesztés

2009-ben a rendezvény az előző évhez hasonlóan szintén 37 napig tartott. 11
eseményen 191 előadás valósult meg, melyből 39 opera, 77 előadás és 75 koncert volt. A
résztvevők összlétszáma 221,169 fő, ami 94%-os kihasználtságot jelent, mely az előző évit
1%-al múlta felül. 2008-hoz hasonlóan 2009-ben is a koncertek voltak a leglátogatottabbak,
melyekre 95,270 jegy kelt el, míg az operákra 69,068, az előadásokra 56,831.
A fesztivál teljes költségvetése az előző évhez hasonlóan 49,1 millió euró volt,
melyből a közszféra 13,386 millió eurónyi támogatást nyújtott, mely 1,03%-os növekedést
jelent. A támogatás megoszlása nem változott az előző évihez képest, vagyis 40%-a állami és
20-20%-a regionális, városi és Turizmus Támogatási Alapból származik. Az állandó
alkalmazottak létszámában minimális csökkenés figyelhető meg (-2 fő), míg a szezonban
foglalkoztatottak létszáma 2897 fő volt.
A fesztivál gazdasági hasznait és regionális hatásait bemutató tanulmány 2006-ban
készült el, már ez a tanulmány is megállapította, hogy az adók miatt az egy egységre jutó
költség három egység bevételt eredményez, így az összgazdasági forgalmi és termelési
teljesítmény eléri a 225 millió eurót. Ez a jelentés megállapítja, hogy a résztvevők 72%-a
törzsvendég.
A vizsgálatból az is kiderült, hogy a megkérdezett résztvevők 89%-a kizárólag a
fesztivál miatt érkezik a városba. A látogatók 80%-a tölt el legalább egy éjszakát a városban,
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első sorban 4 és 5 csillagos szálláshelyeken. A fesztivál ismertségét mutatja, hogy a
fesztivállátogatók 70 országból érkeznek. A fesztivállátogatók átlagos tartózkodási ideje 7,1
éj volt 2002-ben. Ez 7,3 éjszakára emelkedett 2006-ra.
Az éjszakázásokat tekintve Salzburg városban az átlagosan eltöltött vendégéjszakák
száma 2002-ben és 2006-ban is 1,8 éj volt, míg ez tartományi szinten 2002-ről 2006-ra
átlagosan 4,3-ről 4,6 éjszakára nőtt. A fesztivál látogatóinak átlagköltése is jelentősen nőtt.
1997-ben a résztvevők átlagos költése185 euro, 2002-ben 222 euro, míg 2006-ban 283 euro
volt naponta. Ez az egy főre jutó átlagos költés tekintetében, figyelembe véve az átlagos
tartózkodási időt 2100 euró szállásra, ellátásra és vásárlásra, míg további 580 euró belépőkre
fordított összeget jelent.

2.10 ábra: A Salzburgi Mozart Fesztivál költségvetésének megoszlása 2009-ben (millió
euróban)
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Forrás: www.salzburgerfestspiele.at alapján saját szerkesztés

2.6.3. Luzerner Festival – esettanulmány

A Luzerni Fesztivál a világ vezető zenei fesztiváljai közé tartozik évtizedek óta.
Gazdasági, valamint társadalmi-kulturális jelentősége egyre nagyobb, nem csupán a városban,
hanem annak regionális vonzáskörzetében is. A rendezvény több mint 60 éves múltra tekint
vissza, és a nagyszámú konkurencia ellenére is sikerült megőriznie vonzerejét. A fesztivál a
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nagynevű, nemzetközileg elismert művészek előadása mellett a régió legjobb előadóit is
bemutatja. A Luzerni Nyári Fesztivál két fő eseménye az 1988 óta megrendezésre kerülő
Operafesztivál és az 1998-óta megrendezett Luzerni Piano Fesztivál.
A rendezvény életében szintén fontos mérföldkő volt a Jean Nouvel által épített
Kulturális- és Kongresszusi Központ újáépítése is, hiszen 1998 óta a koncertek, zenei
események ebben az 1840 ülőhelyes előadóteremben kerülnek megrendezésre. Ez a
beruházás, valamint a programkínálat kiszélesítése eredményezte, hogy 1997-hez képest
2000-ben 79%-kal több jegyet tudtak értékesíteni a szervezők. A jegyeladás sem esik vissza,
95-98% között mozog. Egy a St. Galleni Egyetem által végzett kutatás alapján 2000-ben a
Luzerni Nyári Fesztiválon 83 koncert került megrendezésre, melyen 21.000 látogató vett
részt. A felmérés szerint egy vendég átlagosan 4,3 koncerten vett részt (összehasonlításképpen
a Bergenzi Fesztiválon ez az arány csupán 1,4).

2.11 ábra: A Luzerni Fesztivál látogatóinak részvételi gyakorisága 2000-ben, %-ban

20%

60%

6%
4%
6%
4%

idén először
múlt év óta
két éve
három éve
négy éve
legalább öt éve

Forrás: Scherer – Strauf – Bernerndt, 2001 alapján saját szerkesztés

A rendezvényre érkezők 34%-a a város agglomerációjából, 57%-a Svájc egyéb
területeiről, míg 9%-a külföldről érkezik. Ez azt jelenti, hogy 2000-ben mintegy 22.000
luzerni látogatta meg a rendezvényt. Az adatok alapján a külföldről érkezők átlagosan 3,62, a
Svájc egyéb területeiről érkezők 3,36, míg a luzerni agglomerációból a fesztiválra látogatók
5,6 eseményen vettek részt. Komoly pozitívuma a fesztiválnak, hogy a látogatók 60%-a
legalább 5 éve állandó résztvevőnek számít.
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A 2000-ben a felmérésben résztvevő látogatók 51%-a a fesztiválon való részvétel
miatt érkezett a városba, vagyis ez volt utazásuk elsődleges motivációja. Ez arra utal, hogy a
fesztivál rendkívül jó imázzsal rendelkezik. Jó aránynak tekinthető az is, hogy a résztvevők
1/3-a több napot töltött el Luzernben vagy környékén (9000 vendégéjszaka Luzernben és
környékén, plusz 5000 művész vendégéjszaka). A koncertlátogatók 75%-a étkezik a helyi
éttermek valamelyikében a koncertet követően és ad ki átlagosan 220 CHF-et fejenként. A
kulturális turizmussal foglalkozó szakemberek állítását, mely szerint a kulturális motivációval
utazók magas költésű vendégek, támasztja alá az is, hogy a vendégéjszakák 43%-a magas
kategóriájú szállodához kapcsolódik.

2.12 ábra: A fesztivállátogatók által igénybevett szálláshelyek megoszlása a Luzerni
Fesztivál alatt 2000-ben, %-ban
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Forrás: Scherer – Strauf – Bernerndt, 2001 alapján saját szerkesztés

A legmagasabb költésűek a külföldről érkező vendégek, akik 2000-ben átlagosan
1500 CHF-et költöttek, melyből 400 CHF a közvetlenül a koncertekkel összefüggésben álló
költés. Ez a luzerni látogatók koncertjegyre költött költésének 4, míg a svájci látogatók
hasonló költésének 2,67-szerese.
A fesztivál alapítványként működik, melyben 25 állandó és 7 fő idénymunkát végző
alkalmazott dolgozik. A teljes bevétgel 15,4 millió CHF volt 2000-ben, melyből 3,2%
(489.000 CHF) állami támogatás. Ez a többi nemzetközi rendezvénnyel összehasonlítva elég
alacsonynak mondható, hiszen ez az arány a Salzburgi Fesztivál esetében 4,2%, Bergenzben
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30,7%, Bécsben 42,3%, Schleswig-Holstein esetében pedig 64,8%. A bevétel legnagyobb
része jegyeladásból (53%) és szponzori hozzájárulásból származik (34%). A költség nagy
része külföldre kerül, kb. az összköltség 43%-a külföldi zenekarok és művészek díjai, míg
36% marad a luzerni agglomerációban.

2.13 ábra: A Luzerni Fesztivál bevételeinek megoszlása 2000-ben, %-ban
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Forrás: Scherer – Strauf – Bernerndt, 2001 alapján saját szerkesztés

A bevételi oldallal szemben a fesztivál kiadásai 2000-ben 14,8 millió CHF-re rúgtak.
Ebből 140.000 CHF értékben támogatták a fesztiválszervezők az SBB (Svájci Állami Vasút)
és VBL (Luzerni Közlekedési Vállalatok) felé a fesztivállátogatók helyszínre utazását, melyek
ezért cserébe a fesztiválra utazók számára 50%-os tarifakedvezményt biztosítottak. A
költségek legnagyobb részét a fellépők díjazására fordították (59%), melyet az igazgatási és
ügyintézési költségek követtek (17%). A költségvetés 9%-át reklámozásra, míg 4%-át
terembérletre fordították. A 3% adó mellett további 8% egyéb költsége volt a fesztiválnak.
A luzerni agglomerációban összesen 18 millió CHF bevétel keletkezett, melyből 1,3
millió CHF adóként realizálódott. A tovagyűrűző hatás elemzéséhez a tanulmányban a Vock
által 1992-ben kidolgozott fogyasztási árindexet használták a tanulmány készítői, mely szerint
ez a közvetlen, fesztiválhoz kapcsolódó bevétel az indirekt és indukált hatásokat is figyelembe
véve 2000-ben 500 millió CHF. Ebből legnagyobb arányban a szálloda (27%)- és
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vendéglátóipar profitált (35%), de jelentős a helyi kereskedelem és ipar részesedési aránya is
(29%).

2.6.4. Bergenzer Festspiele – esettanulmány

Az 1946-ban alakult fesztivál a második világháborút követően jött létre, egy olyan
városban, ahol még színház sem volt. 1950-ben egy 6500 fős, fedetlen színpadsziget került
kialakításra, mely lehetővé tette balett- és színi előadások megrendezését. Rossz idő esetén az
előadásokat az 1000 fős sportcsarnokban rendezték meg. 1955-ben hozták létre a rendezvény
első otthonát, egy 700 fős színházat. 1960-tól a programpaletta kezdett kiszélesedni, kamarai
koncertek és balettelőadások bővítették a kínálatot. 1979-80-ban a fesztivál számára új
dimenziót jelentett a Fesztivál- és Kongresszusi Épület megnyitása, melyek összességében
6200

fő

befogadását

tették

lehetővé.
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programszervezésnek köszönhetően a kilencvenes évekre a látogatószám már évi
többszázezer főre emelkedett. A fejlődés nem állt meg, 2001-ben 171.510fő, 2003-ban
230.000 fő,2004-ben 228.380, míg 2009-ben 259.084 látogató vett részt a fesztiválon. Ez
utóbbi rekordnak és 98%-os kihasználtságnak számít (www.bergenzerfestspiele.com).
Egy 2000-ben végzett tanulmány felmérései szerint 2/3-a nő. A látogatók 29%-a 60 év
feletti (az adatok alapján jól látható, hogy a fesztivál az idősebb korosztályoknál népszerűbb).
A látogatók 19%-a Ausztrián belül Voralberg tartományból, vagyis a fesztivál
agglomerációjából érkezik. A megkérdezettek 53%-a először vesz részt az eseményen. 47%uk már többször (átlagosan ötször) járt a városban. 2004-ben az adatok frissítése céljából
kérdőíves felmérést készítettek, melyből kiderült, hogy a rendezvény látogatói legnagyobb
számban Németországból érkeznek:
1999-ben a felmérés szerint a látogatók 59%-a, míg 2004-ben 42%-a elsődleges
motivációja a fesztiválon való részvétel volt. A nyaralást a fesztivállátogatással összekötők
aránya 99-ről 2004-re 2,4-szeresére nőtt. A tanulmány adatai alapján 99-ben a megkérdezettek
20, míg 2004-ben 15%-a helyi lakos. A megkérdezettek legnagyobb arányban mindkét
felmérési évben barátok/ismerősök/rokonok-tól szereztek információt a fesztiválról. Érdekes
adat, hogy a 2004-ben megkérdezettek döntő hányada (46%) egyáltalán nem használja az
internetet, mint a fesztivál információforrását. Véleményem szerint ez a résztvevők
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átlagéletkorával magyarázható. A Bergenzer Festspiele látogatói általában egy előadáson
vesznek részt, ennél több előadást 2004-ben csupán a megkérdezett látogatók 12%-a látott. A
rendezvény 6 különböző programja közül magasan a viziszínpadi előadások

a

legnépszerűbbek (96%). A fesztivál árait 2004-ben a megkérdezettek egy hat fokozatú skálán
közepesre értékelték (Karmasin, 2005).

2.14 ábra: A fesztivál látogatóinak megoszlása a 2004-ben megkérdezettek válaszai
alapján, %-ban
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Egy 2003-as tanulmány alapján a Bergenzer Festspiele mind a város, mind Voralberg
számára komoly jelentőséggel bír. Mind a fesztivál megrendezése, mind lebonyolítása
jelentős gazdasági bevételt eredményez. Az teljes gazdasági hatás vizsgálatához a tanulmány
készítői három dimenziót állítottak fel forgalmi- és értékteremtő hatás


foglalkoztatási hatás



adóbevétel
Az első csoportban a direkt és indirekt forgalmi hatások a számítások szerint 23,58

millió eurót jelentenek, míg az értékteremtő hatás értéke eléri a 15 millió eurót. Az adatok
alapján ez a jelentős turisztikai keresletnek köszönhető. A fesztivál által generált turisztikai
forgalom 134,1 millió eurót, míg a értékteremtő hatás becsült értéke 148,3 millió eurót tett ki.
A reklámokból származó közvetlen és közvetett forgalom 1,8 millió, az értékteremtő hatás
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1,15 millió euró volt 2004-ben. Az adatokat összesítve a kumulált forgalom 160 – 174,2
millió euro közé tehető, míg az értékteremtő hatás 94,6 – 102 millió euró közé.21
A foglalkoztatási hatások elemzése során a kutatásban különbséget tettek közvetlen és
közvetett foglalkoztatási hatás között. Előbbi csoportba a kulturális és turisztikai szféra
alkalmazottjai, míg utóbbiba az egyéb területeken foglalkoztatott alkalmazottak kerültek
besorolásra. Ez alapján 1114 és 1204 közé tehető a foglalkoztatottak száma a minimális és
maximális turisztikai igény számbavételével.
A harmadik vizsgálati dimenziót tekintve a Bergenzer Festspiele által generált
adóbevétel 20,81és 22,36 millió euró közé tehető.

2.6.5. Brighton Festival – esettanulmány

A Brighton Festival Anglia vezető művészeti fesztiválja, mely 1967-ban alakult, a
Brightoni Fesztivál Szövetség működteti. Célja, hogy a vegyes művészeti fesztivál a
legmagasabb szintű kultúrát adja át programjai segítségével, melyek hat csoportra bonthatók:


zene (minden műfajban)



színház



utcai művészet (szabadtéri művészet)



irodalom



vizuális művészet

Az esemény sok ingyenes programot is kínál, melyek szabadtéren színházakban és
koncert központokban kerülnek megrendezésre.
A rendezvény 2004-ben 20 millió fonttal járult hozzá Brighton és Hove
gazdaságához. Két fő része a Brighton Festival és Brighton Fringe. Előbbi a legjelentősebb
hazai és nemzetközi művészeket hozza el a helyi közönség számára. A helyi lakosság
összehozása a fesztivál fontos célkitűzései közé tartozik. A Brighton Fringe kötetlenebb
21

Megjegyzés: Az adatok számításához a tanulmány készítői a minimálisan elvárható illetve a maximálisan
igénybe vehető turisztikai kínálatot vették alapul.
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programú kiállításaival, kirándulási programjaival, valamint művészekkel való találkozás
élményével várja az érdeklődőket. A 2004-ben készített tanulmány célja volt, hogy kimutassa
a fesztivál helyi gazdaságra, kultúrára és társadalomra gyakorolt pozitív hatását. A fesztivál
2004-ben 5 világ és 7 angliai premierrel szolgált. 50 nemzetközi vállalat és művész érkezett a
fesztiválra, mellyen összesen 1200 eseményen és előadáson vehettek részt az érdeklődők. A
Brighton Festival és Fringe keretein belül 6500 művész lépett fel, míg az ’Open Houses’ alatt
900 művész mutatta be műveit.
A fesztivál magas színvonala hosszú távon hatással van a városra, lehetőséget
biztosítva a város kulturális életének fejlődésére és növekedésére. A gazdasági dimenziót
tekintve 2004-ben a fesztivál 20 millió fonttal járult hozzá a város gazdasági aktivitásához. A
felmérés alapján ez évben a látogatók több mint 1 millió fontot költöttek jegyvásárlásra, ami
22,26 fontnyi többletbevételt eredményezett a város gazdaságának. A helyi vállalkozások
400.000 font értékben hajtottak végre beruházásokat a fesztivállal összefüggésben.
A közszférából érkező 1,1 millió font támogatás 17-szeres beruházást, közel 20 millió
font értékben vonzott a városba 2004-ben. A közszféra beruházásaiból és a fesztivál
szponzorációkból, adományokból 417.000 font bevétel keletkezett. A Brithton Festival and
Fringe összesen 430.000 látogatót vonzott, melyből 197.000 vettek részt ingyenes
eseményeken. A látogatók 69%-a Brighton és Hove területéről érkezett. A gyermekeknek
kínált Children’s Parade eseményen 4000 gyermek vett részt. A 2004-es Brighton Festival
and Fringe városi gazdaságra gyakorolt hatása 20,36 millió font volt (Brighton Festival
Society, 2004)
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3. Fesztiválok hatásai

A fesztiválok, mint a kulturális turizmus részei, a turizmussal megegyezően
társadalmi-kulturális, fizikai, környezeti, politikai és gazdasági hatással bírnak, melyek
egyaránt lehetnek pozitívak és negatívak (Raj, 2003). A hatások további csoportosítása
történhet területi felosztás alapján, valamint az individuumra gyakorolt hatás alapján is, de
tovább csoportosítható a hatás idődimenziója és iránya mentén is.

3.1 táblázat: Fesztiválok turisztikai hatásainak csoportosítási lehetősége
Fesztiválok

A hatás időbeli
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regionális szintű
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hosszú távú
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semleges

nemzeti szintű
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Területi
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nemzetközi

környezeti

globális
Forrás: Puczkó – Rátz, 2001, Raj, 2003 alapján saját szerkesztés

3.1.

A fesztiválok gazdasági hatáselemzésének jelentősége

A fesztiválok gazdasági hatásainak elemzésekor célszerű a turizmus gazdasági
hatásaiból kiindulnunk, melyet a küldő és fogadó területek gazdasági jellemzőiben vagy
struktúrájában végbemenő változásokkal lehet a legjobban meghatározni (Puczkó – Rátz,
2001). Amennyiben a fesztiválokat a kulturális turizmus részelemeként értelmezzük, ki kell
emelni a részágazat kultúrgazdasági hatásait is (Csite, 2007; Csomortáni, 2008). Az ezzel
kapcsolatos makrogazdasági vizsgálatok a 90-es években kezdődtek meg. Földrajzi
elhelyezkedésüket jelenleg erőteljes városi koncentráció jellemzi, tehát szükségszerű a
kulturális szolgáltatások és termékek városi gazdaság részeként történő vizsgálata. Ebből
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adódóan a városok gazdaságfejlesztési koncepcióiba is szükségszerű belefoglalni a kulturális
gazdaság foglalkoztatási és pénztőke-forgalmi szerepét, figyelembe véve a kultúrafejlesztés
hagyományos

céljai

mellett

megjelenő

gazdasági

versenyképességi,

tőkevonzási,

profitszerzési célokat (Harsányi, 1997, Enyedi, 2002) és hatásokat egyaránt.

3.2 táblázat: Fesztiválok városokra gyakorolt legfőbb gazdasági hatásainak
csoportosítása
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struktúrajavító funkció
(gazdasági szerkezet javítás)
termelési funkció
(multiplikációs hatás)

monokulturális gazdaság
"haszonlesés - rövidtávú
szemlélet"
erősödő export

fekete és szürkegazdaság
erősödése
szezonalitás erősödése a
szezon meghosszabbítása
gazdaságban
fizetési mérlegre gyakorolt hatás
minőségnövekedés

Forrás: saját szerkesztés

A fesztiválokat továbbra is turisztikai aspektusból vizsgálva ki kell emelni azok
fizetési mérlegre gyakorolt hatását. Ezzel kapcsolatosan azok a rendezvények a
legjelentősebbek, melyek képesek nem csupán nemzeti, hanem nemzetközi ismertségre szert
tenni és ezáltal külföldi turistákat az adott desztinációba vonzani. A fesztiválok direkt
gazdasági hatásai tehát az idegenforgalomra gyakorolt hatásuk révén a legszembetűnőbb,
mivel a fesztiválturisták a legtöbbet költő vendégek közé tartoznak, a számszerűsíthető
bevételek mellett azonban a közvetett gazdasági hatások is jelentősek, úgymint az
idegenforgalmi évad meghosszabbítása, vagy a foglalkoztatással kapcsolatos gazdasági
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hatások (Janeczko – Mules – Ritchie, 2002, Hunyadi – Inkei – Szabó, 2005, Dinmanche,
2007).
A turizmus, a fesztiválok pozitív hatásai megmutatkoznak a multiplikátor22 hatások
révén, úgymint a növekvő bevételek, új munkalehetőségek, az infrastrukturális beruházások, a
helyi kultúra megőrzése, a kedvező környezeti kép, a vállalkozói tőkebeáramlás, a
kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállása (Lengyel, 2004). Ezen ágazat gazdasági
aspektusai között az egyik legjelentősebb tényező a jövedelemteremtő képesség, hiszen a
turizmusból származó jövedelmet a vállalatok, lakosság és az állam különböző mértékben, de
egyaránt élvezik (Jandala, 1992). A turizmus foglalkoztatási funkciója gazdasági oldalról a
munkaerő-gazdálkodásban jelentkezik, hiszen növeli a munkahelyek számát, hozzájárul a
munkanélküliség csökkentéséhez (például a szezon meghosszabbításán keresztül), mely
megtakarítás és bevétel az állam számára (Michalkó, 2007), miközben növeli a helyi lakosság
életminőségét (Boothroyd, 1978 hivatkozza Rátz, 1999; Michalkó – Rátz 2005) és a
szolgáltatások színvonalát egyaránt.
Természetesen a fesztiválok szervezésének is lehetnek árnyoldalai. A rendezvény
hatására a desztinációban megjelenő turistáknak köszönhetően növekszik az árszínvonal és
egy „jól bevált” fesztivál monokulturális gazdaság kialakulásához vezethet. Amennyiben az
adott célterületen ez az egyetlen minőségi turisztikai termék, akkor a „turisztikai szezon” is
erre a pár napra koncentrálódik majd. A fesztiválok mint turisztikai termékek jellemzően
néhány naposak, ami foglalkoztatási szempontból nem szerencsés, hiszen ez hozzájárulhat az
erősödő fekete és szürkegazdasághoz. Amennyiben megrendezésük külföldről megrendelt
technikát, szolgáltatásokat igényel, úgy az erősödő import negatívan hat a fizetési mérlegre.
Említésre méltó továbbá, hogy napjainkban zenei és kulturális rendezvények szervezése
rendkívül népszerű országszerte. Ez sajnos okozhatja, hogy egy-egy fesztivál csupán rövid
életűvé lesz, mivel a gyors haszonszerzés reménye, a rövidtávú szemlélet akadályozhatja a
rendezvény kiteljesedését. Azonban ennél is rosszabb lehet, ha egy tervezett rendezvény
valamilyen okból kifolyólag elmarad, ez ugyanis bevételkiesést eredményezhet a

22

„A turisztikai multiplikátor azt a viszonyt jelöli, hogy egységnyi turisztikai költés a gazdaságban mekkora
összjövedelmet generál. Ez egy tovagyűrűző hatás, amelynek a végső következménye egy nagyobb gazdasági
aktivitás. A jövedelmi multiplikátor elsősorban a közvetlenül befolyó költésből az alkalmazottaknak fizetett
bérek és azok költésében fogható meg” (Michalkó, 2004:181)
A termelési multiplikátor az egységnyi turisztikai költésnek a gazdaság termelési szintjére való indukáló hatása.
(Michalkó, 2004:181)

66

szolgáltatóknál és szervezőknél, közvetett módon pedig az önkormányzatnál és a helyi
lakosság tekintetében is (opportunity cost).
A gazdasági hatások vizsgálata hazánkban rengeteg problémát vet fel. Az egyik a fent
említett, általánosan jellemző rövidtávú szemlélet, melynek során a szervezők a fesztiválok
éppen aktuális nyereségével foglalkozva a közép és hosszú távú hatások mérésének nem
szentelnek elég figyelmet. Másrészt ezt a problémakört nehezíti, hogy a gazdasági hatások
méréséhez rendelkezésre álló adatok rendkívül hiányosak, így a vizsgálatok lebonyolítása
ennek következtében a komoly szakértelem mellett rendkívül hosszú időt és komoly pénzügyi
forrásokat emésztene fel. A gazdasági hatások gyakorlatilag csak a szállásszolgáltatók,
önkormányzatok, valamint a rendezők költségvetési adatai, valamint a szervező cégek
beszámolói (mérleg, eredmény kimutatás és üzleti jelentések) alapján érhetők tetten, miután
más adat gyakorlatilag nem, vagy rendkívül hiányos formában áll rendelkezésre, emiatt a
fesztiválok

struktúrajavító

funkciójának

mérése,

valamint

longitudinális

elemzések

gyakorlatilag teljesen lehetetlenné válnak.

3.2. A fesztiválok gazdasági hatásmérési módszereinek
elméleti áttekintése

A fenti mérésének általános célja, hogy a közösségi és egyéb javak - úgymint
művészeti fesztiválok, sport lehetőségek és oktatási intézmények - sokszínűségének értékét
mérje, ezáltal a közösségi támogatásokat segítse (Snowball – Antrobus, 2002). Számos
tanulmány megállapítja, hogy ezek a hatásmérések hasznos pénzügyi támogatást nyújtanak,
mivel hozzájárulnak a döntéshozók döntéseinek meghozatalához, ugyanakkor számos
módszertani problémát vetnek fel (Crompton – McKay, 1993; Crompton, 1995; Snowball –
Antrobus, 2002).
A fesztiválok gazdasági hatásainak mérésére a 90-es évek óta történnek
próbálkozások. Közös bennük, hogy a módszerek vizsgálatának esetében szükségszerű a
gazdasági hatások összetevőinek meghatározása, melyek lehetnek közvetlen, közvetett, vagy
indukált hatások (Getz, 1991). Ezeket a turizmusban hagyományosan input-output vagy
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költség-haszon módszerrel vizsgálják, mely a 70-es évekre nyúlik vissza (Blake, 2000; Blake
– Durbarry – Sinclair Th. M. – Sugiyarto, 2001; Fletcher – Archer, 1991).

3.3 táblázat: Fesztiválok gazdasági hatásmérésére alkalmazható modellek összefoglaló
táblázata
Modell neve

Főbb ismérvek

Alkalmazási problémák

Multiplikációs
modell

Egy egységnyi turisztikai költés
jövedelemre, fogyasztásra és termelésre
gyakorolt hatásának feltárására (Jandala,
1992);
Kiindulópontja a 4A23;
Méri a közvetlen, közvetett és indukált
hatásokat is;
Egy főre jutó költést felszorozzák a
látogatók teljes számával (közvetlen költés
megállapítására) majd megszorozzák a
multiplikációs indexel az indukált és
indirekt hatások megállapítására (Getz,
1991).

A legbonyolultabb számítási
módszerek egyike. Számítása csupán
részben lehetséges, mivel nincs
államilag legyűjtött adat a
multiplikációs index kiszámításához.
Komoly hardvertámogatást és
szakértelmet feltételez. Hazai
viszonylatban a közvetlen hatásmérési
metodika adoptálható belőle.

Egyszerűsített multiplikációs számítás;
Területi
incidensanalízis

Állami költségvetés és egyéb nyilvános
„beavatkozási” metódusok összegző
módszere”;
Könyvviteli és állami információk alapján;
Nem méri a „nem érzékelhető”, indirekt
hatásokat;

Hozzájárulási
modell

A gazdasági hatás mérését a látogatók,
fesztiválszervezők, újságírók és média
valamint a fellépők költésére alapozza, majd
multiplikációs indexel felszorozza;
A területi incidensanalízis
továbbegyszerűsített változata.

Jegyértékesítési
és elszállásolási
modell

Számítása csupán részben lehetséges,
mivel nincs államilag legyűjtött adat a
multiplikációs index kiszámításához.
A módszer költséges és időigényes,
ugyanakkor adoptálható része a 4A-ra
vonatkozó adatgyűjtési metodika.
Számítása nem lehetséges, mivel nincs
államilag legyűjtött adat a
multiplikációs index kiszámításához,
adoptálható része a résztvevők,
fesztiválszervezők illetve média
költésének vizsgálata a turisztikai
költésre és jegyvásárlásra
vonatkozólag.

A látogatók számára értékesített jegyek és a
szállásadói statisztikák alapján számolja a
gazdasági hatást. Nem számol a helyi
lakosság költésével.

Adoptálható módszer, nincs
alkalmazási problematikája.

Forrás: Getz, 1991; Jandala, 1992; Crompton – McKay, 1994; Snowball – Androbus, 2002; Scherer – Strauf –
Bieger, 2002 alapján saját szerkesztés

23

4A jelentése: Attraction – vonzerő, Approach – megközelítés, Accomodation – szállás, Attitude – hozzáállás.
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Ennek ellenére megfigyelhető, hogy a fesztiválturizmusban elsősorban csupán az
üzleti eredmények, valamint a közvetlen gazdasági hatások kimutatására végeznek
vizsgálatokat, illetve a fenti módszerek részbeli alkalmazásának segítségével meghatározható
a helyi társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatás (Getz, 1991; Raj, 2003).
Területi dimenzióban a közvetlen hatás a turizmussal kapcsolatos vállalkozások
költése, mely körforgásban van és közvetett költést generál a helyi gazdaságban. A közvetlen
hatások a háztartások költésére is hatással vannak, melyet indukált hatásnak nevezünk.
Földrajzilag ezek a turisztikai javak adott desztinációban történő fogyasztását jelentik
(Striernstrand, 1996; Raj, 2003). Ezek méréséhez összetettebb módszer alkalmazása
szükségszerű. A közvetett hatásokat a szakirodalom nem érzékelhető (Coopers&Lybrand
Deloitte, 1990; Bieger – Frey, 1998; Spilling, 1998; Scherer – Strauf – Bieger, 2002), „knockon” (BAFA – SAM, 2008), vagy „ripple-effect” (Janeczko – Mules – Ritchie, 2002), azaz
multiplikatív, vagy más néven tovagyűrűző, nem mérhető hatásnak nevezi.
A gazdasági hatásmérésekkel kapcsolatban a fő kritika Johnson és Sack (1996)
szerint, hogy sok esetben nem veszik figyelembe a turizmus nemléte, a fesztivál
elmaradása esetén kieső bevételt és jövedelmet (opportunity cost). Véleményük szerint
minden jövedelmet a gazdaságban megjelenő új jövedelemként kell értelmezni és elemezni,
hiszen a rendezvény elmaradása esetén ezekről egyáltalán nem beszélhetnénk. Mindemellett
ezek a járulékos költések azok, melyek az indirekt hatásokat megalapozzák (Johnson – Sack,
1996:374 hivatkozza Snowball – Antrobus, 2002). Ezzel szemben Crompton és McKay
szerint a gazdasági hatásméréseknél a helyi lakosság költését tekintve nem beszélhetünk az
opportunity cost, vagyis elsüllyedt bevétel jelenségről, mivel pl. egy fesztivál elmaradása
esetén a fesztiváljegyre fordított összeget a lakosság egyéb termékre vagy szolgáltatásra, pl.
mozijegyre költené (Crompton – McKay, 1994).
Véleményem szerint azonban Snowball és Antrobus jogosan fogalmazza meg
aggályát, hiszen amennyiben egy-egy rendezvény, fesztivál a gazdaság egészére gyakorolt
teljes hatását vizsgáljuk mindenképpen bevonandó a helyi költés, hiszen ez is hozzájárul a
tovagyűrűző hatásokhoz. Arról nem beszélve, hogy szakmailag sem alátámasztott, hogy a
fesztivál elmaradása esetén a pl. fesztiváljegyre szánt összeg teljes egészét költi el a helyi
lakosság, vagy annak egy részét csupán, illetve nem vizsgálható, hogy a költési szerkezetben
egy program elmaradása milyen változásokat okoz. Ha turisztikailag nem is releváns azon
helyi lakosság költése, akik nem rendelkeznek fesztivállátogatási motivációval, de ennek
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ellenére a rendezvényhez kapcsolódó „outdoor”, ingyenes programokon vendéglátó
szolgáltatást vesznek igénybe (pl. sörsátor, borkóstoló a tánc- vagy zenei programok
kíséreteként), azt is a fesztivál által generált gazdasági hatások közé sorolhatjuk. Az
alábbiakban a nemzetközileg használt gazdasági mérési modelleket mutatom be, fókuszálva
az általuk igényelt adatokra illetve alkalmazhatóságukra, különös tekintettel a hazai
adottságokra.

3.2.1. Multiplikációs modellek

Bármilyen kulturális aktivitás gazdasági hatásainak mérésekor a legtöbb esetben azok
legnagyobb részét a látogatók szállásra, ellátásra, vásárlásra és utazásra fordított költései
jelentik egy adott desztináció gazdasága számára (McDonell–Allen – O’Toole, 1999; Raj,
2003; BAFA – SAM, 2008).

A gazdasági hatástanulmányok gyakran számolnak azon

multiplikációs hatásokkal, melyek kifejezik, hogy egy egységnyi turisztikai költésnek mennyi
közvetlen, közvetett illetve indukált járulékos hatása van. Ennek számítási módja a
turizmusban, hogy az egy főre jutó költést felszorozzák a látogatók teljes számával, hogy
meghatározhassák a közvetlen költést, majd a multiplikációs szorzót használva megállapítsák
a másodlagos vagy indirekt gazdasági hatásokat (Getz, 1991), vagy tapasztalati számok
alapján további szorzóval következtetnek a fesztiválhoz köthető költések járulékos kiadásaira
(a város szempontjából bevételekre) (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006).
Ezek a „másodlagos”, a turisztikai költések négy fő csoportjába – szállás, étkezés,
közlekedés és szolgáltatások - nem sorolható turista-költések a gazdasági jelentőség
egyértelműsége mellett a társadalmi-kulturális szempontból is kiemelendőek, hiszen a
fesztiválturisták számára kialakított pótlólagos kínálat sok esetben a kereslet kielégítése
céljából alkalmazott beruházásoknak köszönhetően visszahat a helyi lakosság életminőségére,
munkahelyeket teremt, és egyúttal bővíti a helyi lakosság szórakozási, szabadidő eltöltési
lehetőségét.24

24

A luzerni fesztivál gazdasági hatásainak elemzése során speciális multiplikációs modellt (területi incidens
analízist) alkalmaztak, melynek során a svájci tartományokra számolt „ipari multiplikációs” szorzóval szorozták
fel a turisztikai összköltést. E módszer kidolgozása 1983-ra nyúlik vissza és bár a módszer valóban képes a
tovagyűrűző hatások bizonyos fokú kimutatására, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a szolgáltató szektorban nem
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A turizmus multiplikatív hatásait elemző tanulmányokban általában ezt a „jövedelmi
multiplikátort” használják, ami alapvetően egy koefficiens, kifejezi a turisták költése
következtében az adott régióban létrejövő többletbevételt (Raj, 2003).
Multiplikációs modell analízissel, azok jelentőségének bemutatásával több kutató
(Frey-Häusel, 1983; Getz, 1991; Getz, 1997; Crompton-McKay, 1994; Crompton, 1995;
Bieger, 1997; Bieger – Frey, 1998; Coopers&Lybrand Deloitte, 1990; Spilling, 1999; SchererStrauf-Behrendt, 2001; Raj, 2003) is foglalkozik. Alkalmazásuk előfordul több nemzetközi
fesztivált elemző tanulmányban (Scherer – Strauf – Bernerndt, 2001; Crompton – McKay,
1994).
3.4 táblázat: Fesztiválturisták költése alapján kialakuló költési körforgás
A városon kívülről érkező turisták költése - elsődleges pénz a gazdaságban
szállásra
vendéglátásra
közlekedésre
fesztiváljegyre és a fesztivállal kapcsolatos egyéb termékekre és szolgáltatásokra költött
összegek (pl. fotókiállítás, tánckurzus, fesztivál-szuvenír, stb.)
A fesztiválturisták költése hatására bekövetkező közvetett és indukált költés a
gazdaságban
helyi ipar vásárlásai
háztartások közvetlen jövedelme (melyet megtakarításra vagy vásárlásra fordíthatnak
helyi és nem helyi szinten egyaránt)
helyi önkormányzati bevétel
nem helyi önkormányzati bevétel
egyéb, nem helyi költés
Költési körforgás a fenti közvetett és indukált költések alapján
további helyi ipari vásárlásokat ösztönöz
hozzájárul a háztartások járulékos bevételeinek növekedéséhez (melyet megtakarításra
vagy vásárlásra fordíthatnak helyi és nem helyi szinten egyaránt)
helyi önkormányzat számára további bevételeket generál
a nem helyi önkormányzatok számára további bevételeket generál
egyéb, nem helyi költést generál
Forrás: Crompton – McKay, 1994 alapján saját szerkesztés

A kimondottan a fesztiválok gazdasági hatásainak mérésére kidolgozott későbbi
multiplikációs modell (Crompton – McKay, 1994) az „értékesítési multiplikátorra” helyezi a
hangsúlyt, és kiemeli, hogy a fesztiválok és egyéb események gazdasági hatásainak mérésekor

szerencsés az ipari multiplikátor alkalmazása, hiszen a két szektor – ipari és szolgáltató - hatásai és tényezői
merőben különböznek egymástól.
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e multiplikátor a helyi lakosság szempontjából kisebb jelentőséggel bír, mint az értékesítésből
származó közvetlen bevétel, mely a háztartások jövedelmére hat. A fesztiváloknak azonban
vannak olyan tovagyűrűző gazdasági hatásai is, melyet önmagukban nem lehet
számszerűsíteni, csupán lehetséges behelyettesítők megbecsülésével következtethetünk azok
értékére (Hunyadi – Inkei– Szabó, 2006). Snowball és Antrobus szerint a multiplikátorok
számításánál nem csupán a résztvevők számát, a hatás területi vetületének mértékét, hanem a
költések következtében kialakuló import nagyságát is figyelembe kell venni (Snowball –
Antrobus, 2002:6). A modell összetettségét mutatja, hogy számítógépes szoftverek képesek az
adatok rendszerezése segítségével multiplikációs indexet (szorzót) számítani, ugyanakkor
Crompton és McKay (1994) felhívják a figyelmet arra, hogy az eltérő számítási metodika
miatt ezeket a multiplikációs koefficienseket különböző szoftverek eltérő módon számítják.
. Minden esetben komoly probléma tehát a multiplikációs index számítása. A
Grahamstow-fesztivál gazdasági hatásmérésénél használt 0,18-as szorzót az elemzők
szakmailag nem tartják alátámasztottnak, az Edinbourgh-fesztivál 0,22-es szorzójánál nem
tudni, hogy miből kalkulálták – feltehetően az ipari multiplikátor alapján került kiszámításra,
a Melborurn-fesztivál 1,1-es szorzója pedig a Melbourn Formula One Grand Prix
elemzéséhez az Ausztrál Gazdasági Kutató Központ által kidolgozott szorzót alkalmazták a
fesztiválelemzők (Snowball – Antrobus, 2002:6), vagyis sok esetben a számításokhoz
használt multiplikációs szorzó segítségével pontatlan eredmények születhetnek. A
pontatlanságok főként az adatok hiányából, azok nehéz, hosszú időt felölelő és bonyolult
számításából adódnak.

3.2.2. A területi incidensanalízis

A multiplikációs modell nehézkes alkalmazása újabb módszerek kidolgozását, a
modell egyszerűsítését tette szükségessé. Bieger – Frey (1998; hivatkozza Scherer – Strauf –
Bieger, 2002) az addigi eredményeket és tapasztalatokat felhasználva kidolgozta a területi
incidensanalízis modelljét, ami gyakorlatilag nem más, mint egy egyszerűsített multiplikációs
számítás. Könnyebb alkalmazhatósága miatt a területi incidensanalízis a hagyományos
multiplikációs modelleknél gyakrabban alkalmazott módszer, mely gyakorlatilag az állami
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költségvetés és egyéb nyilvános beavatkozási metódusok összegző módszere. „Incidens” alatt
a beavatkozások minden, nem csupán monetáris hatását értjük.
Ez a számítás a gyakorlatban egyfajta költség-haszonelemzés, mely elsősorban az
infrastrukturális

intézkedések,

vállalati

és

egyéb

intézmények

területi

gazdasági

hatásvizsgálatára irányul. Lényege tehát könyvviteli és állami információk alapján a területi
adatok rendszerezése. Több szakértő szerint fő előnye, hogy különösebb módszertani
előképzettséget nem igényel, eredményei mégis átláthatóak (Scherer – Strauf – Bieger, 2001;
DHPG, 2009), ez azonban csak akkor igaz véleményem szerint, ha az adatok a statisztikai
hivatalok által legalább negyedéves bontásban legyűjtésre és rendszerezésre kerülnek, egyéb
esetben a hiányzó adatok pótlása és lekérdezése komoly szakértelmet és így a vizsgálat
rendkívül magas fajlagos költséget eredményez.

3.5 táblázat: Nagyrendezvények gazdasági hatásainak mérési modellje
Hatások
Hálózati együttműködési
hatás
nem érzékelhető
hatás25

Kompetenciahatás
Strukturális hatások
Imázs hatás
Regionális értékteremtés

érzékelhető, valós
hatás

Közvetlen gazdasági hatás a
látogatók által
Az adott fesztivál közvetlen
gazdasági hatásai

Példák
vállalkozási
együttműködések
desztinációs marketing
szolgáltatások minősége
szolgáltatói klaszterek
infrastrukturális
berendezkedés
infrastrukturális kínálat
sajtóhírek
sajtóhírek értékteremtő hatása
értékteremtési multiplikátor
művészek kiadásai/költései
szponzorok költései
látogatók költései
bevételek és kiadások
szubvenciók és adók

Forrás: Bieger-Frey, 1998 hivatkozza Scherer-Strauf-Bieger, 2002 alapján saját szerkesztés

25

Nem érzékelhető hatás alatt elsősorban az imázs és kompetenciák által kifejtett hatást értjük.
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A területi incidensanalízis modell is számol tehát direkt módon nem mérhető, ún. nem
érzékelhető hatásokkal, melyek alatt eredetileg az infrastrukturális, imázs és ismertségi,
munkaerőpiacra ható tényezőket, valamint a jobb önkormányzati és privát szféra közötti
együttműködés,

illetve

a

helyi

vállalkozási

környezet

együttes

hatását

értik

(Coopers&Lybrand Deloitte, 1990; Spilling, 1998; Scherer – Strauf – Bieger, 2002). Bieger –
Frey (1998; hivatkozza Scherer – Strauf – Bieger, 2002) alábbi modellje a területi
incidensanalízis alapjául szolgál.
A multiplikációs modell és a területi incidensanalízis közötti fő különbség a helyi
lakosok költésének meghatározása. A multiplikációs modell ugyanis nem minden esetben
számol a helyi lakosság költésével arra hivatkozva, hogy ez nem befolyásolja a
desztinációban

egy adott

esemény következtében

megjelenő

„új

pénzt”,

vagyis

többletbevételt, azaz a fesztiválok gazdasági hatásainak mérésekor ez esetben kizárólag a
látogatók, a média költését, valamint azokat a külső önkormányzati forrásokat, banki illetve
befektetői támogatásokat szabad számításba venni, melyek nem a helyi közösségből
származnak. Ezzel szemben az incidensanalízis alapoz a helyi lakosság költésére is, mivel e
módszer hívei szerint meghatározó a desztináció helyi lakosságának fogyasztásában
bekövetkező változás is egy adott esemény hatására (Crompton – McKay, 1994; Crompton,
1995, Snowball – Antrobus, 2002; Scherer – Strauf – Behrendt, 2001). Véleményem szerint is
fontos a helyi lakosság költésének bevonása a gazdasági hatástanulmányokba, ahogy arra
Johnson és Sack (1996) is felhívja a figyelmet, hiszen ez is „új pénz” gazdaságban történő
megjelenését jelenti abban az esetben, ha a fesztivál elmaradása esetén a helyi lakosok ezt az
összeget nem költötték volna el („opportunity cost”).
A luzerni fesztivál gazdasági hatásainak elemzése során speciális multiplikációs
modellt (területi incidens analízist) alkalmaztak, melynek során a svájci tartományokra
számolt „ipari multiplikációs” szorzóval szorozták fel a turisztikai összköltést (Snowball –
Androbus, 2002). Bár a módszer valóban képes a tovagyűrűző hatások bizonyos fokú
kimutatására, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a szolgáltató szektorban nem szerencsés az
ipari multiplikátor alkalmazása, hiszen a két szektor – ipari és szolgáltató - hatásai és tényezői
merőben különböznek egymástól.
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3.2.3. A „hozzájárulási” modell

Egy további elemzési lehetőség, ha a tovagyűrűző hatások mérésére nem a
multiplikációs modellt, vagy incidensanalízist alkalmaznak, az ún. „hozzájárulás”
(contribution) mértékének számítása (Vrettos, 2006). Ezt a modellt alkalmazták az
edinburghi fesztivál gazdasági hatásainak mérésére 1990-1991-ben és 2005-ben is, ahol a
gazdasági hatásmérést alapvetően a látogatók és résztvevők, újságírók és média, a fellépők és
a fesztivál szervezőinek költésére alapozták (Snowball – Antrobus, 2002; SQW-TNS, 2005).
A „hozzájárulás” mértékének megállapításához a Skót Multiplikációs Tanulmányt vették
alapul, ahol az output multiplikatív (az egy egységnyi költés által generált kibocsájtás teljes
szintje), valamint az input multiplikatív (az egy egységnyi kibocsájtás által generált bevétel
teljes változása) segítségével végeztek méréseket. E méréseknél sem egyértelmű azonban,
hogy a multiplikációs szorzó nagysága miből került kiszámításra.
A modell véleményem szerint nem más, mint a területi incidens analízis egy
továbbegyszerűsített változata. Ezt a megállapítást a Bieger – Frey által 1998-ban kidolgozott
nagyrendezvények gazdasági hatásainak mérésére kidolgozott modellre alapozom, melyben a
hozzájárulás mértékének számításába bevont tényezők csupán egy kis szeletet fednek le.

3.2.4. Jegyértékesítési és elszállásolási mérési módszer

További lehetőség a helyi gazdasági hatások mérésére a látogatószám kalkuláció
alapján, a „jegyértékesítési-módszer” és az „elszállásolási-módszer” ötvözete, mellyel pl. a
Grahamstown-fesztivál helyi gazdaságra gyakorolt hatásait is mérték. Ennél a módszernél a
lakosság számára értékesített jegyekből származó bevételt a gazdasági hatások további
mérésekor figyelmen kívül hagyták (Snowball – Antrobus, 2002).
Ennek a módszernek az alkalmazása szintén komoly problémákat vet fel, hiszen a
helyi lakosok (családtagok, barátok) a távolról érkezők számára is vásárolhatnak jegyeket,
ezáltal indokolatlanul kerül kivonásra az ő költésük a későbbi hatásmérésből. Ezen kívül ez a
módszer a turisztikai-gazdasági hatás mérésére is épphogy elégséges, hiszen – a módszertan
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alapján – a szállásra fordított összegeken kívül nem veszi számításba a vendéglátásra és egyéb
turisztikai szolgáltatásokra fordított összegeket, emellett csupán a lokálisan megjelenő
gazdasági hatásokat képes mérni.

3.2.5. A gazdasági mérési módszerek hazai adaptációs lehetőségei

A fesztiválok gazdasági hatásainak mérése, – a turizmus általános gazdasági
hatásaihoz hasonlóan - az ágazati összefüggések feltárása hazánkban erőteljesen korlátozott,
hiszen az elemzéshez szükséges monetáris paraméterek a fent említett statisztikai legyűjtés
hiánya okán csaknem teljesen hiányoznak. Az adatgyűjtések emiatt rendszerint csak néhány
az ágazatot tipikusan jellemző, mennyiségi mutatókhoz (pl. vendégérkezések, vendégéjszakák
száma) kötődnek, vagy erősen aggregált számokra (turisztikai export és import, utazási
mérleg, belföldi turisztikai költés) korlátozódnak (Bakucz, 2003).

3.5 táblázat: Egy lehetséges mérési modell a magyarországi fesztiválok lokális gazdasági
hatásainak meghatározására
Területi dimenzió

Származási modell

Lokális

Területi
incidensanalízis
Hozzájárulási
modell
Elszállásolási és
jegyértékesítési
módszer

Mérendő tényezők
Adatok forrása
közvetlen gazdasági hatás a látogatók által
látogatók költése a
4A alapján
résztvevők költése
kérdőíves felmérés
alapján
újságírók költése
média költése
fellépők költése
adott fesztivál közvetlen gazdasági hatásai
bevételek és
fesztivál-költségvetési
kiadások
adatokból
szubvenciók és adók

Forrás: saját szerkesztés
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Figyelembe véve a nemzetközileg használt modellek hatékonyságát, költség- és
humánerőforrás igényét, valamint a rendelkezésre álló adatokat, a területi incidensanalízis, a
hozzájárulási modell, valamint a jegyértékesítési és elszállásolási modell ötvözete lenne
megfelelő hazánkban a fesztiválok gazdasági hatásainak mérésére.
Ezt arra alapozom, hogy a területi incidensanalízis területi dimenzióban regionális
méréseket is lehetővé tesz, ugyanakkor a hazai fesztiválszervezőknek sem humánerőforrásuk,
sem pénzügyi kereteik nincsenek egy ilyen volumenű vizsgálat lebonyolítására legalább
kétéves

rendszerességgel,

hiszen

ezeknek

a

vizsgálatoknak

csak

hosszú

távon,

longitudinálisan van értelmük, mivel a gazdasági struktúrában végbemenő változásokat csak
így lehet lekövetni. Problémát jelentene emellett az adatok hiánya, melyet a multiplikációs
számításoknál be kellene vonni. Véleményem szerint a következő tényezők mérése
szükségszerű és megoldható a fesztiválszervezők részéről, függetlenül azok jogi státuszától:
A 3.5 táblázat összesíti a területi incidensanalízis, hozzájárulási modell, valamint az
elszállásolási és jegyértékesítési módszer azon elemeit, melyek legyűjtése és elemzése a
fesztiválszervezők által is viszonylag egyszerűen, kis költséggel megoldható, ugyanakkor az
eredmények alapján hosszú távú következtetések levonását teszi lehetővé.
Mind a területi incidensanalízis, mind a hozzájárulási modell számol azokkal a
közvetlen gazdasági hatásokkal, melyek a látogatókhoz, résztvevőkhöz, az újságírókhoz és
médiához, illetve a fellépőkhöz és fesztivál szervezőkhöz kötődik. Ezek mérését egy hazai
mérési modell kialakítása során mindenképpen célszerű figyelembe venni. Ezeket a
tényezőket, melyek közvetlen, lokális gazdasági hatást generálnak a fesztivál rendezői
kérdőíves felméréssel, alkalmazott vagy önkéntes segítőkkel a jegyáras illetve az ingyenes
rendezvények helyszínein kérdőíves vizsgálattal mérhetnek fel. A felmérésben a költés
nagyságát alapvetően a 4A-ra célszerű fókuszálni, hiszen ez a gazdaságban megjelenő
elsődleges költés alapja.
Fontos mérni továbbá az elszállásolási és jegyértékesítési modell részbeni
adaptációjával az értékesített jegyek számának alakulását azonban az eredeti modellhez
képest azzal a változtatással, hogy az eladott jegyek számából a helyi lakosság jegyvásárlásait
nem kell kivonni.

77

A közvetett gazdasági hatások mérésére célszerű a könyvelési adatokból, a bevételek
és kiadások elemzésével, a szubvenciók és adók figyelembevételével számításokat végezni.
Mivel a KSH a fesztiválokkal kapcsolatosan gazdasági jellegű adatokat nem gyűjt le, így a
fesztivál szervezői számára a fenti lehetőség viszonylag alacsony költségvetésből
lebonyolítható és a rendezvény gazdaságossága mellett, főként a lokális gazdasági hatások
feltárására alkalmas lehet.

3.3.

Fesztiválok társadalmi-kulturális hatásai

A kulturális tőke Bourdieu szerint olyan kulturális javak és kompetenciák és
készségek összessége, mely a hétköznapi érintkezéstől egészen egy szakma professzionális
gyakorlásáig terjedhet. Szimbolikus hatékonyságának alapja az átadás logikájából ered.
(Bourdieu, 1986). A fesztiválok jelentősége ez alapján szimbolikus tartalmukon keresztül is
megmutatkozik, hiszen a művészeti fesztiválokon látogatói köre nem csupán a kulturális
termék fogyasztása, hanem annak státus jellege, szimbolikus tartalma miatt is részt vehet e
rendezvényeken. Ennek értelmében egy művészeit fesztiválon való részvétel napjainkban
társadalmi értékeket és viszonyt is kifejez. Oka, hogy ezek az események napjainkban divatrendezvényeknek számítanak és a divat-ipar Enyedi szerint a státusjavak fő előállítója
(Enyedi, 2002). A divat jelentőségével, a szimbolikus javak fogyasztásával, annak társadalmi
hatásaival kapcsolatban számos tanulmány született már, az utóbbi időben azonban ismételten
fókuszba kerültek a kulturális javak fogyasztásának dinamikus erősödése miatt.
A fesztiválok gazdasági hatásaival számos tanulmány, kutatás foglalkozik, míg
ugyanezen események társadalmi-kulturális hatásairól a mérési és lehatárolási nehézségek,
valamint a magánszektor gyakori érdektelensége miatt alig néhány empirikus vizsgálat, és
csupán egy konkrét mérési modell született. Ugyanakkor több olyan modell ismert, melyek a
fesztiválok ilyen jellegű hatásainak mérésére megfelelhetnek.
E rendezvények társadalmi-kulturális hatásainak mérésekor alapvetően a szociális
hatások jellemzőiből kell kiindulni (Small – Edwards – Sheridan, 2005). Ezen tényezők
szintetikus összefoglalását készítette el Ramchander (2004).
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A fesztiválturizmus társadalmi-kulturális hatásait befolyásoló tényezők megegyeznek
a turizmus azonos hatásait befolyásoló tényezőkkel, melynek négy fő csoportja:


az adott területre érkező turisták jellemzői;



az őket fogadó és velük kapcsolatba kerülő helyi lakosság (házigazda) jellemzői;



a turisták és a helyiek közötti kapcsolat jellemzői;



a célterület turisztikai fejlettségének jellemzői.

3.6 táblázat: A turizmus fejlődésének fő társadalmi hatásai a fesztiválturizmus tükrében

Szerző/k
Mathieson and Wall
(1982)
Krippendorf (1987)
Allen et al (1988)
Crompton and
Sanderson (1990)
Urry (1991)
Harrison (1992)
McKercher (1993)

Kimenetel/Hatás
A turizmus megváltoztatja a közösség belső struktúráját,
kettéosztva őket a turistákkal/turizmussal kapcsolatba kerülő, ill.
kapcsolatba nem kerülők csoportjára.
A turizmus gyarmatosító tulajdonságokkal bír, megfosztva így a
helyi lakosságot az önálló döntéshozataltól.
Alacsonyabb és közepes szinten a turizmus fejlesztése inkább
pénzügyi jelleget ölt.
A turisztikai foglalkoztatási struktúra rugalmassága erodálja a
nemek közti szegregációt.
A turizmusban több lehetőség nyílik a nők számára, ami nagyobb
mértékben lehetővé teszi gazdasági függetlenségüket.
A turizmus új lehetőségeket kínál és vizsgálja a társadalmi
változásokat.
A befektetések inkább profitcélúak (úszómedence), semmint
költség jellegűek (szennyvíztisztító rendszerek).

Forrás: Ramachander, 2004 alapján saját fordítás és szerkesztés

Az elemzésekor a turizmus általános társadalmi hatásaiból célszerű kiindulni, vagyis,
hogy a fesztivál milyen módon változtatja meg, illetve befolyásolja a fogadóterületen a (Rátz,
1999):


helyi élet minőségét;



a foglalkoztatási struktúra átalakulását, bővülését;



az értékrendszer változását;



az egyéni, családi és egyéb társas kapcsolatok alakulását;
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a kreativitás kifejeződését,



helyi közösségi szerveződéseket;



hagyományok őrzését, átalakulását.
A

fenti

csoportok

jellemzése

során

a

helyi

lakosság

fesztiválokhoz,

fesztiválturizmushoz történő hozzáállása, támogatása kiemelkedő szerepet játszik, a
fesztiválok ugyanis bizonyos értelemben a helyi hagyományok és kultúra közvetítői az oda
érkező turisták számára. Fontos kérdés tehát a fesztivál helyi közösségbe való beágyazottsága.
Kivétel ez alól az attrakcióval nem rendelkező területeken szervezett fesztiválok, melyek sok
esetben a helyi kultúra kommodifikációját26 okozhatják, ezek pedig hozzájárulhatnak a
társadalom saját tradicionális kultúrájától való elidegenedéshez.
A turizmus észlelt társadalmi-kulturális hatásai utalnak arra, ahogy a turizmus
hozzájárul az értékrendszer, egyéni viselkedés, családi kapcsolatok, közösségi élet, biztonsági
szint, morális magatartás, kreativitás kifejeződése, tradicionális ünnepek és közösségi
rendezvények változásához (Walle, 1996 hivatkozza Ramchander, 2004), melyek közül szinte
az összes (lokálpatriotizmus erősödése, identitás erősödése, imázs hatás, goodwill) áttételes
gazdasági hasznot is jelentenek.
3.7 táblázat: Az észlelt társadalmi-kulturális hatások csoportosítása
Célterület jellemzői
Helyiek és látogatók
találkozásának hatásai

Infrastrukturális fejlődésre és helyi
erőforrásokra gyakorolt hatások

Hatások
kulturális különbségek hatása
bűnözés
prostitúció
demonstrációs hatás
helyi erőforrások és szolgáltatások iránti
kereslet
helyi - importált munkaerő
nyelvi és kulturális hatások
életmódváltozások

Forrás: Tosun, 2002; Pizam – Pokela, 1987 hivatkozza Ramachander, 2004 alapján saját fordítás és szerkesztés
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Megjegyzés: A kommodifikáció az a folyamat, aminek során a piaci kereskedelem új területeket hódít meg,
olyan dolgokat is fogyasztási javakká téve, amelyek azelőtt nem voltak gazdasági jellegűek (például az identitás,
a szexualitás, vagy a kultúra). A kommodifikáció közvetlen formája, amikor a kulturális örökségről készülő
másolatok szuvenírként való árusítása megfosztja az örökséget annak szimbolikus tartalmától, míg a közvetett
kommodifikáció fogalma azokra a turizmus által generált „csomagolt élményekre” és a múlton alapuló
„mesterségesen létrehozott képekre” utal, amelyek megakadályozzák a helyi társadalom valódi kultúrájának
megismerését. Ezt a jelenséget a turizmus-antropológiai kutatások gyakran pszeudo-eseménynek nevezik. –
Daher, R. F. 2000 hivatkozza Nagy, 2009.
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A fesztiválok a turizmus általános, helyiek és turisták közötti kapcsolatát tekintve
eltérő jellemzőkkel rendelkeznek. Míg a turizmusban, általánosságban jellemző a spontaneitás
hiánya, addig ez a fesztiválok esetében megfigyelhető. További eltérés, hogy a
fesztivállátogatók alapvetően nem érzéketlenek a helyi kultúra iránt, még akkor sem, ha
utazásuk elsődleges motivációja nem a fesztiválon való részvétel volt.
A legkomolyabb negatív hatások a helyi lakosok és a fesztivállátogatók kapcsolatából
eredhetnek, hiszen egyes fesztiválok és az azon résztvevők a helyi lakosok mindennapi életét
megzavarhatják. Ilyen negatív interakciók a környezeti károkozás, vandalizmus, bűnözés,
erőteljes zajhatás a helyiek számára a fesztivált nem kívánatossá teszik. Ezek a hatások szinte
azonnal érzékelhetők, így rövidtávú hatásfaktornak tekinthetőek.

3.8 táblázat: Turisztikai hatások kategorizálási lehetőségei

Turisztikai aspektusból
(Rátz, 1999)

Fogadó társadalom szerint

Társadalmi hatáskör
szerint
Hatás iránya szerint

Hatások
csak a turizmus fejlődésével együtt járó hatások
turizmus fejlődésével feltétlenül együtt járó
hatások
más hatótényezők által kialakuló hatások
egyéni
csoportos
családi
közösségi
lokális
regionális
nemzeti
szupranacionális
pozitív
negatív
Forrás: saját szerkesztés

A turisták és a helyi lakosság közötti, középtávon megjelenő hatás lehet a
foglalkoztatási szerkezetben kialakuló változás, az állandó munkahelyek számának változása.
Míg egy kezdetleges fesztivál esetében nagyobb valószínűséggel határozott időtartamban
foglalkoztatottak végzik el a fesztivállal kapcsolatos teendőket, egy már jól prosperáló
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fesztivál esetében azonban, a fesztivál bővítése és fejlesztése során növekedés alakulhat ki az
állandó munkahelyek számát tekintve. Szintén középtávon érzékelhető, hogy a fesztiválok
többszöri megrendezése során átalakulnak a „helyi normák”, mely demonstrációs hatásként
jelentkezik (idegen szavak átvétele, öltözködési kultúra megváltozása – pl. Sziget Fesztivál
öltözködési jellemzői).
Hosszú távú társadalmi-kulturális hatások több módon is kialakulhatnak. A
fesztiválok számára létrehozott beruházások által, melyek kialakításánál elsődleges szempont,
hogy a helyi lakosság számára biztosítson kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget. A
létesítmények lakossági „felfedezése” és „használatba vétele” hosszabb időintervallumban
mérhető. Ezeknek a beruházásoknak, valamint a fesztiválok által befizetett adók
városfejlesztésbe történő visszaforgatásának következménye a helyi infrastruktúra fejlődése,
optimálisabb parkolási rendszer kialakítása, a városkép „megszépülése”, melyek szintén a
helyi lakosság elégedettségét, életminőségének javulását eredményezik, ugyanakkor csak
többéves távlatból vizsgálhatók.
A fesztiválok társadalmi-kulturális hatása a helyi társadalmak önszerveződésének
megnyilvánulása (Kapitány – Kapitány, 2009), emellett az örökség értékek megóvása, az
épített környezet állapotának megőrzése, javítása, illetve egy-egy jelentős kulturális esemény
is hozzájárul az adott város kulturális identitásának erősödéshez (Hunyadi – Inkei – Szabó,
2006; Michalkó –Rátz, 2005).
A kulturális hatások a fesztiválok hatásai közül a legjelentősebbnek tekinthetők,
hiszen hosszú távon ezek befolyásolják leginkább az adott desztináció életét, egyrészt a helyi
lakosság életminőségén, másrészt a kialakult értékrenden, szemléletmódon keresztül. Hatásaik
csak hosszú távon válnak mérhetővé, észlelésükhöz lakossági szinten a fesztivál ismerete,
népszerűsége és társadalmi beágyazottsága szükséges. A fesztiválturizmus társadalmikulturális hatásait vizsgáló tanulmányok az elemzések során a kultúrát legtöbbször a
művészeti kultúrával azonosítják a hatásvizsgálatokhoz pedig a turizmus társadalmi-kulturális
hatásainak elemzési módszertanát alkalmazzák.
A művészeti események és a kultúra szociális hatásainak definiálására általános
meghatározások történtek már ugyan, azonban csak néhány tanulmány hozott eddig konkrét
definíciót erre vonatkozólag (Reeves, 2002). Ezek alapján is beszélhetünk közvetlen illetve
közvetett hatásokról, melyeket az elemzésekben szükséges elkülöníteni egymástól, azonban
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olyan karakterisztikus elkülönítés, mint a gazdasági hatások esetében, nem lehetséges. A
direkt és indirekt hatások csoportosításának bemutatását az ETFCD (1997) által készített
táblázattal szemléltetem (ETFCD, 1997 hivatkozza Reeves, 2002).

3.9 táblázat: A kulturális turizmus közvetlen és közvetett társadalmi hatásai

Közvetlen társadalmi
hatások

Közvetett társadalmi
hatások

A művészet és a kultúra "társadalmilag hasznos" szabadidős
tevékenységet hoz létre, "jó irányban befolyásolja" és
pozitívan járul hozzá szellemi és társadalmi jólétükhöz,
valamint fokozza az érzékenységet.
A művészet a szociális környezetet a közterületi eszközök
stimulálásával vagy színesítésével gazdagítja. A civilizációs
hatások és társadalmi szervezetek forrása (pl. amatőr
művészet). A művészeti alkotás a kreativitás serkentésével és
a hagyományos gondolkodás figyelmen kívül hagyásával
növeli az innovációt. A művészeti és kulturális munkák a
közösség számára közös emléket jelentenek és a jövő
generációk kreatív és intellektuális ötleteinek alapjai.
A művészetek és kulturális intézmények hozzájárulnak az
életminőség javulásához és így növelik a vidéki területeken a
személyes biztonságot és csökkentik az utcai bűnözés és
huliganizmus incidenseket.

Forrás: The European Task Force on Culture and Development, 1997 hivatkozza Reeves, 2002 alapján saját
szerkesztés

Elmondható, hogy a fenti karakterizálás megfelel a fesztiválok által kiváltott
kulturális

hatásoknak, hiszen minden fesztivál

valamiféle (zenei,

gasztronómiai,

előadóművészi vagy egyéb) művészeti értéket hordoz magában. Ezt támasztja alá Murphy
(1985) megállapítása is, mely szerint a szociális hatások a „közösség társadalmi struktúrában
valamint a desztináció gazdaságban és iparában sokkal gyorsabb változást hoznak létre, mint
a kulturális hatások, melyek hosszú távú változások a közösség normáiban és sztenderdjeiben,
és fokozatosan alakulnak ki a közösség társadalmi kapcsolataiban” (Murphy, 1985
hivatkozza Ramchander, 2004).
Megfigyelhető, hogy rövidtávon elsődlegesen a negatív hatások érvényesülése
jellemző – és főként a fesztivál helyszínének közvetlen közelében élők esetében (Brougham –
Butler, 1981; Small – Edwards – Sheridan, 2005), – míg közép és hosszú távon ezek
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kezelhetőek, így a két utóbbi időtáv esetében a pozitív tényezők erőteljesebben hatnak. A
rövid távú hatásokat elemző tanulmányok (Long – Perdue – Allen, 1990; Small – Edwards –
Sheridan, 2005) megállapították, hogy minél közelebb él valaki a fesztivál helyszínéhez,
annál erőteljesebb véleménnyel rendelkezik, valamint annál inkább úgy érzi, hogy a fesztivál
hatással van az életére, legyen az pozitív vagy negatív.
A fesztiválok pozitív társadalmi-kulturális hatásai a következőkben foglalhatók össze
(Művészeti Fesztiválok Nyilatkozata a Kultúrák Közötti Párbeszédről, 2008):


a fesztiválok széles közönséget érnek el;



lehetőséget kínálnak a világ minden részéről származó művészeknek, hogy
fejlesszék művészi tapasztalataikat, ezáltal elősegítve a különböző országok
művészeinek országok közötti cseréjét, létrehozván egy pozitív és tanulságos
példát az integrációra;



a fesztiválok növelik a részvételt és elősegítik a valahová tartozás élményét;



a fesztiválok fellendítik a kulturális turizmust;



a fesztivál alkalmas a kultúrák közötti párbeszéd megindítására;



a fesztivál képes a művészi tudatosság, menedzserek, munkatársak és az
önkéntesek számának növelésére;



a fesztiválok a helyi közösség önkifejezései;



egyedülálló szerepet játszanak az oktatási kontextusban;



nyitott hozzáférést nyújtanak a fesztiválok kulturális tevékenységeihez
mindenféle közönség számára;



szembehelyezkednek a sztereotípiákkal, előítéletekkel.
A magánszféra alacsony érdekeltsége miatt a fesztiválok társadalmi-kulturális

hatásainak mérése alapvetően a kutatóintézetekre, valamint az egyetemi kutatóműhelyekre, a
szervező művészeti intézményekre hárul. A fesztiválok dinamikusan növekvő száma, valamint
a támogatásukra szánt pénzek elaprózódása miatt azonban mára már elengedhetetlenné vált.
A legfőbb ok vizsgálatukra azonban, hogy egy fesztivál a helyi társadalom életminőségére
jelentősen visszahat, így hatásainak feltárása szükségszerű.
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3.4.

A társadalmi-kulturális hatások mérésének jelentősége

A fesztiválok elsődleges célja addicionális kulturális érték létrehozása és annak
átadása. Kiemelkedő szerepük megmutatkozik a kulturális értékek közvetítésében és
elfogadtatásában, valamint a kulturális integráció elősegítésében. Hozzájárulnak az adott
desztináció kultúrájáról, értékeiről, valamint az ott élő emberekről alkotott kép pozitív
kialakításához, a negatív sztereotípiák leküzdéséhez, valamint a desztináció imázsának pozitív
erősítéséhez.
3.1 ábra: A turizmus társadalmi-kulturális hatásainak modellje

Forrás: Puczkó-Rátz, (2001) alapján saját szerkesztés
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A turizmus – így a fesztiválturizmus – társadalmi-kulturális hatásai is három fő
tényezőcsoportra bonthatók (Puczkó – Rátz, 2001):


a desztinációba látogató turisták jellemzői;



a fogadó lakosság jellemzői;



a turizmus szektor fejlődésének, fejlettségének jellemzői
Ezt a felosztást azonban bővíteni szükséges a fogadó terület általános állapotának

tényezőivel, hiszen településfejlesztési háttér hosszú távra determinálja egy-egy desztináció
turizmusának fejlődését, ezáltal az ott lecsapódó társadalmi-kulturális és gazdasági hatásokat
is.
A területfejlesztési prioritások, infrastrukturális fejlettség alapjaiban határozzák meg
egy adott turisztikai desztináció fejlettségét. Depresszív primer, illetve szekunder szektorú
desztináció esetében a szolgáltatóipar, ezáltal a turizmus fejlesztése kitörési pontként, fő
célként jelenhet meg, akár az ott már meglévő adottságokra építve, akár egy új ötlet (pl. „A
zene várost épít” – Miskolci Operafesztivál) révén.
A civil szervezetek száma meghatározza egy terület aktivitását, ezáltal hatással lehet a
fesztiválok szervezésére, a kreatív iparágak fejlődésére, egyéb turisztikai fejlesztések
kialakítására.
Az önkormányzati aktivitás meghatározza a turizmus támogatását, ennek céljaihoz
rendelt pénzügyi keret mértékét, fontosságának meghatározását, hangsúlyosságát a különböző
fejlesztési tervekben.
A vállalkozások száma és összetétele képes az adott desztináció különböző
szubkultúráinak bemutatására, valamint gondolhatunk itt a kereskedelmi egységekre is, ahol
az ajándéktárgyak választéka a fogadó közeg kultúráját közvetíti a turisták felé. A turizmus
fejlettségét a vállalkozások száma a befizetett adókon keresztül határozza meg, hiszen ennek
bizonyos hányada fordítható a turizmusfejlesztési célok megvalósítására.
Mindezekből következik a szociális és egészségügyi ellátó rendszer fejlettsége, az
infrastruktúra (közúti, kommunikációs, közműves) kiépítettsége is.
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A helyi elit jelenléte, a lakosság etnikai összetétele együttesen határozza meg a lokális
társadalmi miliőt, mely erőteljes kapcsolatban áll a fogadóterület fejlettségével. A közösségi
szerepvállalás, a helyi lakosság érdekei és céljai determinálhatják egy település fejlődési
irányát, ugyanúgy, ahogy a helyi lakosság etnikai összetétele is, hiszen mindkét esetben
sajátos helyi kultúráról beszélhetünk. Mindezek az általános társadalmi-kulturális és
gazdasági jólétet, ezáltal a fogadóterület általános állapotát egy bonyolult viszonyrendszer
alapján, együttesen határozzák meg.
A fesztiválok társadalmi-kulturális hatásainak elemzésekor nem lehet eltekinteni azok
oktatásra, képzésre gyakorolt hatásaitól sem, ahogy a gazdasági és társadalmi-kulturális
hatások középpontjában álló foglalkoztatási és imázshatásról sem. Utóbbi esetében célszerű
vizsgálni, hogy a város marketingkommunikációjában mennyire kap helyet az adott
rendezvény, egybefonódik-e a város nevével, brandként tekinthetünk-e rá?
A fenti tényezők alapján jól látható, hogy a fesztiválok társadalmi-kulturális
hatásainak mérése során rendkívül sok tényező egyidejű vizsgálatára van szükség. Hazánkban
a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2006-os kutatásában megfogalmazta, hogy a
hatásvizsgálatok minimális, elengedhetetlen kellékei a közönségmérés, marketingvizsgálat,
költségelemzés, majd ezen adatok multiplikációs modellekkel történő továbbelemzése,
melyek költségvonzata rendkívül komoly. Ennek köszönhetően az ilyen jellegű tanulmányok
elvégzését csak a nagyobb (50-70 millió forintot meghaladó költségvetésű) fesztiválok
esetében indokolt előírni.
Ugyanakkor fontos lenne a mérések összehasonlíthatósága szempontjából, ha a
rendezvények turisztikai hatásvizsgálata központi szervezésben, egységes módszertan alapján
valósulna meg (Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006). Hazánkban erre különösen nagy igény
mutatkozna, hiszen jelenleg a pályázatok elbírálásához és utókövetéséhez sem áll semmilyen
egységes módszer a rendelkezésre.
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3.5.
Fesztiválok társadalmi-kulturális hatásainak
alkalmazott modellek elméleti áttekintése

mérésére

Kimondottan a fesztiválok társadalmi-kulturális hatásainak mérésére csupán egyetlen
modell került kidolgozásra, azonban a turizmus azonos hatásainak mérésére használt
módszerek e rendezvények mérésére részben, vagy teljesen alkalmazhatók. A következő
alfejezetekben a kidolgozott és nemzetközileg alkalmazott modelleket mutatom be,
fókuszálva azok alkalmazhatóságára. A módszerek között vannak, melyek csupán részleges
vizsgálatok elvégzésére alkalmasak (pl. foglalkoztatási multiplikátor, önkéntesek számának
mérése, retrospektív módszer), illetve vannak, melyek komplexitásukból adódóan a
fesztiválok társadalmi-kulturális hatásait széles kontextusban képesek vizsgálni (SIE, SIP, és
TIAS módszerek).

3.5.1. Foglalkoztatási multiplikátor számítása

A fesztiválturizmus gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak metszetében álló
legfontosabb tényező a foglalkoztatás. Turisztikailag a közvetlen foglalkoztatási hatás alatt
azokat a munkavállalókat értjük, akik munkájuk során a látogatókkal személyes kapcsolatba
kerülnek (szállodák, légitársaságok, éttermek, szórakoztatóipar, stb.), míg az indukált
foglalkoztatásba beletartoznak azok a munkavállalók is, akiknek nincs személyes kapcsolatuk
a látogatókkal, ugyanakkor közvetve mégis kapcsolatba hozhatók a turizmussal (ipari
szolgáltatók, kormányzati szervek, a turizmusban is felhasználásra kerülő tőke és export javak
előállítói) (Turisztikai Hivatal 2004).
Amennyiben a fesztiválok munkaerőpiacra gyakorolt hatását nem a gazdasági, hanem
a társadalmi-kulturális hatások közé soroljuk, úgy Crompton – McKay definíciója szerint a
foglalkoztatási multiplikátor a turisták egy egységnyi többletköltésének közvetlen, közvetett
és indukált hatását fejezi ki a helyi közösségben (Crompton-McKay, 1994; Crompton 1995;
Snowball – Androbus, 2002). Vagyis azt mutatja, hogy hány teljes munkaidős állásnak
megfelelő állás jön létre a látogatók költésének következtében. Ilyen értelemben a
foglalkoztatási multiplikátor feltételezi, hogy minden alkalmazott teljesen elfoglalt, így egy
egységnyi költés szükségszerűen a foglalkoztatás szint növekedését igényli (Crompton –
McKay, 1994:38).
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A módszer alkalmazása véleményem szerint a hiányos adatok miatt hazánkban nem
alkalmazható megfelelően, emellett a módszer nem fedi le a fesztiválok társadalmi-kulturális
hatásainak teljes spektrumát, kizárólag a foglalkoztatásra koncentrálnak. A probléma itt
ugyanaz, mint a gazdasági hatások multiplikációjának mérésével kapcsolatban: a KSH nem
végez adatgyűjtést a fesztiválokra vonatkozóan, mivel ez a tevékenység nem került önállóan
TEÁOR 08 besorolás alá, így a szervezők foglalkoztatásának nagysága – mely ágazatonként
és tevékenységenként legyűjtésre kerülhetne – nem látszik.
További probléma, hogy átfogó társadalmi-kulturális hatásmérésre nem alkalmas,
hiszen csupán egyetlen tényező, a foglalkoztatás és abban közép és hosszútávon
bekövetkezett változások mérésére fókuszál.

3.5.2. Önkéntesek számának mérése

A fesztivál helyi környezetbe való „beágyazottságának” méréséhez tartja a
nemzetközi irodalom jó eszköznek az önkéntesek számának mérését a foglalkoztatottak
számán felül. Ennek egyik speciális esete, mikor nem az egyén, hanem a munkaadó kínálja föl
az ellenszolgáltatás nélküli közreműködést, másik formája lehet az önkéntességnek a nem
hivatásos, és ezért többnyire ellenszolgáltatást nem kérő föllépő művészek bevonása (Hunyadi
– Inkei – Szabó, 2006), egyéb elkötelezett civilek vagy szervezetek bevonása. Utóbbiakat
főként a szervezési és lebonyolítási munkafázisok során lehet „alkalmazni”.
A módszer hátránya, hogy az előzőhöz hasonlóan ez is csupán egy tényező mérésére
fókuszál. Az önkéntesek számának mérése utalhat ugyan a fesztivál helyi környezetbe való
beágyazottságára, ugyanakkor kizárólag e módszerre alapozni a fesztiválok megítélésére,
beágyazottságára vonatkozó vizsgálatát még elégségesnek sem mondható. Célszerű az
önkéntesek számának mérését egy összetettebb módszer kiegészítésekén, részeként elemezni.

3.5.3. Retrospektív módszer

Az anyagi korlátok következtében gyakori a fesztivált követő hatásmérés, vagyis a
„hibákból tanulás”, melyet a fesztivál alatti és azt követő szocio-kulturális hatások
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dokumentálása jellemez. Ezek a retrospektív tanulmányok azt a célt szolgálják, hogy
tisztázzák az addig történteket és segítsék a hatások jövőbeni tervezését. Ezek a mérések
kombinálják az „utólagos megállapításokat” (utólagos fesztivál elemzés és következtetések
megfogalmazása), a tapasztalati eredményeket (tanulságok megállapítása) és a hatások
átlátását, megértését (az eseményekhez társuló különleges hatások).
Ennél is fontosabb, hogy feltárják a történteket és dokumentálják, hogy a változások
hogyan mentek véghez (Barrow, 2000; hivatkozza Small – Edwards – Sheridan, 2005). A
retrospektív tanulmányok fontos szerepet játszanak mind a pozitív, mind a negatív hatások
bemutatásában, így kiemelkedő szerepük van a rendező közösség számára, mivel a belőlük
származó információk segítik a fesztiválszervezőket a jövőbeni stratégiák kialakításában, a
pozitív hatások maximalizálása és a negatív hatások minimalizálása céljából (Small –
Edwards – Sheridan, 2005).
A módszer alapvetően leíró jellegű. Mivel a vizsgálat nem a rendezvénnyel egy
időben méri fel a helyi közösség (lakosság, vállalkozók, civil szféra) társadalmi-kulturális
attitűdét, így gyakorlatilag csupán a fesztivál általános leírásából lehet következtetni a fenti
hatásokra. A módszer tehát képes bizonyos ok-okozati összefüggések elméleti feltárására,
kérdés, hogy a kapcsolatok egy kiterjedt empirikus vizsgálattal is alátámaszthatók lennéneke? Arra azonban kiválóan alkalmazható, hogy a pontos dokumentációk alapján, az elkövetett
hibák megismétlését a következő fesztivál szervezésénél elkerülhessék.

3.5.4. Szociális Hatás Értékelés módszer (SIE – Social Impact
Evaluation)

Kimondottan a fesztiválok szocio-kulturális hatásainak mérésére dolgozták ki a
„Szociális Hatás Értékelés” módszerét. Ez egy hat lépcsőből álló értékelési folyamat, mely a
következő pillérekre épül (Small – Edwards – Sheridan, 2005 alapján saját szerkesztés):


fesztivál leírása (kitérve a fesztivál és környezetének általános jellemzőire);



a fesztivál profilja (a célterület karakterizálása, valamint a helyi lakosság és
szubkultúráinak bemutatása);



a fesztivál hatásainak „beazonosítása” (lehetséges hatások felkutatása szakértői
brain-storming módszerrel, valamint az ágazati szektor és a helyi közösség
90

vezetői körében elvégzett interjúk segítségével, melyet célszerű kiegészíteni
szekunder kutatással;


fesztivál projekt bemutatása (azon szocio-kulturális hatások elemző bemutatása,
melyek a fesztivál megrendezése következtében alakultak ki a helyi
közösségben);



értékelés (a fesztivál megtartását követően érzékelhető szocio-kulturális hatások
elemzése);



visszacsatolás (a szervezők és a helyi közösség számára kommunikált
eredmények összefoglalása).

A fenti rendszer első három pillére gyakorlatilag a fesztivál holisztikus bemutatása,
míg a negyedik és ötödik lépcsők a megrendezett fesztivál által kiváltott hatásokat mérik. A
módszer rendkívül összetett és komplex, melyben az általános leírás mellett elmaradhatatlan
az empirikus vizsgálat. Célszerű lenne azonban a módszer ex-ante vizsgálattal történő
kiegészítése, mellyel lehetőség lenne a várt és valós hatások közötti esetleges különbségek
feltárására.

3.5.5. Társadalmi Hatáselemzés (SIP – Social Impact Perception)

A szocio-kulturális hatások mérésének további módszere lehet a „Társadalmi
Hatáselemzés”, mely egy viszonylag egyszerű, ugyanakkor rendkívül hatékony módszer a
fesztivál közösség életében lecsapódó hatásainak mérésére. Ezt a technikát, ami az ún.
Nominális Csoporttechnikán alapul, a már meglévő turisztikai hatásmérésekre alapozva 2001ben dolgozta ki Delamere, Wankel és Hinch (hivatkozza Small – Edwards – Sheridan, 2005),
melyet aztán továbbfejlesztettek a fesztiválok értékeléséhez használható „Társadalmi Hatás
Attitűd Skála” modellé (SIPS – Social Impact Perception Scale). A módszer 47 tételt
tartalmaz, melyek két csoportra bonthatók, a szociális költségek és szociális hasznok
csoportjára.
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3.10 táblázat: Példa a társadalmi hatás percepciós skálára
Hatás
meghatározása
A fesztivál
időtartama alatt a
járdák és utak
túlzsúfoltak voltak.

Hatás
V
I

N

NNem
tudom

Hatás erőssége
-5

-4

-3

-2

-1

0

0
1

1
2

2
3

2
4

4
5

Forrás: Small – Edwards – Sheridan 2005:71. alapján saját szerkesztés

A fenti méréshez meghatározott, az észlelt szocio-kulturális hatások méréséhez
kidolgozott tényezők öt fő csoportra bonthatók, melyet az alábbi táblázat szemléltet:
3.11 táblázat: Társadalmi-kulturális percepciós hatásmérés tényezőcsoportjai
Tényezőcsoportok

Példák

Közösségi hatások

Termékek és szolgáltatások árának
növekedése

Kikapcsolódási/rekreációs hatások

A működő rekreációs és
kikapcsolódást segítő szolgáltatások
jobb jövőképe.

Infrastrukturális hatások

Működő középületek újjáépítése.

Egészségi és biztonsági hatások

Erősödő bűnözés és vandalizmus.

Kulturális hatások

Növekvő helyi érdeklődés a régió
kultúrájában és történelmében.

Forrás: Small – Edwards – Sheridan, 2005:73 alapján saját fordítás és szerkesztés

A fenti módszer az Ausztrál Könyvfesztivál felmérése alapján került értékelésre,
melynek során megállapították, hogy a módszer a fesztiválszervezők részére rendkívül
hasznos információkkal szolgált, nem csupán a helyi közösség percepcióit, hanem azok
intenzitását és irányát tekintve is. Ez a vizsgálati lehetőség kiváló alapot jelent longitudinális
vizsgálatok elvégzéséhez, a további rendezvények tervezéséhez.
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5

3.5.6. Turisztikai hatás attitűd skála – TIAS

A hatások standardizáltabb mérése érdekében Lankford és Howard (1993) kidolgozták
a Turisztikai Hatás Attitűd Skálát (TIAS). Ez a fenti két módszerre alapozva alkalmazható és
hiteles mérést biztosít a helyi lakosság turizmussal szembeni attitűdjének megítélésére. A
módszer 20 fő állítást tartalmaz, melyek megítélését ötfokú Likert-skálán rögzítik, melynek
értékei a következőképpen alakulnak: 1-egyáltalán nem értek egyet, 2-nem értek egyet, 3közömbös, 4-egyetértek, 5-teljes mértékben egyetértek (Wang – Pfister – Morais, 2006).
A módszer célja, hogy feltárja a helyi lakosság szocio-ökonómiai és demográfiai
adottságai alapján a turizmus megítélésével kapcsolatos attitűdjét, így a 20 állítás mellett nagy
hangsúlyt fektet a válaszadók korszerkezetének, nemének, iskolázottságának és közösségi
életben való részvételének feltárására. Utóbbi mérését két módon vizsgálják, egyrészt, hogy a
válaszadó mióta lakosa az adott desztinációnak, másrészt, hogy tagja-e valamely civil
szervezetnek. Korábbi kutatások ugyanis azt mutatják, hogy a közösségi életben való
részvétel szignifikáns kapcsolatot mutat a turizmus megítélésével (Vesey – Dimanche, 2001,
hivatkozza Wang – Pfister – Morais, 2006:414)
A módszer hatékonyságát és alkalmazhatóságát mutatja a Wang – Pfister – Morais
által 2006-ban Washington NC-ben végzett kutatás is, melyet a vizsgálatot végzők Dillman
(2000 hivatkozza Wang – Pfister – Morais, 2006) borítékos kérdőíves módszerével
bonyolítottak le (a borítékban a kutatással kapcsolatos tájékoztató, a kérdőív, valamint a
küldők címére szóló felbélyegzett boríték található). A vizsgálatot bonyolító kutatók
megállapították, hogy a TIAS valóban egy jól alkalmazható módszer a szocio-ökonómiai
hatások mérésére, főként olyan térségekben ahol a turizmus még nem vált a gazdaság
meghatározó tényezőjévé.
A módszer véleményem szerint is releváns a társadalmi hatások mérését tekintve.
Előnye, hogy a vizsgálni kívánt tényezők, állítások rugalmasan változtathatók és bár a fenti
módszer alapvetően szocio-ökonómiai jellegű, a tényezők másfajta „összeválogatása” szociokulturális vizsgálatot is megalapozhat. A metódus további pozitívuma, hogy a Likert-skálának
köszönhetően viszonylag könnyű megértést, gyors lekérdezést tesz lehetővé, kiértékelési
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szempontból pedig a skálázási technikának köszönhetően széleskörű vizsgálatot, alapos
információszerzést biztosít.

3.5.7. A társadalmi-kulturális hatásmérési modellek hazai adaptációs
lehetőségei

Turisztikai rendezvények társadalmi-kulturális hatásmérésekor a szervezők számára
ideális lenne, ha a hatások mérésére egységes módszertan kerülne kialakításra, bevezetésre.
Sok esetben ugyanis a rendező közösség nem rendelkezik sem megfelelő pénzügyi-, sem
módszertani háttérrel a szociális hatástanulmányok kidolgozásához és elvégzéséhez.
Meglátásom szerint a SIP és a TIAS módszerek adaptálása, illetve annak retrospektív
felméréssel való kombinálása a hazai fesztiválok számára kiváló lehetőséget nyújtana a
társadalmi-kulturális hatások mérésére. A hatásvizsgálatba a fenti csoportok tényezőinek
kialakítása a hazai szakemberek javaslatai alapján történjen, mivel a modell 47 tényezőjének
nem minden elemét célszerű átvenni, néhányat helyettük szükséges a hazai fesztiválpiacra
jellemzően megválasztani, adott esetben a fő kérdéscsoportok szerkezetének átalakítása is
szükségszerű.
A módszer tesztelését a Miskolci Operafesztivál és a győri Magyar Táncfesztivál
társadalmi-kulturális hatásainak vizsgálata során végeztem el. Mindkét városban több mint
300 kérdőív került kitöltetésre. A vizsgálat előkészítéseként jellemeztem a rendelkezésre álló
adatok alapján a két fesztivál életgörbéjét a fesztivál létrehozásának céljától a jelenleg a
fesztiválpiacon betöltött szerepükig.
Ezt a feltáró munkát a TIAS módszer felépítését követve végeztem el. Ezt követte az
empirikus rész kidolgozása, melyben a SÍP modell ötös tényezőcsoport állításait alapul véve
állítottam össze a kérdőívet. Az állításokat a 10-es kényszerítő skálával mértem, ami azonban
komoly bonyodalmakhoz vezetett.27 A segítő kérdezőbiztosok számára a skála értelmezése
jelentős időt vett igénybe. Emellett a válaszadók számárra is komoly problémát jelentett, az
olykor sziszifuszi részletességű értékelésbe bonyolódás. A válaszadók ugyanis a negatív
attitűdök esetében -5-től -1-ig értékelhettek. Ezen értékek magyar átfordításával nem is
próbálkoztam meg, mivel a -5-ös rettenetesen-borzasztóan rossz érték nevetséges lett volna. A
27

Az értékelés során a negatív megítélésnél -5-től -1-ig értékeket választhattak a válaszadók, míg pozitív válasz
esetén 1-5-ig értékelhettek.
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vizsgálat igazolta azon félelmemet, hogy a 10-es kényszerítő skálát nem célszerű átvenni,
helyette az ötös és hetes skálázás célszerű. Az adatok feldolgozása SPSS programcsomaggal
történt.
3.12 táblázat: A fesztiválok nemzetközileg alkalmazott társadalmi-kulturális
hatásmérési módszereinek összefoglaló táblázata
Modell neve

Foglalkoztatási
multiplikátor

Önkéntesek
számának
mérése

Retrospektív
módszer

Szociális
Hatásértékelési
Módszer (SIE)

Társadalmi
Hatáselemzés
(SIP)

Turisztikai
Hatás Attitűd
Skála
(TIAS)

Főbb ismérvek
A
turisták
költéséhez
kapcsolódó közvetett, közvetett
és indukált hatását méri a
munkaerőpiacra vonatkoztatva,
vagyis, hány teljes munkaidős
állásnak megfelelő állás jön
létre
a
látogatói
költés
következtében.

Alkalmazási problémák
A KSH a fesztiválszervezőkről,
valamint az általuk foglalkoztatottakról
nem gyűjt le adatokat, így a módszer
használata hazánkban nem lehetséges.

Önmagában nem elég a társadalmikulturális
hatások
mérésére,
A
fesztivál
helyi
ugyanakkor fontos lehet egy fesztivál
"beágyazottságát" mutatja.
helyi közösség életében játszott
szerepével kapcsolatban.
A kezdeti időszakban alkalmatlan
longitudinális
mérések
megalapozására,
mivel
nincs
Fesztivált követő hatásmérés, a
viszonyítási
adat,
ugyanakkor
"hibákból tanulás" módszere.
rendszeres
használata
fontos
információkat
jelenthet
a
fesztiválszervezők számára.
A módszer első része átfogó
A módszer alkalmazható, azonban
képet ad a fesztiválról, míg a
összetett
módszertant,
komoly
második
rész
empirikus
szakértelmet igényel. Teljes egészében
eredményeket
mutat
be,
adoptálható a hazai fesztiválok
melyek Likert-skála módszeren
vizsgálatára.
alapulnak.
Szociális költségek és szociális A módszer technikai kivitelezhetősége
hasznok
kérdéscsoportja bonyolult a 11 fokú skálázási technika
alapján 47 állítást fogalmaz miatt. Hazai adaptáció esetén ezt hét
meg, melyet a válaszadók 11 vagy ötfokúvá átalakítva célszerű a
fokú skálán értékelnek.
fesztiválok mérésére használni.
20 fő állítás Likert-skála
Adaptálható, könnyen, gyorsan, kis
vizsgálata,
mely
a
költségvetéssel
lebonyolítható
fesztiválturizmus megítélését
módszer, mely releváns információkkal
tűzi ki fő céljának a válaszadók
szolgáltathat
a
fesztiválszervezők
demográfiai
és
szocioszámára.
ökonómiai paraméterei alapján.

Forrás: Crompton – McKay, 1994; Crompton, 1995; Snowball- Androbus, 2002; Hunyadi – Inkei – Szabó, 2006;
Small – Edwards – Sharidan, 2005; Wang – Pfister – Morais, 2006 alapján saját szerkesztés
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A retrospektív elemzés, majd a SÍP és TIAS módszerek részbeli adaptációjával
készített kutatást kiegészítettem az önkéntesként dolgozók valamint a foglalkoztatottak
(határozott idejű és állandó munkavállalók) számának alakulásával (Kundi, 2012). Sajnos a
foglalkoztatottak számát csupán longitudinális módszerrel, a szervezőktől kapott adatok
alapján tudtam vizsgálni, hiszen a hiányzó adatok miatt multiplikációs vizsgálatra nem volt
lehetőségem, míg az adatok egyéni legyűjtése a kutatást túlságosan költségessé tette volna.
A fenti módszerrel mindkét fesztivál komplex társadalmi-kulturális hatásait sikerült
felmérnem. A vizsgálat igazolta, hogy a módszer fő előnye, hogy a többi hatásmérési
vizsgálathoz képest egyszerűen, viszonylag kis költségigénnyel elvégezhető, így azon
fesztiválok esetében sem jelenthet problémát, melyek kis költségvetéssel és humán
kapacitással működnek. Emellett az állítások kiértékelésével egy részletes, széleskörű
felmérés is elvégezhető, melynek alapján a kapott információk mindenképpen kiváló képet
festhetnek egy-egy fesztivál helyi lakosságra gyakorolt társadalmi-kulturális lenyomatáról.
Célszerű lenne a modell alkalmazása azon települések városok esetében is, melyek
fejlesztési stratégiájukban fesztiválok rendezését jelenítik meg, hogy a fesztivált megelőző
évben (amennyiben ez nem lehetséges, akkor a fesztivált megelőző hónapokban) ugyan ezt a
hatásmérést lefolytassák, hiszen így lehetőség lesz a két adatsor kiértékelése mellett, a
végbement változások meghatározására, mely tovább segítheti a sikeres fesztiválszervezést,
városfejlesztést. Itt természetesen figyelembe kell venni, hogy a két lekérdezés között 3-4
hónapnak legalább célszerű eltelnie, hiszen a válaszadási arány nem tekinthető egyetlen
esetben sem túl magasnak és ez tovább csökkenhet, ha a két lekérdezés között kevés idő telik
el.
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4. A kutatás módszerei

„A társadalomtudományi kutatás alapvető célja megfigyelések végzése és azok
értelmezése.” (Babbie, 2001:6). A primer kutatás 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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4.1.

A primer kutatás első fázisa – mélyinterjúk

A mélyinterjúk lebonyolítása szükséges részét képezte a kutatásnak, első sorban a
tématerület ingoványossága, a hazai, nem egységes álláspontok miatt. Célja a fenti
vélemények szintetizálása mellett felmérni a nemzetközi megállapítások hazai helytállóságát,
elfogadottságát, a fesztiválok jelentőségének megítélését.
A jelenségek feltárására három, eltérő típusú interjút dolgoztam ki (1. és 2.
mellékletek) aszerint, hogy milyen információk megszerzésére irányult a vizsgálat. A
szakértői mélyinterjúk alanyai körében a fesztiválok definiálásával kapcsolatos interpretációs
különbségek feltárása, a fesztiválok szervezésével és finanszírozásával, befektetésmegtérüléssel kapcsolatos véleményének, valamint az általuk tapasztalt gazdasági és
társadalmi-kulturális hatások megismerése állt.
A második esetben a győri Magyar Táncfesztivállal, annak közvetlen turisztikai és
közvetett gazdasági, valamint társadalmi-kulturális hatásainak feltárásával kapcsolatos
kérdések kerültek összeállításra, melyek kiegészültek a fesztivál célját, fejlődését és
perspektíváját vizsgáló kérdésekkel. E kutatás célja, hogy feltárja a fesztivál életgörbéjét,
fejlődését. A harmadik mélyinterjú vázlat gyakorlatilag az előző mintájára a Miskolci
Operafesztivállal kapcsolatos, azonos kérdéseket tartalmazta.
Kutatói szerepem definiálása során az interjúk elkészítésekor jeleztem, hogy kizárólag
tudományos célból, doktori értekezésemhez történő adatgyűjtés céljából kerestem meg
alanyaimat, emellett biztosítottam őket a bizalmas adatkezelésről, melyeket első sorban a
gazdasági adatokkal kapcsolatos kérdések miatt tartottam fontosnak.
Az interjúk során két módszert kombináltam, melynek célja az volt, hogy a tervezett
információk megszerzésére a lehető legszélesebb körből, a témához leginkább kapcsolódó
személyeket kérdezhessem meg. Szakértői interjúk esetében a vizsgálat hólabda módszerrel
történt, míg a vizsgált fesztiváloknál végzett kutatások esetében rétegzett, célirányos
mintavételt alkalmaztam. A kutatáshoz következő kritériumokat fogalmaztam meg:
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Szakértői interjúk esetében:


alanyom legyen tagja az NKA-nak, vagy a művészeti fesztiválok kollégiumának,
és/vagy



legyen tagja a Magyar Fesztivál Szövetségnek, és/vagy



legyen tagja a Művészeti Fesztiválok Szövetségének.
A választott fesztiválok esetében:



alanyom legyen a választott fesztivál szervezésével megbízott személy, és/vagy



legyen valamely helyi turisztikai szolgáltató vezetője, és/vagy



a helyi önkormányzat kulturális/marketing/turisztikai irodájának vezetője.28
Az interjúk lefolytatásához projektív technikát alkalmaztam és félig-strukturált

interjúvázlatot dolgoztam ki. Ennek oka, hogy bár a strukturált interjúk esetében a magas
standardizáltságnak köszönhetően az adatok összehasonlítása egyszerűbb, így az eredmények
kvantifikálhatók, ugyanakkor kevés új rálátást, az új szempontok, vélemények nehezebb
megértését teszik lehetővé. Ennek a módszernek a lényege, hogy ötvözi a strukturált,
konkrétan megfogalmazott kérdéseket, a nem strukturált interjú szabadságával, amikor az
interjú készítője alanya stílusához igazodik. A projektív technika „arra ösztönzi a válaszadót,
hogy kifejezze egy adott témával kapcsolatos motivációit, nézeteit, attitűdjét vagy érzését”
28

A vizsgálat első pillére mélyinterjúk készítése volt a hazai, fesztiválturisztikai szakértők, valamint Győr és
Miskolc fesztiválszervezőinek körében. Összesen 11 interjút készítettem el, melynek alanyai a következő
személyek voltak:
A győri Magyar Táncfesztivállal kapcsolatban:
a.
Tóth Nándorné – a győri önkormányzat volt kulturális irodavezetője (TN)
b.
Bészné Mészáros Ilona – gazdasági igazgató, Magyar Táncfesztivál (BMI)
c.
Keszeiné Tóth Bernadett – művészeti titkár, marketingvezető, Magyar Táncfesztivál (KTB)
A Miskolci Operafesztivállal kapcsolatban:
a.
Bodnár Krisztina – irodavezető, Tourinform Iroda, Miskolc (BK)
b.
Rózsa Edit – fesztiváligazgató, Kocsonyafesztivál, Miskolc (RE)
c.
Bátor Tamás – fesztiváligazgató, Miskolci Operafesztivál (BT)
(Megjegyzés: a kutatási folyamat közben a Miskolci Operafesztivál élére új művészeti és gazdasági igazgatót
neveztek ki, azonban a dolgozatban, mivel én Bátor úrral és Peiszerle Pálnéval még igazgatóként készítettem
interjút, szisztematikusan a fesztiváligazgató és gazdasági igazgató megjelölést használom.)
Mélyinterjú alanyok szakértői körben:
a.
Zimányi Zsófia – igazgató, Budapesti Fesztiválközpont valamint a Magyar Művészeti Fesztiválok
Szövetségének elnöke (ZZS)
b.
Merényi Judit – tag, Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, az NKA Kiemelt Kulturális
Események Szakmai Kollégiumának tagja (MJ)
c.
Nagyné Varga Melinda – az NKA Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának tagja, az OKM
főosztályvezetője (NVM)
d.
Gyimesi László - az NKA Kiemelt Kulturális Események Kollégiumának elnöke (GYL)
e.
Hunyadi Zsuzsa – a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főosztályvezetője (HZS)
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(Malhotra, 2002:215). Mivel a kutatás során a kérdések egy része az új jelenségek,
vélemények feltárására irányult, így módszertanilag a vizsgálatnak a félig-strukturált interjú
kidolgozása felelt meg leginkább. A szakértői interjúk esetében kérdéseimet öt fő
kérdéscsoport köré építettem fel:


Fesztiválok definiálása és tipizálása és jellemzői.



Fesztiválminősítés és fesztiválturizmus.



Fesztiválok területi megoszlása.



Hatásvizsgálat szükségessége.



Hatások a fesztiválcélok tükrében.
A fesztiválok szervezői körében elvégzett interjúk esetében strukturált interjúvázlatot

dolgoztam ki, melyek célja a városokban elkészített kérdőíves kutatások megalapozása volt.
Fő témakörei a következők voltak:


Fesztivál kialakulásának oka, fő céljai.



A fesztiválok gazdasági- és társadalmi-kulturális hatásai és azok vizsgálata.



A fesztiválok költségvetése, pályázatai.



A fesztiválok beszállítói köre, területi vonzása.



A fesztiválok lokális turisztikai hatása.
A mélyinterjú kérdéskörei tágnak tűnhetnek, azonban fő céljuk a már korábbiakban

említettek mellett, hogy kipótolják a hazai ismereteket és nemzetközi irodalom
megállapításainak hazai megítélését is vizsgálják. Ebből kifolyólag a kérdések nagy
tématerületet fednek le, amely azonban lehetőséget nyújtott egy átfogó vizsgálatra.

4.2.
A primer kutatás második fázisa – lakossági kérdőíves
vizsgálat

A kérdőíves vizsgálat (3. és 4. mellékletek) a helyi lakosság fesztiválokkal kapcsolatos
attitűdjét, illetve annak a válaszadókra és városra gyakorolt vélt hatásait vizsgálta. A mintába
csak 25 év felettiek kerülhettek. Ennek oka, hogy a fiatal felnőttek e csoportja már
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rendelkezik diszkrecionális jövedelemmel, melyet szabadon felhasználhat adott esetben
kulturális fesztiválok látogatására. Ez a kritérium a lakosság fesztivállal kapcsolatos költési
hajlandóságának felmérése miatt jelentős. További mintavételi kritérium volt, hogy a
megkérdezettek körének már hallania kellett a fesztiválról. E megkötés oka, hogy csak így
kaphattam releváns válaszokat a fesztivál megítélésével kapcsolatban, hiszen aki nem ismeri a
fesztivált, nem ismerheti annak jellemzőit és paramétereit sem. A fentiek alapján kialakított
minta 600 fős29, alapja egyszerű, véletlen mintavétel.
A kérdőívek 2010. július 28. és november 30. között, a két városban egyidejűleg
kerültek kitöltetésre. A lakossági kérdőívezés lebonyolításában 45 fő Kodolányi János
Főiskolán tanuló, turizmus szakos hallgató nyújtott segítséget. A kérdések a következő
nagyobb témakörök köré épültek fel:


A vizsgált fesztivál ismertsége és népszerűsége a helyi lakosság körében.



A vizsgált fesztivál jelentősége saját életükre vonatkozólag a helyi lakosság szerint.



A vizsgált fesztivál vélt hatása a városra a helyi lakosság szerint.
A lakosság körében kialakult társadalmi-kulturális percepcióinak feltárása, valamint a

THPS modell alkalmazhatóságának tesztelésére a modell kérdéscsoportjaiból szubjektív
választás alapján állításokat vettem át, melyet a 10 fokú vizsgálat helyett 5 fokú skálázási
technikával vizsgáltam. Erre a módosításra a technikai kivitelezés leegyszerűsítése miatt volt
szükség, mivel a THPS modellben szereplő állítások vizsgálatával kapcsolatos próbakérdezés
során kiderült, hogy a 10-es értékelő skála használata mind a kérdezőbiztosok, mind pedig a
válaszadók számára nehézséget okoz. A THPS modellből átemelt állítások a következő fő
témakörökből kerültek adaptálásra, a nemzetközi szakirodalom vonatkozó részei alapján:


Infrastrukturális tényezők megítélése;



Szocio-ökonóm tényezők megítélése;



Társadalmi tényezők megítélése;



Kulturális tényezők megítélése;

29

A kis elemszámú minta a vizsgálat során nem okozott problémát, hiszen a nemzetközi irodalomban is
rengeteg kismintás vizsgálat fordul elő. Az eredmények szignifikanciájának kérdéskörét tekintve, azok egy része
nem szignifikáns, hiszen eleve nem megállapítható, hogy alapsokaságnak mihez képest kell szignifikánsnak
lennie. Ennek ellenére a vizsgálat során lakóhely és életkor szempontjából törekedtem szignifikáns vizsgálat
elérésére.
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4.3.
A primer kutatás harmadik fázisa – turisztikai hatások
vizsgálata a vizsgált városok szállásszolgáltatóinál

E kérdőíves vizsgálat során az elméleti szakirodalomra alapozva a három, négy és
ötcsillagos belvárosi és külvárosi szállodákat, a városok 20 km-es vonzáskörzetébe tartozó
négy és ötcsillagos szállodákat, valamint a belvárosokban található panziókat választottam
ki. Ennek oka, hogy a hazai valamint a nemzetközi szakirodalom alapján egyértelműen
bizonyított, hogy a kulturális turizmusban részt vevő turisták az átlag turistáknál magasabb
színvonalú szálláshelyeket és szolgáltatásokat preferálnak. A szálláslistát Miskolcon és
Győrben is a helyi Tourinform iroda bocsájtotta rendelkezésemre. Győrben 27, míg
Miskolcon 21 szállásszolgáltató került a fenti paraméterek alapján a mintába.
A vizsgálat célja volt a szálláshelyek fesztivál időtartama alatti kihasználtságának, a
fesztivállátogatók és fesztiválszervezők költésének és igényének, valamint annak feltárása,
hogy a fesztiválok a helyi szállásszolgáltatók számára milyen jelentőséggel bírnak. A
felmérés hozzájárult a szálláshelyeken lecsapódó hasznok felméréséhez, valamint a két
rendezvény lokális gazdasági jelentőségének elemzéséhez. A kutatás emellett lehetővé tette
annak vizsgálatát, hogy mely városban beszélhetünk fesztiválturizmusról és mely városban
nincs az adott rendezvénynek számottevő turisztikai hatása.
A kérdőívezés (5. és 6. mellékletek) on-line formában került lebonyolításra 2011.
június 20. és 2011. július 10. között. Az időpont kiválasztására azért esett a választás, mivel
Miskolcon a vizsgálatot megelőzően zajlott le az Operafesztivál (2011. június 09-19.), míg
Győrben a Táncművészeti Biennálé a kérdőívezés kezdetekor indult és 2011. június 27-én
zárult, így a szállásszolgáltatók aktuális tapasztalataik alapján tudták kitölteni a kérdőívet.
A kérdőív alapvetően bináris valamit többszörös választást kombináló kérdésekre
épül. Ennek oka, hogy a szolgáltatók válaszadási hajlandósága a kérdőívek bonyolultságával
fordítottan arányosan csökken. Annak érdekében, hogy a válaszokból a legtöbb információt
nyerjem, az ellenőrző, visszakérdező kérdéseket értékelő skála formájában, 7 fokú Likertskálát alkalmazva tettem fel.
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A felmérés a következő kérdéscsoportok köré épült:


fesztivállátogatók és fesztiválszervezők szerepe a szálláshely életében;



a fesztivállátogatók tartózkodási ideje és költési jellemzői;



a fesztivállátogatók és szervezők által keresett és igénybe vett szolgáltatások;



a fesztivállátogatók szerepének megítélése a szálláshely működése szempontjából;

4.4.

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 adatelemzési módszerrel 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.30
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

30

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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hatásvizsgálatra alkalmas modell felállítása volt, mely segítségével a fesztiválok
városfejlődésben játszott szerepe pontosan és költséghatékonyan mérhetővé válik.

4.5.

A kutatás hipotézisei

A hipotézis olyan tényezőkről vagy jelenségekről szóló, bizonyítást igénylő állítás
vagy feltevés, amelyet a vizsgálat során ellenőrzünk. (Babbie, 2001, Malhotra, 2002).
A kutatási hipotéziseinek megfogalmazásakor a feldolgozott esettanulmányokból, az
azokban vizsgált tényezőkből indultam ki. Elemeztem az azokban bemutatott gazdasági és
társadalmi-kulturális megállapításokat, melyek alapján megfogalmaztam kutatási kérdéseimet,
majd hipotéziseimet.
Minden esettanulmány vizsgálta a szervezők által a kulturális intézményekkel
kialakított kapcsolatot, vagyis a rendezvénybe vont kulturális intézményeket, azok területi
elhelyezkedését, de emellett a foglalkoztatásra és imázsra gyakorolt hatást is. Górcső alá
vonták a turisztikai költést, de fontos kutatási terület volt a fesztiválok támogatásának
megoszlása, valamint a teljes költségvetési szerkezet elemzése is. A gazdasági elemzések
középpontjában mindig a gazdasági hatások területisége állt, vagyis a fesztiválok helyi és
regionális szinten kifejtett gazdasági hatása. Ennek vizsgálata a hazánkban szűkösen
rendelkezésre álló adatok, valamint a kutatás időbeli és pénzügyi keretei miatt csak
korlátozottan

megvalósítható,

így

a

gazdasági

vonatkozású

hipotéziseket

ennek

figyelembevételével fogalmaztam meg.
A fentiek mellett fontosnak tartottam vizsgálni a választott rendezvények lakossági
megítélését is, mivel ez utalhat a fesztivál társadalmi beágyazottságára. Különösen azért
tartottam fontosnak a fenti tényezők feltáró elemzését, mivel mindkét fesztivál a mélyinterjúk
eredménye alapján a helyi közösségnek is szól, így mérvadó annak lakossági megítélése.
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A fenti okok alapján a következő hipotéziseket állítottam fel:
H1: Mindkét fesztivál látogatóinak költése magasabb az adott településre látogatók
átlagos költésénél.
A

nemzetközi

irodalom

feldolgozás

eredményeinek

szintetizálása

alapján

megállapítható, hogy a kulturális motivációval utazó turisták a magasabb minőségű
szolgáltatásokat preferálják, így az átlagosnál magasabb költéssel bírnak. Ez alapján
feltételezhető, hogy a hazánkban kulturális, fesztivállátogatási motivációval utazó turisták
hasonló jellemzővel bírnak, így hipotézisemet ennek alapján fogalmaztam meg.
H2: A társadalmi hatások lakossági megítélése és a vizsgált fesztiválok látogatása
között, pozitív összefüggés van, különös tekintettel az imázsra.
A hipotézist a nemzetközi tanulmányok vizsgálatára alapozom, ahol látható, hogy a
fesztiválon részt vett látogatók ismételten szeretnének részt venni a fesztiválon. Azok, akik
többször részt vettek már a rendezvényeken, a társadalmi hatásokat (imázshoz való
hozzájárulás, közösségi találkozási hely funkció, stb.) pozitívabban ítélik meg.
H3: A gazdasági hatások lakossági megítélése és a vizsgált fesztiválok látogatása
között nincs pozitív összefüggés.
A hipotézist arra alapozom, hogy a látogatók a gazdasági hatásokat, gazdasági
struktúrában bekövetkező változásokat közvetlenül nem érzékelhetik, illetve amennyiben
igen, úgy nem tudják, hogy ezek a változások minek köszönhetők.
H4: A vizsgált fesztiválok tisztán kulturális hatásait (oktatás, értékátadás, művészeti
érték) a helyi lakosság az egyéb hatásoknál (társadalmi, gazdasági) jelentősebbnek tartja.
Ez alapvető elvárás lenne a fesztiválokkal kapcsolatban, hiszen feladatuk a kulturális
értékek közvetítése, azok élményszerű átadása. Ezeket az élményeket a résztvevők
közvetlenül tapasztalják meg, szemben például a gazdasági hatásokkal, melyet közvetlenül
nem tapasztalnak.
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H5: Az önkormányzati támogatás összefüggésben áll a vizsgált fesztiválok
eredményességével31: minél magasabb az önkormányzati támogatás mértéke, annál magasabb
a fesztivál jegyeladása. A hipotézist arra alapozom, hogy a támogatás „ellenszolgáltatásaként”
elvárás lehet az önkormányzat részéről, hogy a fesztivál a magasabb bevételnek köszönhetően
magasabb jegyeladást produkáljon, sikeresebb legyen.
H6: A vizsgált fesztiváloknak van közvetlen munkahelyteremtő képessége. E
hipotézist a nemzetközi esettanulmányokra alapozom, ugyanakkor úgy vélem, hogy a
munkahelyteremtő képesség a fesztiválok egyik alapfunkciójaként értelmezhető.
H7: A vizsgált városi kulturális fesztiválok gazdasági hatásai regionálisak. A
hipotézis megfogalmazása szintén a nemzetközi esettanulmányokra nyúlik vissza, ahol a
gazdasági hatások regionális szinten jelennek meg egyrészt a beszállítói háttér, másrészt a
kulturális együttműködések következtében.
H8: A vizsgált városi kulturális fesztiválok regionális gazdasági kapcsolatokat
építenek ki kulturális intézményekkel. Elvárás lenne a fesztiválokkal kapcsolatban, hogy a
rendezvénybe több kulturális intézményt vonjanak be. Ennek oka, hogy így mind területileg,
mind pedig a programpalettát tekintve „széthúzható” lenne a rendezvény, mely adott esetben
magasabb költést indukálhatna. E hipotézist szintén a nemzetközi tanulmányok eredményeire
alapozom.
H9: A vizsgált városi kulturális fesztiválok regionális turisztikai kapcsolatokat
építenek ki. E hipotézisemet a vizsgált két város turisztikai adottságaira alapozom. Az első
hipotézis esetében jellemzett, kulturális motivációval érkező, magas preferenciájú és költésű
vendégek elszállásolására és a számukra elvárt szolgáltatások halmazára ugyanis a rendező
városokban viszonylag kevés lehetőség adott.
A hipotézisek tesztelése előtt a vizsgálat komplexitása és a fesztiválok hatásainak
komplex értelmezése céljából fontosnak tartottam a bemutatni a két város turisztikai hátterét,
idegenforgalmi szerepét. Ezt követően térek rá a kutatások általános bemutatására, majd ebből
a témát tovább szűkítve tesztelem a fent megfogalmazott hipotéziseket.

31

A fesztiválok eredményessége a jegyeladáson keresztül tükröződik vissza, hiszen ez mutatja, hogy mennyire
keresett, mennyire népszerű egy fesztivál.

106

5. Miskolc és Győr turizmusának összehasonlító elemzése

A fejezet célja, hogy feltárja a Magyar Táncfesztivál, valamint a Miskolci
Operafesztivál turisztikai hátterét, a város idegenforgalmi adottságait, kulturális turizmusban
való szerepét, hiszen a későbbi fejezetekben való elemzés önmagában nem lenne elégséges a
hatások komplex értelmezéséhez. Az elsődleges és másodlagos turisztikai szuprastruktúra
vizsgálata azért szükséges, mivel területi dimenzióban ezek elhelyezkedése determinálhatja,
számuk, kihasználtságuk pedig részben visszacsatolást jelenthet a rendezvények turisztikai
sikerességével kapcsolatban.
Győr és Miskolc tekintetében azonosság, hogy mindkét város ipari múlttal (és
jelennel) rendelkezik, azonban míg Győr az ország egyik legfejlettebb, modern iparvárosa,
addig Miskolc a leépült nagyipari termelés áldozata. Turisztikai vonzerejüket tekintve közel
azonos erőt képviselnek, annak ellenére, hogy Győr hazánk vonzerőkben második
legjelentősebb vidéki települése. Mindkét város elnyerte a Magyar Kultúra Fővárosa címet,
Miskolc 2008-ban, míg Győr 2010-ben.
Enyedi megállapítása, mely szerint az elavult ipari szerkezetű városok és régiók
hanyatlását nem új ipartelepítéssel, hanem kulturális funkciók fejlesztésével próbálták
ellensúlyozni, Miskolc esetében egyértelműen igaz (Enyedi, 2002). A város kulturális
potenciálja, mint lehetséges városfejlesztési tényező, gazdasági tőke hiányában képes lehet a
város revitalizálására, gazdaságának dinamizálására. Ezt támasztja alá a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) 2006-os tanulmánya is, mely szerint bár Miskolc több tekintetben kedvezőtlen
helyzetű város, ám kulturális vonatkozásban, különösen a fesztiválipar és az épített környezet,
a tudományos és szellemi élet nyújt elégedettséget a lakosság számára. Ezt igazolja, hogy a
felmérésükben részt vevő öt pólusváros közül (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged)
Miskolc mozdult el leginkább a kulturális alapú városfejlesztés irányába. Ezzel szemben a
kutatás Győr esetében megállapította, hogy bár a város lakói elégedettek, kulturális
aktivitásuk (Szeged után) jelentős (82%), városukat versenyképesnek ítélik meg, viszont itt a
legnagyobb az idegenek elutasítása és a legkisebb a vendégszeretet, mely turisztikai
szempontból mindenképpen hátrány lehet.
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5.1.

A két város turizmusa a számok tükrében

A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégek száma Győrben 2000 és 2008
között jelentősen, 25,85%-kal nőtt, azonban 2008-ról 2009-re 16,58%-kal csökkent, melyet a
külföldi vendégek számának alakulása is követ. Ezzel szemben Miskolcon a kereskedelmi
szálláshelyeken regisztrált vendégek száma összességében 24,05%-os csökkenést mutat, a
legnagyobb visszaesést itt is 2008-2009-ben könyvelte el a város, azonban itt az utolsó évet
leszámítva, folyamatos, egyenletes visszaesés volt megfigyelhető.

5.1 ábra: A vendégek számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken Miskolcon és
Győrben 2000 és 2009 között (fő)

Forrás, KSH 2000-2009, területi statisztikai adatok alapján saját szerkesztés

A külföldi vendégek száma Győrben követi a vendégforgalmi tendenciát, a 20082009-es drasztikus visszaesés ellenére is növekedést mutat, Miskolcon azonban az elmúlt tíz
évben a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégek száma stagnál.
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Vendégéjszakák tekintetében Győrben és Miskolcon, a kereskedelmi szálláshelyeken
regisztrált vendégek számának alakulása következtében, szintén erőteljesen visszaesés volt
tapasztalható 2000-2009-es időszakban. Ennek mértéke a külföldi és belföldi vendégeket
együttesen vizsgálva Győrben 34,3%, míg Miskolcon 26,6%. A külföldi vendégek által
eltöltött vendégéjszakákat vizsgálva azonban már nem vonható párhuzam a két nagyváros
között, hiszen Győrben összességében növekedés (2000-ről 2009-re 6,8%), míg Miskolcon
azonos időintervallumot vizsgálva csökkenés figyelhető meg e tekintetben (-19,2%).
A két város szállodáinak számában is változás tapasztalható a vizsgált időszakban,
hiszen Miskolcon jelentősen, 2000-2009 között 11-ről 17-re nőtt a számuk, így a szállodák
szállásférőhelyeinek száma 1118-ról 52,4%-kal 1704-re emelkedett, míg Győrben 20-ról 23ra emelkedve 1577-ről 1709-re változott, így jelenleg a szállodai kínálatot tekintve a két város
közel azonos kapacitással rendelkezik. Ezt a növekedést azonban nem követte az összes
kereskedelmi szálláshely szállásférőhely számának változása, mely gyakorlatilag, reagálva a
turisztikai kereslet visszaeséséhez, Győrben összességében 31,37%-kal, míg Miskolcon
30,49%-kal csökkent.
Pozitívumnak gondolom, hogy míg 2000-ben a kereskedelmi szálláshelyeket tekintve
Miskolcon a férőhelyek csupán 17,7%-a, Győrben 41,1%-a volt szállodai férőhely, addig
2009-re ez az arány Miskolcon már 38,95%, Győrben 64,9%-ot mutat, mely minőségi
eltolódást jelez.
Ezt a változást a szállodai férőhelyeket igénybevevő turisták száma is indokolta, mely
mindkét városban egyaránt növekedést mutat, bár Miskolcon viszonylag kismértékűnek
(1,6%) mondható. Ha az adatokat ismét bontásban vizsgáljuk, megállapítható, hogy a
külföldi, szállodában megszálló vendégek száma jelentősen, 32,1%-kal nőtt. Győrben a
szállodai férőhelyeket igénybe vevő turisták száma 14,6%-kal, a külföldi, szállodában
megszálló vendégek száma pedig 16,3%-kal nőtt. Az adatok alapján megfigyelhető, hogy a
turisták számának visszaeséséből adódóan Miskolcon az egyéb kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalma csökkent, míg Győrben ezekben is növekedés volt megfigyelhető.
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5.2 ábra: A vendégek és ezen belül a külföldi vendégek számának alakulása a
szállodákban, Győrben 2000-2009 között (fő)
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Forrás: KSH, területi statisztikai adatok, 2000-2009 alapján saját szerkesztés

A szálláshelyek vendégforgalmi adatait összegezve elmondható, hogy a külföldi
vendégek száma ugyan nőtt, az általuk a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma csökkent. Főként a szállodai elhelyezést preferálják, ahol számuk
növekedett. Összességében a vendégforgalmi adatok visszaesése tehát a belföldi turisták
számának és vendégéjszakáinak csökkenésével indokolható.
A vendéglátóhelyek száma a vizsgált időszakban Miskolcon dinamikus növekedést
mutat, bár 2006-2007-ben visszaesés volt tapasztalható, ezzel szemben Győrben a
vendéglátóhelyek száma 2008-ig növekedett, majd 2009-re jelentősen csökkent. A vizsgált
időszak utolsó évében Miskolcon 1045, míg a másik nagyvárosban 821 vendéglátóegység
várta az oda látogatókat.
Fontosnak tartom vizsgálni kulturális turizmus szempontjából a városokban nyújtott
kulturális kínálat mennyiségi és minőségi mutatóit is. Ennek alapján 2004-2008 között a két
vizsgált városban a muzeális intézmények számát tekintve alig következett be változás. 2009110

ben Győrben 10, Miskolcon 13 múzeum üzemelt, előbbiben 68, utóbbiban 66 kiállítás került
megrendezésre. Az intézmények látogatói számának erőteljes ingadozása nem áll
kapcsolatban a múzeumok által szervezett kiállítások számával, annak változását egyáltalán
nem követi, így véleményem szerint a kiállítások minősége, azok vonzereje magyarázhatja
azt, ezzel kapcsolatban azonban sajnos nem áll rendelkezésre további adat.
Minkét városban viszonylag sok közművelődési intézmény is jelen van, Győrben 20,
míg Miskolcon 17. Ez a városok térségi kulturális központ funkciójával magyarázható, hiszen
mindkét város megyeszékhely és regionális központ is egyben. Sajnálatos azonban, hogy a
rendszeres művelődési formákban részt vevők száma mindkét városban jelentősen visszaesett
a vizsgált időszakban. A nyugati megyeszékhelyen a 2009-ben a 2006-os bázisévhez
viszonyítva 54,7%-os, míg Miskolcon ugyanilyen időviszonylatban 24,1%-os visszaesés volt
tapasztalható. Ez tehát nem alapvetően a múzeumok, intézmények vagy kiállítások számának
csökkenésével, hanem a gazdasági helyzetben bekövetkező változással magyarázható a
leginkább.

5.3 ábra: A rendszeres művelődési formában részt vevők számának alakulása 2006-2009
között Győrben és Miskolcon (fő))
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Forrás: KSH 2006-2009 területi statisztikai adatok alapján saját szerkesztés

111

Szintén a KSH adatai alapján igazolható, hogy 2006-ről 2009-re mindkét városban
jelentősen megnövekedett a kulturális rendezvények száma. Ezt a növekedést a részvevők
számának emelkedése Miskolcon egyáltalán nem követi (2006-2009 között -2%), míg
Győrben 2006-ról 2007-re komoly kiugrás történt (+92,5), ezt követően azonban csökkent a
vendégszám, ami azonban még így is jelentősen meghaladta a kezdeti időszak adatait (+20,9).
Amennyiben a vizsgált Magyar Táncfesztivál kétévenkénti rendezési periódusainak
időszakában vizsgáljuk a vendégéjszakák és a kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának
adatait, megállapítható, hogy a rendezés éveiben vendégforgalom emelkedés ugyan
tapasztalható, ez azonban szemben áll a szálláshely szolgáltatók körében elvégzett kérdőíves
kutatással, melyből kiderült, hogy Győrben csupán egyetlen szállodában van érzékelhető
turisztikai hatása a vizsgált rendezvénynek. A hotelek többsége úgy nyilatkozott, hogy a
szálláshely egyáltalán nem fogad erre a fesztiválra érkező vendégeket és hasonlóan
vélekedtek a Miskolci Operafesztivállal kapcsolatban a miskolci szállásszolgáltatók is. Utóbbi
város esetében a fesztivál időszakában az átlagosnál nem magasabb a kereskedelmi
szálláshelyet igénybevevők aránya.

5.2.

A Magyar Táncfesztivál lakossági megítélése

A fesztivál lakossági megítélésével kapcsolatban 324 kérdőívet került kitöltetésre. A
válaszadók 53,9%-ban nők, 46,1%-ban férfiak voltak. A megkérdezettek mindegyike hallott
már a fesztiválról, hiszen ez kritériuma volt a vizsgálatnak, mivel releváns eredményeket a
fesztiválról csak így kaphattam.
A válaszadók jellemzően a helyi lapok (45,2%) és a plakátok (40,6%) szerepét
emelték ki, míg a legjelentéktelenebb információforrás a Tourinform iroda volt, ahonnan
csupán a megkérdezettek 3,2%-a szerzett tudomást a rendezvényről. A kutatás tehát
alátámasztja a fesztivál szervezőitől rendelkezésemre bocsájtott, 2010-ben a lebonyolított
látogatói kérdőívezés eredményét, ahol a fesztiválról értesülők a legnagyobb arányban szintén
a plakátot és az írott sajtót, mint információforrást említették meg a legnagyobb számban.
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5.4 ábra: A Magyar Táncfesztivál fő információforrásai a válaszadók szerint (%)
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A vizsgálat alanyainak 75,8%-a vett már részt előadáson vagy programon. A részvétel
gyakoriságát tekintve elmondható, hogy rendszeresen a válaszadók több mint egynegyede
látogatója a programoknak (27,1%), míg alkalmanként 53,3%-uk vesz részt előadásokon. Ez
csupán részben magyarázható a jegyárakkal, melyek az előadások színvonalát, és a
nemzetközi szinten alkalmazott művészeti rendezvények jegyárait figyelembe véve
alacsonynak mondhatók. Ezt alátámasztja a mélyinterjú során elhangzott megállapítás is,
mely a Magyar Táncfesztivál saját belső kérdőíves vizsgálatán alapul, eszerint „a fesztiválon
2010-ben legyűjtött adatok alapján a megkérdezettek 77,8%-a elfogadhatónak tartja a
jegyárakat” (MBI).
A gyakorisági adatokat elemezve megállapítható, hogy a válaszadók a fesztivál
társadalmi értékeit pozitívan, a kulturális értékeket közömbösen, míg a gazdasági hatásokat
negatívan ítélik meg.
A fesztivál szórakozási és kikapcsolódási funkciójával a válaszadók nagyon nagy
arányban értenek teljes mértékben egyet (51,4% és 50,5%), vagyis ez a két társadalmi hatás
véleményük szerint a legpozitívabb. Emellett azonban nem elhanyagolható az sem, hogy a
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rendezvényt a megkérdezettek több mint egyharmada (38,2%) közösségi találkozási helynek,
és 47,7%-a élményszerzési lehetőségnek tartja. A mélyinterjú során kiderült, hogy a
szervezők a fesztivál hasznát alapvetően a pozitív társadalmi-kulturális hatásban vélik.
A rendezvénnyel kapcsolatban hatástanulmányok nem készültek, ugyanakkor a
közvetlen hatások mérésére a legutóbbi fesztivál alkalmával kérdőíves felmérést végeztek. A
társadalmi-kulturális hatásokkal kapcsolatos vélemény szubjektív percepción alapul. „A
fesztivál társadalmi elismertsége és támogatottsága csupán közvetett tapasztalatok alapján
szűrhető le, például a fesztivál szervezésekor felmerült kérések teljesítése a helyi lakosság
által, pl. parkolásra vonatkozólag” (BMI). A szervezők véleményét jelen vizsgálat
eredményei is alátámasztják. Kutatásom alapján a megkérdezettek a fesztivál összes
társadalmi hatását pozitívan értékelték. A konzekvencia, hogy a helyi közösség fesztivállal
kapcsolatos magatartása teljes mértékben támogató. A városi lakosság és a városi elit számára
a fesztiválon való részvétel presztízsértékű.
Az interjú során is elhangzott, hogy „a rendezvény fő hatása első sorban a város és
turisztikai imázshoz való hozzájárulásban jelenik meg” (BMI). Az esemény mára olyan
neves rendezvénnyé nőtte ki magát, mely „lehetőséget nyújt szakmai seregszemlére, ahol
komoly presztízs a fellépés” (KTB). Ennek ellenére a lakosság a fesztivál városi imázshoz
való hozzájárulását csupán közepes mértékben tartja jellemzőnek.
Az egyénre gyakorolt kulturális hatások megítélése kevésbé pozitív, mint a tisztán
társadalmi hatásoké, bár itt is inkább közömbös, mintsem negatív megítélésről beszélhetünk.
E hatások közül a fesztiválnak, mint művelődési lehetőségnek a megítélése a legerőteljesebb,
mellyel a válaszadók 38,4%-a teljes mértékben egyetértett, ami nagyon jó aránynak
tekinthető. Ez összefügghet azzal a ténnyel, hogy a fesztivállátogatók számára lehetőség van a
rendezvénnyel összefüggő fotókiállítások megtekintésére, táncházakban való részvételre, a
gyermekek számára a rendezvény időtartama alatt pedig balett oktatást szerveznek a
rendezők. A tanulási lehetőség megítélése ezzel szemben inkább negatív, mint pozitív, ugyan
úgy, mint az önmegvalósítási és önkifejezési lehetőségeké is.
A fesztivál kulturális hatásával kapcsolatban elsődlegesen a kulturális értékátadás és
a fesztivál unikum jellege, valamint a közösségformálási szerep hangzottak el a mélyinterjú
során. Utóbbi esetében a fesztivál időtartamát általánosan jellemző kellemes nyári esték
táncos, mulatós hangulata is kiemelésre került. Ennek értelmében a rendezvény erőteljes
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élmény nyújt a helyi lakosság és a városba érkezők számára, és megfelel a fesztivál
szlogenének: „Táncol az egész város” (BMI).
A városi fejlődést generáló tényezőket tekintve elmondható, hogy együttesen
vizsgálva őket a lakosság a Magyar Táncfesztivál városfejlődésben betöltött szerepét a
válaszadók a gyakorisági adatokat összegezve inkább pozitívan értékelik, amely véleményem
szerint összefüggésben állhat a főszponzor AUDI Hungária Zrt. programanyagokon,
kommunikációs eszközökön való megjelenésével is, bár a kutatás ennek vizsgálatát nem tűzte
ki célul, így jelen feltevést alátámasztani nem tudom.

5.5 ábra: A helyi lakosság megítélése a Magyar Táncfesztivál városi fejlődést generáló
hatásával kapcsolatban (%)

13,4%

6,7%
15,1%

egyáltalán nem
kevésbé

29,4%

közepesen
35,5%

nagyon
teljes mértékben

Forrás: saját kutatás, N=324

Kiemelkedő volt azok száma, aki szerint a Táncfesztivál erőteljes turisztikai
jelentőséggel bír, ezzel szemben összességében elutasították azt az állítást, mely szerint a
fesztivál hozzájárul a bűnözés felerősödéséhez, valamint zajjal és kosszal járna. Ugyanakkor
ezek a gyakorisági adatok a társadalmi hatás percepciós skálában feltett értékelendő állítással,
mely szerint „A fesztivál turisztikai szerepe jelentős” nem mutatnak teljes koherenciát, itt a
válaszok szóródása az előző módszerhez képest jóval szórtabb adatokat mutat.
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A válaszadók percepciója alapján a rendezvény a közlekedés fejlődéséhez nem járul
hozzá, viszont a város megszépülésében betöltött szerepét a megkérdezettek pozitívnak
értékelték. A kutatás alátámasztja, hogy a lakosság a fesztivál hasznait közvetlenül nem,
ugyanakkor közvetetten jelentősnek tartja.
A legszkeptikusabb eredmények a fesztivál munkaerő-piaci hatásával kapcsolatban
születtek. Az állításra, hogy „A fesztivál a helyi lakosság számára munkát biztosít” a
válaszadók 23,6%-a teljesen elutasító választ adott a fesztivál városra gyakorolt hatását
tekintve, míg pénzkeresési lehetőségként 50,5%-a a megkérdezetteknek volt teljesen elutasító.
Ezt alátámasztja a mélyinterjú során elhangzott kijelentés is, mely szerint a foglalkoztatás
szempontjából a fesztivál szervezésével közvetlenül érintettek száma rendkívül alacsony,
ezért minden rendezvényen jelen vannak önkéntesek, akik első sorban a fesztiválplakátozási,
szórólapozási feladataiban, hostess-munkák elvégzésében, valamint a tolmács feladatok
ellátásában vállalnak részt. A civil szervezetek megjelenése a fesztivál kiegészítő programjai
során megfigyelhető, például a vendéglátósok helyszínbiztosítása egyes kiegészítő
programokhoz (pl. fotókiállítás). „A szervezéssel közvetlenül 4 fő, míg a lebonyolítás során
mintegy 60-70 fő dolgozik a fesztiválon (ebbe a számba a fellépő társulatok és művészek
természetesen nem tartoznak bele)” (MBI).
5.6 ábra: A helyi lakosság percepciója a Magyar Táncfesztivál munkahelyteremtő
képességével kapcsolatban (%)
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Forrás: saját kutatás
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A gazdasági hatások megítélése (közlekedés fejlődéséhez való hozzájárulás, a
fesztivál városfejlődéshez való hozzájárulása, munkahelyteremtő képesség) független a
fesztiválon való részvételtől, mivel a két változó között szignifikáns kapcsolat nem
igazolható.
Sajnos a hatások tekintetében a gazdasági hatások mérésére irányuló felmérés csupán
a III. Magyar Táncfesztiválról a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programnak
köszönhetően a Nemzeti Táncszínház Kht. megbízásából készült, így csak becsülni lehet a
rendezvény gazdasági jelentőségét, hasznát, mely első sorban a városnak fizetett adókban
mutatkozik meg, de nem elhanyagolható a városba érkező külföldi fellépők és a média költése
sem (MBI).
Összességében tehát a fesztivál a helyi lakosság számára ismert és kedvelt
programlehetőségként jelenik meg, hozzájárulva ezzel a helyi közösség társadalmi-kulturális
fejlődéséhez. A rendezvény fejlesztése szervesen illeszkedik a hazai és a városi
turizmusfejlesztési

stratégiákba

és

megfelel

a

hagyományteremtéssel

kapcsolatos

kívánalmaknak, hozzájárulva Győr város pozitív imázsához belföldön és külföldön egyaránt.
A fesztivál kétévente történő megrendezésének köszönhetően napjainkban is unikum jelleggel
bír. A megrendezés időpontja tudatos stratégia eredménye, hiszen a rendezvény hozzájárul a
turisztikai szezon széthúzásához. A látogatók, a résztvevők és a média turisztikai költései
helyi szinten gazdaságilag meghatározóak.

5.3.

A Miskolci Operafesztivál lakossági megítélése

A Miskolcon végzett kérdőíves kutatás válaszadói 51,3%-ban nők, 48,7%-ban férfiak.
Életkorukat tekintve a kutatásba bevont személyek 38,8%-a a 18-24 év közötti korosztályba
tartozik, a többi korosztály közel azonos arányban jelent meg a felmérésben.
A 276 kérdőívvel készített felmérés kimutatta, hogy a legjelentősebb információforrás
a megoszlási adatok alapján a plakátról (44,9%) történő tájékozódás a helyi lakosság körében,
míg a legkevesebben a Tourinform irodában (3,3%) szereztek tudomást a fesztiválról. Nem
elhanyagolható azonban a helyi lapok (37,3%) és az internet (38%) szerepe sem.
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5.7 ábra: A felmérésben résztvevők megoszlása kor szerint (%)

7,3%
16,8%

38,7%

18-24 év
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19,3%

17,9%
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Forrás: saját szerkesztés

A részvételt tekintve a megkérdezettek 74,2%-a már részt vett az Operafesztiválon, ez
a szám azonban azért lehet csalóka, mivel – bár erre vonatkozó kérdés a kérdőívben nem
került megfogalmazásra – a programok egy része ingyenes volt. Ennek ellenére a magas
arány utal a fesztivál helyi lakosság körében levő népszerűségére, annak társadalmi
beágyazottságára. Aki már részt vett a fesztiválon, az tervezi, hogy újra részt vesz rajta, a két
faktor között ugyanis gyenge (9,5%), de szignifikáns kapcsolat mutatható ki (p<0,05) , ahogy
a következő rendezvényen való részvétel tervezése és a részvétel gyakoriság között is (17,0%)
5%-os szignifikancia szint mellett. Vagyis ha valaki többször részt vett már a fesztiválon,
akkor nagyobb valószínűséggel újra részt fog venni rajta.
Ez utal a fesztivál kiváló minőségére és népszerűségére egyaránt. Ezt alátámasztja BTvel készített mélyinterjú is, ahol a fesztiváligazgató elmondta azon személyes tapasztalatát,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is több olyan látogatóról tud, aki egész évben
arra tesz félre, hogy az Operafesztivál egy előadásán részt vehessen.
A fesztiválozók fele a rendezvény alkalmankénti látogatója, a válaszadók csupán
20,7%-a jár rendszeresen az előadásokra, programokra. Ez az átlagosnál magasabb,
ugyanakkor a fesztiválpiacon abszolút reálisnak tekinthető jegyárakkal magyarázható, mely a
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jelenlegi gazdasági helyzetben egyre kevesebb látogatónak engedi meg a részvételt. Ezzel az
eredménnyel cseng egybe BT megállapítása is, aki kiemelte az interjú során, hogy az
Operafesztivál jegyárait tudatosan – a nemzetközi jegyárakhoz képest – alacsonyan tartják,
hiszen egyébként a helyi lakosság még kisebb számban tudná képviseltetni magát a
rendezvényen. A megkérdezettek 56,5%-a tervezi, hogy a jövőben részt vesz az előadásokon.

5.8 ábra: Az Operafesztivál fő információforrásai a válaszadók szerint (%)
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35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

38,0%

37,3%

31,9%
24,7%

22,1%
11,6%
3,3%

Forrás: saját kutatás

A helyi lakosok a rendezvényt első sorban szórakozási, művelődési és élményszerzési
lehetőségnek tartják, ellenben elenyésző azoknak a hányada, akik egyetértenének a fesztivál
oktatási és jövedelemteremtő képességével. Utóbbi tekintetében a teljes mértékben elutasítók
aránya 51,4%, míg a teljes mértékben egyetértőké csupán 2,2% volt. Ez utóbbit támasztja alá
annak a kérdésnek az eredménye is, mely a fesztivál munkahely teremtő képességét vizsgálta,
itt ugyanis a válaszadók a fesztivált csupán közepesre értékelték (átlag: 2,7743; szórás:
1,355), de összességében elmondható, hogy a többség (30,4%) úgy látja, hogy a fesztivál
munkahelyteremtő jelentősége elhanyagolható.
A rendezvény városimázsra gyakorolt hatását a válaszadók döntő többsége, 75,0%-a
jelentősnek tartja, de még ennél is erősebben pozitív (84,0%) a fesztivál turisztikai megítélése.
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A turizmussal összefüggő devianciahatásokat, úgymint szemetelés, bűnözés felerősödése a
válaszadók többsége nem tartja jelentősnek.
A rendezvény városra gyakorolt hatásával kapcsolatos eredmények kimutatják, hogy
a rendezvény a helyi lakosok szemében színes programkínálattal rendelkezik és jelentős
közösségi élményt jelent. Kevésbé tartják ugyanakkor jelentősnek, hogy a fesztiválnak
köszönhetően a város megszépül, illetve javul az infrastruktúra, ugyanakkor a fejlődésben
betöltött szerepe ezzel szemben a válaszadók szerint inkább pozitív. A legszkeptikusabbak a
válaszadók a fesztivál nyelvtanulásra serkentő hatásával voltak, melyet összességében 58,8%
tartott kevéssé jelentősnek.
A fesztivál egyes társadalmi tényezőinek megítélése között közepes és erős
szignifikáns kapcsolat mutatható ki. A legerősebb kapcsolat (p<0,01) a fesztiválnak, mint
szórakozási lehetőségnek és élményszerzési lehetőségnek a megítélése között tapasztalható,
vagyis akik a rendezvényt élményszerzési lehetőségnek gondolják azok 64,5%-ban
szórakozási lehetőségként is tekintenek rá, emellett 55,4%-ban kikapcsolódási lehetőségként
is tekintenek a programokra.
Jelentősnek tartom, hogy a válaszadók jelentős része közösségi találkozási helynek
tekinti a rendezvény programjait. Akik, így gondolják, azok szórakozási (48,3%),
élményszerzési (42,8%) és önmegvalósítási lehetőségként (32,8) is tekintenek a rendezvényre.
A legerősebb kapcsolat a társadalmi tényezők egyénre gyakorolt hatásának
megítélését tekintve a kulturális változókkal kapcsolatban alakultak ki. Azok, akik
művelődési lehetőségnek tekintik a fesztivált, tanulási lehetőségként is tekintenek rá, a két
változó között erős, 58,4%-os korreláció mutatható ki, p<0,01 valószínűség mellett. Akik
önmegvalósítási lehetőségnek ítélik meg a fesztivál programjait 85,3%-ban önkifejezési
lehetőségként

funkcióját

is

jelentősnek

tartják,

a

két

változó

között

fennálló

korrelációvizsgálat alapján. A válaszadóknak ez a csoportja 56,5%-ban pénzkereseti
lehetőségként ítéli meg a rendezvényt, míg azok számára, akik önkifejezési lehetőséget
biztosít 53,2%-ban vélekednek hasonlóan a fesztivál egyére gyakorolt gazdasági hatását
tekintve Ez valószínűleg arra utal, hogy ezek a válaszadók valamilyen formában fellépési
lehetőséget látnak, illetve kapnak a rendezvényen.
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A fesztivál egyénre gyakorolt gazdasági tényezőjének, a pénzkeresetnek a megítélése
csupán a fenti, kulturális tényezőkkel igazol erős, szignifikáns kapcsolatot, a vizsgálat alapján
a társadalmi hatáscsoport változóival korrelációs viszonyban csak egy esetben áll. Így azok,
akik közösségi találkozási helyként jellemzik, a fesztivált a legkevésbé tekintenek rá
pénzkeresési lehetőségként.
A városra gyakorolt hatások tekintetében elmondható, hogy azok szerint a
válaszadók szerint, akik úgy gondolják, hogy a fesztivál színesíti a város programkínálatát,
55,8%-ban úgy vélekednek, hogy a rendezvény turistákat csal, illetve szerintük az
Operafesztivál közösségi élményt jelent a város lakóinak (41,8%). Szintén p<0,01
valószínűség melletti korreláció mutatkozik a fesztivál városi imázsra gyakorolt hatása és
annak turistákat vonzó hatása között. A két változó 46,0%-os kapcsolatban áll egymással.
Azok, akik szerint a rendezvény hozzájárul a város megszépüléséhez 51,9%-ban úgy
gondolják, hogy a lakosságot is büszkévé teszi.
Amennyiben
munkahelyteremtés,

a

fesztivál

gazdaságélénkítő

jövedelemteremtő

képesség,

hatásának

(gazdaságélénkítés,

infrastruktúrafejlesztés

és

városkép

megszépülés) társadalmi megítélését vizsgáljuk, megállapítható, hogy összességében közepes
jelentőségűnek tartják, míg a fesztivál társadalmi hatásait, úgymint közösségi találkozási
lehetőség,

színes

programkínálat,

szórakozási

lehetőség,

kikapcsolódási

lehetőség,

művelődési lehetőség, tanulási lehetőség és imázs formáló hatás, a helyi lakosság körében
inkább pozitív megítélés jellemzi.
Ezt alátámasztják azok a mélyinterjú során elhangzott információk is, melyek a
fesztivál közösségformáló erejét, a helyi lakosság számára létrejött fontos találkozási hely
szerepét emelik ki (BK, BT). Mind a miskolci Tourinform iroda vezetője, mind pedig a
fesztivál igazgatója kiemelték, hogy „a helyi lakosság számára mára presztízst jelent a
rendezvény egy-egy programján való részvétel, hiszen azon kívül, hogy a város ilyenkor
ünnepel, az résztvevők is szépen felöltözve, módját adva vesznek részt mind az ingyenes, mind
a jegyáras programokon” (BK).
A gazdasági hatások lakossági megítélését tekintve kimutatható, hogy azok a
válaszadók, akik szerint a fesztivál hozzájárul a turizmushoz, pozitívan vélekednek a fesztivál
fejlődést generáló hatásáról is. A két tényező korrelációját tekintve a tényezők között közepes
erősségű (30,7%) szignifikáns kapcsolat mutatható ki (p<0,01). A legerősebb szignifikáns
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korreláció a válaszadókat tekintve a fesztivál városra gyakorolt hatásait tekintve annak
közlekedésjavító hatása és a fejlődésben játszott szerepe között (50,6%), vagyis akik úgy
gondolják, hogy a fesztivál hatással van a közlekedés fejlődésére, azok az Operafesztivál
gazdasági fejlődésre gyakorolt hatását is elismerik.
A kutatás során kíváncsi voltam arra, hogy mit gondolnak a rendezvény városra
gyakorolt hatásait illetően, így rangsor felállítására kértem őket. Válaszaik szerint a fesztivál
szerepe elsődlegesen a programkínálat színesítésében mutatkozik meg, de szintén
jelentősnek ítélték meg idegenforgalmi szerepét (turistákat csal a városba). A következő
helyen (3,0881) a rendezvény közösségi élmény funkcióját sorolták, alig ettől elmaradva
(3,0805) a fejlődésre gyakorolt hatás került. A legrosszabb megítélést az Operafesztivál
munkaerőpiacra gyakorolt hatásában látják a válaszadók.

5.4.

A Magyar Táncfesztivál gazdasági elemzése

A Magyar Táncfesztivál a Művészeti Fesztiválok Szövetségének és a Magyar
Fesztivál Szövetségnek a tagja. Története egészen 1998-ig nyúlik vissza, létrejöttét szakmai
okok indokolták. A Budapestről induló esemény első alkalommal Országos Táncművészeti
Találkozó részeként került megrendezésre a Magyar Táncművészek Szövetsége, Győr város
és a Magyar Televízió szervezésében. A Táncfesztivállal párhuzamosan a Magyar
Fotóművészek és a Magyar Táncművészek Szövetsége közös kiállítást szervezett a program
kiegészítésekén, melynek célja a hagyományok és újítások bemutatása volt fotótörténeti- és
fotóművészeti értékek alapján. Az ötlet, hogy a táncművészetnek kifejezetten egy helyre
koncentrált fesztiválját létrehozzák a Magyar Táncművészek szövetségében vetődött fel.
Tagjai egyöntetűen Győr városa mellett döntöttek a megvalósítás helyszínéül. Ez egyezett a –
2001. július 1-től a Táncfórum jogutódjaként megalakult – Nemzeti Táncszínház Kht.
törekvéseivel, melynek célja, hogy a Budapesttől távoli, vidéki nagyvárosok kulturális életét
is változatosabbá, vonzóbbá tegyék. A megállapodás Győr város részéről Tóth Nándorné
(Győr Város Önkormányzata Kulturális Iroda akkori vezetője), Kiss János (a Győri Balett
igazgatója), Stangl Péter (a Győri Balett akkori művészeti titkára), Bészné Molnár Ilona (a
Győri Balett gazdasági igazgatója), a Magyar Táncművészek Szövetsége részéről Fodor Antal
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(ügyvezető), Ledniczky Bea (szervező titkár) és Rotter Barbara részvételével 1997.
decemberében jött létre.
Fő célja volt, hogy a táncművészeknek fellépési platformot nyújtson. Szakmai hátterét
a Magyar Táncfórum és a Magyar Táncművészek Szövetsége adta. A fellépések helyszínéül
Győr szolgált, mely az évek folyamán teljesen „magáévá tette” a fesztivált. Kezdetekben a
rendezvény a fellépők számára versenyt is jelentettek, hogy a magyar hivatásos táncművészek
megmérettethessék magukat, ez az irányvonal azonban az évek során elhalt.

5.4.1. Fesztiválfinanszírozás

A fesztiválszervezéssel foglalkozó stáb számára nem volt kérdéses, hogy a tervezett
minőségű és nagyságrendű fesztivál rendezési költségei rendkívül magasak, így tisztában
voltak vele, hogy külső forrás bevonása, szponzoráció nélkül a megvalósítás elképzelhetetlen.
Ennek oka, hogy a kulturális fesztiválok jegyeladási bevételei a fellépti- és technikai díjaknak,
kommunikációs és propaganda költségeknek töredékét sem fedezik. A megrendezéshez
szükséges költségvetés eleinte két fő részre különült, egyrészt egy helyi, győri költségvetésre,
másrészt a Táncfórum és a Táncművészek Szövetsége által biztosított részre. A kezdeti
időkből sajnos csupán részadatok léteznek, melyek az elemzést jelentősen nehezítették.
A tárgyalások a fesztivál forrásainak biztosítására több irányban is megindultak. A
szervezők a támogatók számára megjelenési lehetőséget biztosítottak, melynek értelmében
főszponzor lehetett az a természetes vagy jogi személy, aki a rendezvényt legalább három
millió forinttal támogatta, melyért cserébe a fesztiválrendezők média megjelenést biztosítottak
a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációs anyagokon.32 A szponzorációs díjak az első két
rendezvény esetében, melyek társprodukcióban valósultak meg, a Magyar Táncművészek
Szövetségéhez folyt be. Ezt követően, 2002-től a szponzori pénzekre a Győri Balett volt a
jogosult, mivel ez évtől kezdődően a fesztivál saját produkciójaként került megrendezésre. A

32

Német és magyar nyelvű brosúrákban való megjelenés 3000 példányszámban, valamint 1000 db plakáton,
ezen kívül televíziós adásoknál főcím utáni írásbeli felsorolásnál megjelentették a támogató logóját, interjúknál
említésbe kerültek, díjátadásnál személyes közreműködésre biztosítottak lehetőséget a rendezők, emellett a
felajánlott díjnál szakmai segítséggel kiválasztott díjazott részére személyes átadásra volt lehetőség.
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fesztivált alapvetően presztízsértékűnek vélték, így politikai és szakmai érdekek is indokolták,
hogy a város egyre komolyabb összegekkel támogassa a rendezvényt.

5.1 táblázat: A Magyar Táncfesztivál támogatásainak alakulása 2000-2010 (az adatok
ezer forintban értendőek)
Támogatás/Év

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Önkormányzat

8 000

9 000

10 000

10 150

16 600

13 960

NKA (Nemzeti Kulturális
Alap)
NKA Táncművészeti
Kollégium
Szponzoráció

na

1500

na

0

15 000

15 610

na

na

na

0

600

350

na

3 140

na

4 000

5 000

2 088

Jegy

na

1 615

na

na

5 000

5 518

OKM

na

na

na

1 000

na

Összes bevétel

na

na

na

43 200

47 800

15 283

Forrás: a Győri Balett által részemre bocsájtott belső, gazdasági adatai alapján saját számítás és szerkesztés

Az 5.1 táblázat első négy oszlopában az összes támogatás részbeni adatait
tartalmazza. Ennek oka, hogy ezekben az években a rendezvény még közös rendezésben
valósult meg, így a Győri Balett gazdasági osztálya, mely a Magyar Táncfesztivál és a
Táncbiennálé finanszírozásáért felelős, részemre is csupán ezeket a részadatokat tudták
rendelkezésre bocsájtani. Az adatokat idősorként vizsgálva jól látszik, hogy mind az
önkormányzat, mind az NKA által biztosított támogatás fesztiválról fesztiválra növekszik. A
szervezésből a győri önkormányzat egyre inkább kivette a részét, így mára a Magyar
Táncfesztivál összefonódott a város nevével. Emellett a jegyárakból is folyamatosan növekvő
bevételek realizálódtak, ami nem kizárólag a növekvő nézőszámnak, hanem az egyre kiválóbb
művészek előadásaira váltott magasabb, kiemelt jegyárakkal magyarázható. A költségvetési
szerkezet eleinte lehetővé tette, hogy a rendezvénnyel párhuzamosan kiegészítő programok is
megrendezésre kerüljenek (pl. fotókiállítás, táncfilm vetítés), mely kedvezett a város, a Győri
Balett és a turisztikai szolgáltatók kapcsolatának, hiszen a kísérő rendezvényekhez való
hozzájárulás

(pl.

helyszín

biztosítása

a

fotókiállításhoz)

a

vendéglátó

ipari

és

szállodaszektorban presztízskérdéssé vált. Természetesen voltak olyan támogatók is, melyek
konkrét pénzekkel nem, de kiállítási helyszín biztosításával, ingyenes reklámanyag
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készítéssel, annak sugárzásával bartell szerződés formájában járultak hozzá a fesztivál
megrendezéséhez (pl. Komédiás Étterem – fotó kiállítási helyszínként, a Magyar Rádió
ingyenes PR interjúval). Ez alátámasztja, hogy a fesztiválszervezők a színesebb
programpaletta, a több szolgáltatás és a magasabb látogatószám érdekében kapcsolatot
építenek ki a helyi szolgáltatókkal.

5.2 táblázat: A Magyar Táncfesztivál együttműködéses partnerei
Partner neve
Gabusz
Személyszállító Kft.
Farkas János
Hogg Robinson
Magyarország Üzleti
Utazási Kft.
Culinart Party
Service & Catering
Szolgáltató Kft.
Security Patent
Élőerő Kft.
PALART-STÚDIÓ
Reklámtervező és
Kivitelező Bt.
Palatia Nyomda és
Kiadó Kft.
Visionext Bt.
Varázsceruza
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Magyar Hirdetőiroda
Kft.33
Médiapartnerek
Kisalföld Kiadó Bt.
Oxygen Média Kft.
Hírcity Kft.
Revita TV Győr Zrt.
Est Lapok Kft.

Tevékenység

Székhely

csoportos személyszállítás

9028 Nyúl, Kossuth L. u. 34.

egyéni személyszállítás

9024 Győr, Mécs L. u. 16.

utaztatás, repülőgépes utaztatás

1139 Budapest, Váci út 81-85.

étkeztetés

9021 Győr, Arany J. u. 27.

őrzésvédelem

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

kiadványok

9024 Győr, Kéményseprő u. 6.

kiadványok

9026 Győr, Viza u. 4.

kiadványok

9023 Győr, Szabolcska utca 1/b.

kiadványok

9021 Győr, Erkel F. u. 4.

óriásmolinó elhelyezése

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

Tevékenység
nyomtatott média
médiaügynökség
hírügynökség
hírügynökség
médiaügynökség

Székhely
9021 Győr, Szent István út 51.
1126 Budapest, Ugocsa u. 6/A.
9025 Győr, Kiss Ernő u. 1/B.
9021 Győr, Vasvári Pál u. 1.
1097 Budapest, Gyáli u. 15/A.

Forrás: A Győri Balett által részemre bocsájtott belső adatok alapján saját szerkesztés

33

A cég elnevezése vagy cégformája a Győri Balett által részemre bocsátott elnevezéshez képest módosult, vagy
a köztes időben a céget törölték, mivel a cégjegyzék adatbázisban a fenti néven nem található meg. A Kft.
korábbi székhelyét a Google internetes keresővel lehívott adatok alapján tüntettem fel a táblázatban.
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Az alábbi táblázatban a fesztivál költségvetésének kiadási oldala látható. Az
adatrendezés során komoly nehézséget okozott, hogy bár a 2007-es évtől kezdődően a
gazdasági osztály új könyvelési programmal rendelkezik, az ebben használt meghatározások
pedig eltérnek a korábban általuk bevezetett meghatározásoktól. A fenti táblázatban én az
eredeti költség-meghatározásokat figyelembe véve gyűjtöttem ki és rendszereztem az
adatokat.
5.3 táblázat: A Magyar Táncfesztivál költségvetése, kiadási oldal 2002-2010 (az adatok
ezer forintban értendők)34

Év
2002
2004
2006
2008
2010

Reklám és
propaganda
kiadások
1 043
681
1 300
7 277
6 076

Nyomdai
költségek

Szállás

Vendéglátás

Vegyes
kiadások

Összesen

294
163
250
na
957

1 654
44
na
630+x
2 338

1 191
317
690
1 365
8 285

6 689
10 461
10 306
2 892+x
30 047

10 871
11 666
12 546
43 109
47 703

Forrás: a Győri Balett belső anyagai és adatai alapján saját számítás és szerkesztés

Kiadások tekintetében, mint az a fenti adatokból és táblázatból kitűnik, a fesztiválhoz
mint

turisztikai szolgáltatásokat (szállás, vendéglátás), mind közlekedési szolgáltatást

(szállítás) tekintve jelentős költségek kapcsolódnak. A rendezők beszállítói köre, mélyinterjú
alanyaim elmondása alapján, részben saját kapacitásukra, valamint a lokális, városi
szolgáltatók mellett regionális szolgáltatókra is kiterjed. Bár a fesztiválszervezők elmondása
alapján a gazdasági kapcsolatok lokálisak, azonban a székhelyek tekintetében látszik, hogy
annak ellenére, hogy a cégek győri irodával rendelkeznek, székhelyüket tekintve részben
fővárosiak, vagyis a fesztivál nem csupán a helyi szolgáltatók számára jelent bevételt. A
rendezvény regionális szinten a fenti beszállítók mellet azoknak a jegyértékesítő irodáknak is
bevételt jelent, melyek jutalékért a rendezvény programjaira jegyeket árulnak.

34

A táblázatban x-el jelöltem azt a nem ismert összeget, melyet a fellépő művészek, csoportok számára fellépti
díjként kifizettek, és melyből a fellépő művész maga fizette ki szállásdíját. Sok esetben ugyanis a fellépti díj a
szállás, ellátás illetve esetleges transzfer összegét is tartalmazza, így ezt a szervezők nem tudják a fellépti díjtól
különválasztva a költségvetés vonatkozó részébe beírni, ugyanakkor Bészné Molnár Ilona jelezte, hogy 2008ban történt ilyen jellegű kifizetés.
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Országos hatásról nem beszélhetünk, még Budapest vonatkozásában sem, hiszen 120
km európai és nemzetközi viszonylatban csupán regionális területi dimenziónak tekinthető,
azonban ez a kapcsolat tökéletesen mintázza a hazai, általános példát, vagyis itt is
alátámasztható a magyar gazdaság főváros-központúsága. A regionális hatás az adókon
keresztül valósul meg, hiszen a cégek székhely szerint adóznak, így a beszállítók gazdasági
tevékenységének köszönhetően a járulékos költségek regionális szinten jelennek meg.
A rendezők jegyárpolitikájának középpontjában elvárásként az állt, hogy a bevételből
a színházi rezsiköltségek valamint műszaki díjak fedezetén kívül, a jegynyomtatási
költségeket, valamint a jegy- és szervezőirodák jutalékát is fedezni kell, mely nagyságrendileg
Győrben 20%, Budapesten pedig 30% volt. Az önkormányzati támogatás pénzügyi
elszámolásából

kiderül,

hogy

az

összeget

első

sorban

marketingkommunikációs

tevékenységre fordították.

5.4 táblázat: A Magyar Táncfesztivál marketingköltségeinek, önkormányzati
támogatásának, jegyár bevételének és a regisztrált nézőszámának alakulása 2002-2010
között (az adatok ezer forintban értendők)
Rendezvény
neve
III. Magyar
Táncfesztivál
IV. Magyar
Táncfesztivál
V. Magyar
Táncfesztivál
VI. Magyar
Táncfesztivál
VII. Magyar
Táncfesztivál

Év

Reklám és
propaganda
kiadások

Nyomdai
költségek

Önkormányzattól
kapott támogatás

Jegyár
bevétel
alakulása

Regisztrált
nézőszám

2002

1 043

294

9 000

1 615

na

2004

681

163

10 000

na

na

2006

1 300

250

10 150

na

na

2008

7 277

na

16 600

5 000

3 661

2010

6 075

957

13 960

5 518

3 755

Forrás: a Győri Balett által részemre bocsájtott belső, gazdasági adatok alapján saját számítás és szerkesztés

A táblázatból látható, hogy a reklám és propaganda kiadások, illetve a nyomdai
költségek 2002-2008 között folyamatosan növekedtek. A reklámköltségekben 2010-re
tapasztalható visszaesés. Az önkormányzati támogatás gyakorlatilag ugyan ezt a tendenciát
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követi, tehát, hogy a reklámra és propaganda kiadásokra fordított összegek az önkormányzati
támogatáshoz mérten alakulnak. A regisztrált nézőszámot vizsgálni az adatok hiánya miatt
sajnos nem lehet. A 2008-as és 2010-es adatokból látható, hogy bár a reklám és propaganda
költségek és az önkormányzattól kapott támogatás irányát követik, annak mértékével nem
azonosan változnak. A nézőszám és jegyár bevétel 2008-ról 2010-re növekedett. Teljes körű,
longitudinális vizsgálat azonban nem végezettő el azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzati
támogatás és a nézőszám alakulása között van-e összefüggés.
A résztvevők számát tekintve mind a Magyar Táncfesztivál, mind a Táncbiennálé
nagyszámú látogatót vonz. A szervezők 2008-as fesztivál beszámolója alapján a regisztrált és
szabadtéri, ingyenes előadásokon összesen 12.200 néző vett részt, mely a város
lakosságszámát tekintve komoly adatnak tekinthető. Az is örömteli, hogy a résztvevők közel
1/3-a megfizeti a jegyáras előadásokon való részvételt is, mely jó aránynak tekinthető a
nemzetközi, hasonló összművészeti fesztiválok adatait számításba véve.

5.5 táblázat: A Magyar Táncfesztivál és a Táncművészeti Biennálé regisztrált
látogatószámának alakulása 2002 és 2010 között (fő)
Rendezvény neve
III. Magyar Táncfesztivál
IV. Magyar Táncfesztivál
V. Magyar Táncfesztivál
I. Táncbiennálé
VI. Magyar Táncfesztivál
II. Táncbiennálé
VII. Magyar Táncfesztivál
III. Táncbiennálé

Év
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Regisztrált nézőszám
na
na
na
6 249
3 661
3 562
3 755
4 938

Forrás: Győri Balett által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján saját szerkesztés

Ugyanakkor elgondolkoztató lehet, hogy a Magyar Táncfesztivál „kistestvéreként”
emlegetett Táncbiennálé minek köszönhetően vonz több, de legalább ugyan annyi regisztrált,
jegyáras programon részt vevő látogatót, mint amennyit a „nemzetközi A” kategóriába sorolt
Táncfesztivál?
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A

jegyárak

alakulásáról

ismételten

a

fesztivál

költségvetésére

visszatérve

mindenképpen foglalkozni kell a rendezvény munkaerőpiacra gyakorolt hatásával. A nagy
európai fesztiválok (salzburgi, luzerni, bayreuthi, stb.) legalább a fesztivál időtartama alatt,
szezonálisan

alkalmazott

munkavállalókat

foglalkoztat.

A

Magyar

Táncfesztivál

megalakulása óta a Győri Balett főállású alkalmazottain kívül senkit nem foglalkoztat a
rendezés lebonyolításához. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2002 óta, mely az első saját
rendezés éve volt, Kiss János a Győri Balett igazgatója, Keszeiné Tóth Bernadett a Győri
Balett művészeti titkára és Bészné Molnár Ilona a Győri Balett gazdasági igazgatója látják el
a fesztivál szervezésével kapcsolatos összes feladatot. A műszaki lebonyolítást a Győri Balett
technikusai segítik, akik egyébként is állandó alkalmazotti státuszban vannak a Győri
Nemzeti Színháznál. E szűkös költségvetéssel kapcsolatban Kiss János 2002-ben fogalmazta
meg borúlátását: ”Mi világnyelvet beszélünk, az összes fesztiválhoz képest mégis a
legalacsonyabb a támogatottságunk. A miskolci operafesztivál évente 100 millió forintot, a
pécsi országos színházi találkozó 60 millió forintot kap, mi pedig kétévente, bár a fesztiválnak
nemzetközi visszhangja is van, sokkal kevesebbet! 2004-ben 13 milliót…”35
A fesztivál munkáját a hatástanulmányok elkészítéséhez két önkéntes segíti már több
éve, ám ellenszolgáltatást ők sem kapnak, munkájuk kizárólag a fesztivál iránti
elkötelezettségnek és kulturális érdeklődésüknek köszönhető.
A költségvetési struktúra átalakulásával, valamint a fesztivál egyre komolyabb
nemzetközi erősödésével ezek a kiegészítő programok sajnálatos módon elmaradtak. Ennek
oka, hogy a karcsúsodó költségvetésből egyre színvonalasabb előadások finanszírozása
valósult meg, így a kisebb kiegészítő programokra nem maradt elég keret. Ez nem jelentette a
kooperációk

felbomlását,

hiszen

jelenleg

a

Győri

Idegenforgalmi

Közalapítvány

támogatásával a Magyar Táncfesztivált turisztikai csomag részeként is ajánlják, emellett a
rendezvény lokális partneri együttműködésben áll a Rába Szállodával, a Tourinform Irodával,
a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvánnyal, több vendéglátóhellyel, de hasonló
együttműködése regionálisan turisztikai szolgáltatókkal nem áll fenn.
Az együttműködéseket tovább elemezve megállapítható, hogy a rendezvény kulturális
intézményekkel sem épít ki gazdasági jellegű kapcsolatot (pl. terembérlés, helyszínbiztosítás,
stb. miatt), mivel az előadások fő helyszíne a Győri Nemzeti Színház, mely a Győri Balett
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központi épülete. A kísérő rendezvények a város terein, utcáin kapnak helyet, mely a
rendezvény céljainak tökéletesen megfelel, így nem indokolt gazdasági kapcsolat kiépítése
más kulturális intézményekkel.
A fenti elemzések alapján elmondható, hogy a rendezvény jelenlegi helyzetét tekintve
megrekedt egy magas, minőségi szinten. E szint átlépése több kérdést is felvet, hiszen
amennyiben a fesztivál erőteljesebb nemzetközi figyelmet kap, elveszítheti azt a jelenlegi
funkcióját, a város életében betöltött funkcióját, teret engedve egy komoly nemzetközi
fesztiválnak. Ugyanakkor szükségszerű lenne e kérdést tovább feszíteni, hiszen jelenleg a
fesztivál kétévente kerül megrendezésre, a köztes években Győri Táncművészeti Biennálé
nyújt hasonló szórakozási lehetőséget a tánc, a balett szerelmeseinek. Véleményem szerint
lenne igény és lehetőség is a jelenlegi Magyar Táncfesztivált nemzetközi léptékben is jelentős
fesztivállá tenni, hiszen a jelenlegi Biennálé képes lehet a helyi közönség számára azt a
kikapcsolódási lehetőséget és művészeti élményt nyújtani, melyre jelenleg a Táncfesztivál
hivatott. Ehhez azonban a jelenlegi elsősorban humánerőforrás létszámának jelentős
bővítésére,

további

kulturális

intézmények

bevonására,

erőteljesebb

nemzetközi

kommunikációra lenne szükség.

5.5.

Miskolci Operafesztivál gazdasági elemzése

Miskolci Operafesztivál fő célja egy olyan rendezvény megalkotása volt, mely magas
művészeti érték létrehozásával hozzájárul a város imázsának javulásához, kibővítve a régió
idegenforgalmi kínálatát. A rendezvény Müller Péter „Sziámi” (alapító igazgató) ötlete
alapján jött létre „A zene várost épít!” szlogennel. A Magyar Táncfesztiválhoz hasonlóan
szintén összművészeti fesztiválként jelenik meg, ugyanakkor programkínálata jelentősen
szűkebb az előbb bemutatott Táncfesztiválénál, így csupán egy szűk rétegszegmens igényeit
elégíti ki.
A fesztivál létrejötte Miskolc várossal szoros, összehangolt munka folyamán valósult
meg. A város vezetése a 90-es évektől kezdődően a kulturális városfejlesztés útjára lépett, és
célként fogalmazta meg egy olyan fesztivál kialakítását, mely a művészeti-kulturális
értékközvetítés mellett a régió kiemelkedő idegenforgalmi vonzerejévé válhat. Az alapítók
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felismerték, hogy a fesztivál a művészeknek biztosított szakmai platform mellett komoly
gazdasági előnyökkel jár. Az Operafesztivált a létrehozás óta összefogás jellemezi a
kultúrkormányzat, a város, a megye, a térségi és régiós intézmények, vállalkozók és
magánemberek részéről, akik kiugrás lehetőséget látnak a fesztivál és a „fesztiválváros
projektben”.
A turisztikai vonzerőteremtés és városmegújítás mellett a fesztivál további célja a
művészeti-kulturális értékátadás mentén a város hazai és nemzetközi ismertségének
elősegítése és megerősítése. Célként fogalmazódik meg, hogy a fesztivál neve összefonódjon
a rendező város nevével, emellett az ország és a régió idegenforgalmi stratégiájába szervesen
illeszkedjen. Az alapítók a fesztivál fő céljai között fogalmazták meg, hogy a rendezvény a
színházi és zenei kultúra fejlesztéséhez a térségben, valamint hozzájáruljon a Miskolci
Nemzeti Színház épületeinek és humánerőforrásának kihasználásához hozzájáruljon.
A célok tartalmi elemei a fesztivál névtematikáján alapulnak. Az először 2001-ben
először megrendezett fesztivál 2001-2004 között „Bartók + egy neves külföldi operaszerző”
néven kerül megrendezésre, így minden évben más nevet visel. 2004 óta Bartók neve mellé
egy-egy zeneszerző csoport vagy zenei irányzat kerül: 2001: Verdi, 2002: Puccini, 2003:
Mozart, 2004: Csajkovszkij, 2005: a bel canto stílus zeneszerzői, 2006: a Verizmus
zeneszerzői, 2007: francia zeneszerzők, 2008: szláv komponisták, 2009: Bécs, 2010: Európa
2010, 2011: Verdi. A tematika célja, hogy minden évben a rendezvény valamilyen
újdonságértéket képviselve, megújulva, az egyetemes zenekultúrát hirdetve jelenjen meg a
fesztiválpiacon.
A fesztivál turisztikai jelentősége 2001 óta erősödni látszik, melyet alapvetően a
látogatószám bővülése mutat. Ennek köszönhetően a fesztivál nem csupán a repertoárt
tekintve bővítik, hanem területi dimenzióját tekintve is. Ennek során a programkínálatot
számos Észak-magyarországi kulturális eseménnyel hangolják össze. Miskolc és a térség
egyre több helyszínét is bevonják a programokba, melynek célja, hogy a rendezvény
regionális vonzerejét tovább növeljék.
„A fesztivál fő helyszínei a Miskolci Nemzeti Színház öt játszóhelye. Természetesen
nincs minden évben mind az öt játszóhely bevonva, hiszen mindig a Bartókhoz kapcsolt
plusz zeneszerző/k/

határozzák meg a tematikát. A színházon kívül hangversenyeket

tartunk a város csaknem valamennyi templomában. Szükség szerint igény bevesszük a
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Miskolci Egyetem auláját is, mely az egyetlen olyan méretű előadóterem a városban , melynek
befogadóképessége 1000-1200 fő. A Miskolci Jégcsarnokot rock-koncert céljára vettük
igénybe.” (Peiszere Pálné, a Miskolci Operafesztivál gazdasági igazgatója). A helyszínek
használatáért az Operafesztivál Kht. bérleti díjat fizet.
5.6 táblázat: A Miskolci Operafesztivál programhelyszínei

Avasi Bormúzeum
Avasi református templom

Lokális helyszínek - Miskolc
Hősök tere
Jégcsarnok

Barlangfürdő

Kandia köz

Belvárosi evangélikus templom
Csodamalom Bábszínház
Déryné kert

Képcsarnok
Miskolci Egyetem Díszaulája
Miskolci Galéria
Miskolc-Tapolcai Barlang- és
Gyógyfürdő

Erzsébet tér
Herman Ottó Múzeum Papszer úti
épülete

Rákóczi-ház
Széchenyi utca
Szentháromság Ortodox
templom
Szinva terasz
Városház tér
Zenepalota
Zsinagóga

Művészetek Háza

Regionális helyszínek
Baradla Barlang aggteleki hangversenyterme
edelényi Coburg kastély
Forrás: saját szerkesztés

A rendezvény tehát több kulturális intézménnyel is kapcsolatban áll, ezek
elhelyezkedése ugyan főként lokális, azonban néhány közülük a régióban található. A
fesztivál fejlődésével egyre inkább megfigyelhető, hogy a miskolciak is mindinkább
sajátjukénak tekintik a fesztivált. Ezt támasztja alá a készített mélyinterjúk és a helyi lakosság
körében elvégzett kérdőívezés is. Kiemelkedően jelentősnek tartom a fesztivállal
kapcsolatban, hogy a rendezvény időtartama alatt a város valóban ünnepet, különleges
élményt él meg, mely alapvető elvárása annak a fesztiválkritériumnak, mely szerint a fesztivál
ünnepélyes esemény. Ez egyben utal a fesztivál társadalmi beágyazottságára is.

5.5.1. Fesztiválfinanszírozás

A költségvetési adatokat tekintve (melyet Peiszerle Pálné, a Miskolci Operafesztivál
gazdasági igazgatója bocsájtott rendelkezésemre) jól látható, hogy a fesztivál jelentős
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büdzséből gazdálkodik. A város önkormányzata a kezdetektől komoly támogatásban részesíti
a rendezvényt olyannyira, hogy az első év 12 milliós támogatása az évek során több mint
megtízszereződött és bár 2008 óta csökkenő tendenciát mutat, a szervezők a tavalyi évben is a
kezdeti költségvetés közel kilencszeresével gazdálkodhatnak. Nagyon komoly jelentőséggel
bír az NKA Kulturális Tárcájától kapott hozzájárulás is, mely 2003-ban elérte a 150 millió
forintot, míg 2010-ben közel 117 millió forintot jelentett.
5.7 táblázat: A Miskolci Operafesztivál bevételeinek alakulása a 2001-2010-es
időszakban (az adatok ezer forintban értendőek)
Támogatás /Év
Miskolc MJ.Város
Önkorm.
NKA- Kult. Tárca

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12 000

115 465

147 723

140 000

145431

125 000

106 500

80 050

100 000

100 000

110 401

116000

81 400

116 943

Egyéb támogatók /
cégek,
magánszemélyek/

3 831

5 920

10 200

24 072

7500

9 760

12 051

95 881

221 385

257 923

274 473

261431

216 160

235 494

23 698

21 991

21 150

34 127

30001

29 627

29 176

119 579

243 376

279 073

308 600

296548

245 787

264 670

6 496

3 017

3 500

200

2000

5 214

5 449

7 795

34 565

34 894

32 478

30524

25 019

30 076

3 313

4 207

3 307

10 554

6215

48 948

4 306

178
137 361

23
285 188

343
321 117

935
352 767

725
336012

14 400
339 368

824
305 325

4 288

0

0

0

23092

29 470

29 104

0

0

0

-23 092

-29470

-29 104

0

141 649
0

285 188
2 617

321 117
17629

329 675
0

329634
0

339 734
0

334 429
21 052

Támogatás összesen
Reklám- egyéb
vállalk.bevétel
Mindösszesen
Pályázatból származó
bevétel
Jegybevétel
Egyéb
közhaszn.bevétel
Pü-i tev.bevétele
Összes bevétel
Előző évről elhatárolt
bevétel
Bevétel elhatárolás
következő évre
Bevétel összesen
Veszteség

Forrás: A Miskolci Operafesztivál gazdasági igazgatója által részemre bocsájtott belső adatai alapján saját
szerkesztés

A befolyt támogatások tekintetében a 2006-2008 volt a csúcsidőszak, ezt követően
visszaesést könyvelt el a rendezvény, mely részben a gazdasági helyzet alakulásával, másrészt
a városban megjelenő új rendezvények számának ugrásszerű növekedésével magyarázható,
hiszen míg a KSH területi statisztikai adatai alapján 2007-ben 614 esemény került
megrendezésre, addig 2008-ban már 852, 2009-ben 3199.
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A fesztiválok növekvő népszerűségének köszönhetően a támogatásukra fordítható
támogatási összeg elaprózódhat. Ezt alátámasztja Bátor Tamással, az Operafesztivál korábbi
fesztiváligazgatójával készített interjúm is, aki kiemelte, hogy az állami támogatások
csökkenése mellett komoly probléma, hogy a városban megjelenő nem összművészeti, hanem
alapvetően a populáris fesztiválok miatt a kezdetekben kapott támogatásoknál jelentősen
kisebb összeggel gazdálkodhatnak annak ellenére, hogy véleménye szerint a fesztivál jelentős
hatással van a város gazdaságára. Számításai szerint 130 millió forintos önkormányzati
támogatás esetén a fesztivál a multiplikatív tényezőket figyelembe véve mintegy 80 millió
forintot visszaforgat a gazdaságba, hiszen a fesztivál látogatói az előadásokat követően
jellemzően költenek vendéglátó szolgáltatásokra és a magas minőségű szolgáltatások
igénybevételét preferálják.
5.9 ábra: A Miskolci Operafesztivál támogatásainak alakulása a rendezések
viszonylatában (ezer forint)

300 000
Egyéb
támogatók*

250 000
200 000
150 000

NKA- Kult.
Tárca

100 000
50 000

Miskolc
MJ.Város
Önkorm.

-

Forrás: A Miskolci Operafesztivál részemre bocsájtott belső, gazdasági adatai alapján saját szerkesztés
*: cégek és magánszemélyek;

A fesztivál népszerűségét mutatja, hogy szponzori pénzekből sincs hiány. Bár a
kezdetekben még viszonylag kevés támogatás folyt be cégektől és magánszemélyektől, az
összeg a 2010-es évet a bázisév 2001-hez viszonyítva így is több mint háromszoros
növekedés tapasztalható. Bár a fentiek alapján a legjelentősebb támogatás, az önkormányzati,
évről évre csökken, a teljes bevételt összességében vizsgálva azonban megállapítható, hogy a
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fesztivál minden évben nagyjából ugyanakkora összbevételt könyvelhet el, főként a reklám és
egyéb vállalkozói, valamint a jegyár bevételnek köszönhetően. Utóbbiakkal kapcsolatban a
fesztivál gazdasági igazgatóasszonya elmondta, hogy a bérlet és jegyárakat mindig az adott év
produkciói határozták meg. Árat növelő tényező egy-egy világhírű operaénekes, karmester
illetve társulat fellépése (Jose Cura, Milánói Scala, Nagy Moszkvai Klasszikus Balett
Színház, Marton Éva, Rost Andrea, Renato Bruson, stb), míg az utolsó évek csökkenő árait a
gazdasági helyzet romlásával magyarázzák.

5.8 táblázat: A Miskolci Operafesztivál jegyárainak alakulása 2001-2010 között (az
adatok forintban értendők)
Helyszín/Év

Nyári Színház
Egységes helyár

0

5 000
2 500

2006
10 000
3 500
8 000
2500
600
1500
2 500
600
3 000
2 500

Csarnokszínház

0

0

0

Játékszín

0

400

Egyéb helyszínek/
templom…/

0

I. kategória

0

II. kategória

0

Jégcsarnok

0

I. kategória
II. kategória
III. kategória
Egységes helyár

2001
5 000
1 500
1 500
800
500
200
1 000
700

2005
10 000
3 500
8 000
2 500
5 000
1 500
2 500

2 000
200
5 000
4 000
3 500
2 000
0

1 600
600
1 000
600
3 000
2 500
2 500
2 000
0

2007
10 000
3 000
8 500
2 000
6 500
1 000
1 000
800
5 000
2 500

2008
10 000 3
500
8 000
2 500
6 000
1 500
2 000
1 000
6 000
3 000
2 000
1 000

2009
8 000
3 500
6 500
2 500
5 000
1 500
1 000
800
4 000
2 500

2010
7 500
3 900
6 000
2 900
3 500
1 500

0

0

0

0

0

0

0

2 500
6 00

3 500
1 300

4 000
600

2 000
800

0

0

0

7 900

0

0

0

6 900

5 500

3 500

3 500

6 900

1 000
600
2 000

Forrás: A Miskolci Operafesztivál részemre bocsájtott belső, gazdasági adatai alapján saját szerkesztés

Annak ellenére azonban, hogy a fesztivál jegyárai az utolsó néhány évben a korábbi
árak alá csökkentek, növekvő előadásszám mellett is csökkenő nézőszám volt megfigyelhető.
Fontos azonban kiemelni, hogy a fesztivál számos ingyenes programmal is megjelenik,
melynek célja, hogy a városi lakosság számára közösségi élményt biztosítson, valamit elérje
azokat a fogyasztókat is, akik az operaelőadások jegyárait nem engedhetik meg maguknak
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(BT). Ezek az ingyenes programok közvetlenül, a jegyár bevételen keresztül, ugyan nem
hatnak a gazdaságra, azonban közvetett gazdasági hatást generál például a vendéglátó
szolgáltatások igénybevételén keresztül.

5.9 táblázat: A Miskolci Operafesztivál előadásai, nézőszáma és előadásszáma 2001 és
2010 között
Év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Fesztivál témája
Bartók+ Verdi
Bartók+ Puccini
Bartók+Mozart
Bartók+Csajkovszkij
Bartók+ Bel canto
Bartók+ Verismo
Bartok+ Párizs
Bartók+ Szlávok
Bartók+Bécs
Bartók+ Európa
összesen

Nézőszám (fő)
11 400
14 180
13 797
18 192
17 005
15 687
18 962
17 038
15 709
15 685
157 655

Előadássz. (db)
26
41
51
59
44
51
61
59
65
61
518

Forrás: a Miskolci Operafesztivál által rendelkezésemre bocsájtott belső anyag alapján saját szerkesztés

A

költségeket

tekintve

Győrrel

ellentétben

az

Operafesztivál

reklám

és

nyomdaköltségre fordított költségei az önkormányzati támogatással semmilyen párhuzamot
nem mutatnak. Az azonban jól látszik, hogy 2004-ben költötték a fesztiválszervezők a
legmagasabb összeget reklámra, mely év a második legmagasabb nézőszámot is jelentette a
fesztivál számára, ezt követően azonban a reklámköltségek jelentősen lecsökkentek, melyet
azonban a nézőszám nem követett.
Az Operafesztivál tekintetében a várostól kapott támogatás döntő hányadából a
meghívott előadók fellépti díját rendezik a fesztiválszervezők, mely a műfajból adódóan
jelentős összegeket tesz ki.
A

rendezvény

kiváló

kommunikációs

tevékenységet

folytat.

A

2005-ös

Országtanulmányban, mely hazánk ismertségét mérte az osztrák lakosság körében, az
országot népszerűsítő média megjelenések során a Miskolci Operafesztivál a harmadik
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leggyakrabban említett fesztivál volt (KPMG, 2005). Emellett a tudatos kommunikációs és
marketingtevékenység a nemzetközi sajtóban a Miskolci Operafesztivált „felemelte” a
salzburgi- és bayreuthi fesztiválok sorába. Ez az agresszív marketingtevékenység a város
arculatára is komoly pozitív hatást gyakorol.

5.10 táblázat: A Miskolci Operafesztivál költségtáblázata költségcsoportok és a rendezés
éve szerint (2001-2010)

I.

Költségek/Rendezés éve

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Előadómüv.tevékenység
ktg.

74601

146388

198779

233596

174487

188744

200377

152074

172813

190225

Előadóművészeti tevékenységhez kapcsolódó költségek/ közreműködők, szolgáltatást nyújtók

II/
1

Egyéb
műv.közremüködők, klf.
szolgáltatást nyújtók

3 785

5 001

5 004

4 935

3 989

9 412

10 327

9 667

9 663

10 920

2

Szállásköltség

5 451

5 220

4 521

11 985

11 173

13 132

16 885

11 856

14 086

19 289

3

Szállítás

3 283

896

3 706

3 676

7 683

5 625

3 760

10 643

18 274

17 752

4

Repülőjegy

1 669

2 216

2 701

5 444

5 630

17 637

5 599

16 387

18 951

10 290

5

technikai bonyolítás

1 176

3 666

6 611

3 060

8 042

7 106

10 669

9 574

10 056

10 773

6

egyéb / jogdíj,biztosítás,
bérleti díj tur.hatástan…

1 450

3 831

3 585

6 951

2 459

18 320

9 806

23 602

11 210

8 777

7

Bérleti díj / Miskolci
Nemz. Színház /

4 000

5 000

6 000

6 000

0

6 000

6 000

4 000

2 000

0

III.

Reklám, nyomdaköltség

27 689

45 837

36 433

42 819

33 794

32 951

29 205

34 204

34 987

35 536

Bérköltség, személyi jellegű költségek

IV.
1

Bérköltség, személyi
jellegű ktg.

3 167

7 708

7 203

7 940

8 738

11 084

12 063

15 935

15 601

18 340

2

Egyéni, társas vállalk.

4 899

6 641

5 827

5 356

4 005

5 012

5 315

6 683

6 721

6 060

3

Működési költségek

2 110

2 372

3 347

6 766

5 929

6 327

9 018

10 784

12 335

12 457

4

Reprezentáció

3 736

3 111

4 092

1 086

1 396

3 999

1 650

3 686

3 123

3 504

V.

Közterhek

1 732

3 755

2 719

3 374

4 472

3 892

3 861

4 622

4 655

5 099

1 530

3 353

2 400

3 050

Kvi-i befizetések

V.
1

2
VI.

VII

Társaságot terhelő
SZJA,EHO, NKA járulék
/ term.jutt, üzleti
ajándék…/
Arányosításból le nem
vonható áfa
Vásárolt anyag. écs. klf
ráfordítás

132

6 580

2 824

251

512

999

24 733

14 000

6 564

2 769

1 457

5 778

4 075

1 496

1 941

3 610

12 564

2 859

3 409

Összes ktg- ráfordítás

141 649

249 679

299 130

372 047

287 805

338 745

329 675

329 634

339 734

355 481

Előzetesen felsz. Áfa

16 705

31 201

27 713

28 522

22 464

264 756

35 896

40 273

37 763

43 231

Befizetendő Áfa

7 115

6 830

7 191

7 450

11 280

10 725

14 374

14 666

10 447

17 824

Forrás: a Miskolci Operafesztivál által részemre bocsájtott belső, gazdasági adatok alapján saját szerkesztés
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A fesztivál költségoldalát vizsgálva öt fő csoport különíthető el. A legjelentősebb a
második csoport, az előadóművészeti tevékenység és az ehhez kapcsolódó költségek, melyek
a kezdetek óta folyamatosan növekedtek és ez nem csupán a művészek, fellépők,
közreműködők számára kifizetett díjakat érinti, hanem azokat a kiadásokat is, melyek
turisztikai szempontból kiemelten jelentősek, úgymint szállásdíj, közlekedés, repülőjegy és
szállítás díja. Ez utal a fesztivál jelentős gazdasági hatására, hiszen amennyiben a
repülőjegyeket nem számítjuk, a közlekedési költségek és a szállásköltség az utóbbi a 2010-es
évben már elérte a 37.041.000 forintot.
Ha a lokálisan lecsapódó költségeket elemezzük, ide sorolható a technikai bonyolítás,
a bérleti díj valamint a reklám és nyomdaköltség is, mely összegekkel együtt 83,4 millió
forint került kiadásra a 2010-es évben. „A

szállítás, repülőjegy

költségtételek

a

kimutatásban szereplő összegektől magasabbak is lehetnének, azonban sok társulat esetében
a fellépti díj e tételeket is magában foglalja. Vagyis úgy szerződünk, hogy a kialkudott díj
valamennyi költséget magában foglal, kivéve a szállást. Ez a jelenség persze a
magánszemélyek esetében is így van, főként, ha fellépő művész számlát ad, hiszen akkor a
számla minden költségtételt magában foglal, ebben az esetben még a szállást is.” (P.P) Ezt
figyelembe véve a fenti 83,4 milliós összeg akár jelentősen magasabb is lehet, ami azt jelenti,
hogy csak a lokálisan turisztikai jellegű szolgáltatásokra fordított összegek majdnem elérik az
önkormányzattól kapott támogatás mértékét. Ha számolunk ezeknek a költségeknek a
multiplikatív hatásával is, akkor megállapítható, hogy az Operafesztivál az önkormányzati
támogatást meghaladó mértékű gazdasági hatással van a város életére.
Fontos azonban kiemelni, hogy a fesztivál igazgatójának elmondása szerint, mivel a
város nem rendelkezik megfelelő minőségű, 5*-os szálláshellyel, így a fellépő művészek
döntő többsége a fellépést megelőzően és azt követően is a fővárosban száll meg. A
fesztiválnak ez komoly problémát jelent, hiszen a fesztiválra érkezők igényeit így sok esetben
nem tudja kielégíteni, emiatt sokan a látogatók közül is Budapestről ingáznak az előadások
megtekintésére. Ugyan erre a problémára a Tourinform Iroda vezetője is felhívta a figyelmet,
kiemelve, hogy a fesztivál helyszíne közelében csupán egyetlen négycsillagos szálloda
található, mely önmagában kevés a felmerülő kereslet kielégítésére. Ez azt jelenti, hogy a
potenciálisan Miskolcot „illető” turisztikai és egyéb addicionális bevételt nem a városban, de
sok esetben még csak nem is a régióban realizálódik. A fesztiváligazgató elmondása szerint
sajnálatos az a tény, hogy a fesztiválok támogatásának elosztásába a politikai érdekek is
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megjelennek, így a fesztivál erőteljesebb városi támogatása és a fesztivál által teremtett
gazdasági érték turisztikai fogadóképességre és mennyiségi-minőségi bővítésre költése helyett
a befolyó összeget az önkormányzat alapvetően egyéb fesztiválok és más ágazatok
támogatásába forgatja vissza.
Szintén regionálisan jelennek meg a jegyirodák számára kifizetett díjak, így tehát
elmondható, hogy az Operafesztivál gazdasági hatása alapvetően ugyan lokális, de a
turisztikai szuprastruktúra elégtelensége miatt a regionális szinten megjelenő hatás is
jelentősnek mondható.
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.
A rendezvény összköltségvetését vizsgálva megállapítható, hogy a kapott, országos
viszonylatban magasnak tekinthető támogatások ellenére is a fesztivál a bevétel-költség
összehasonlítás alapján veszteséges lett a 2010-es évben. Ez nyilván a visszaeső
önkormányzati támogatással magyarázható, hiszen veszteség mértéke hozzávetőlegesen
megfelel az elmaradt támogatás mértékének, ami egy ekkora kaliberű fesztivált tekintve
minimálisnak mondható, hiszen 2010-ben nem érte el a teljes költségvetés 7%-át.36
Az Operafesztivál turisztikai jelentősége a helyi Tourinform Irodára gyakorolt
hatásában is lemérhető, hiszen a fesztivál miatt hosszított nyitva tartással üzemelnek. A
miskolci Tourinform iroda által 2010-ben legyűjtött és rendelkezésemre bocsájtott adatok
alapján, a 28 megkérdezett szálláshelyből 14 szálláshelyen éjszakáztak az Operafesztivál
céljából érkezett vendégek. A mintában részt vevő szálláshelyeken megszálló vendégek
átlagéletkora 30-50 év volt.
A vendégek visszajelzése az Operafesztiválról egyértelműen pozitív, tehát aki
elsődlegesen fesztivállátogatási motivációval érkezett pozitív élményeket szerzett. A
legnépszerűbb kiegészítő program az Opera Rock Show volt, mely azonban a jövő évtől a
költségvetési hiány miatt nem kerülhet megrendezésre. „Az Opera Rock Show már a tavalyi
36

Megjegyzés: a kulturális fesztiválok döntő hányada nullszaldós, vagy veszteséggel zár Európában.
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évben is ötven milliós hiánnyal zárt, …., így felelős fesztiváligazgatóként nem működtethetem
tovább”.
A legjobb mutatókkal a fesztivál közvetlen közegét szolgáltató belvárosi szálláshelyek
rendelkeznek, ahol átlagosan 60-100% között mozgott a kihasználtság. Itt főként német
nyelvterületről érkezők szálltak meg, illetve Budapestről és környékéről utaztak a városba.
Miskolctapolcán főként üdülési céllal szálltak meg vendégek és a kihasználtság is gyengébb
volt a fesztivál idején (a válaszadók közül csupán ketten számoltak be 85% körüli
foglaltságról, a nagy többség nem számszerűsítette, illetve gyengének jellemezte a forgalmat).
Diósgyőrben és Lillafüreden szintén szerényebb számokkal találkozhatunk, 50% körül volt a
kihasználtság (Forrás: a Tourinform iroda által részemre megküldött gazdasági adatok
alapján).
A fentiek alapján a rendezvény turisztikai kapcsolatairól elmondható, hogy azok nem
kizárólag lokális jellegűek, hiszen a fellépő művészek elszállásolását, a rendezvényhez
kapcsolódó vendéglátást helyi vállalkozások mellett főként fővárosi turisztikai szolgáltatók
látják el. A lokális kapcsolatok kiterjednek a Tourinform Irodára is, mely a rendezvény
időtartama alatt hosszított nyitva tartással üzemel.

5.6.
Fesztiválok gazdasági hatásaival kapcsolatos hipotézisek
értékelése

A gazdasági jellegű hipotézisek elemzésére és tesztelésére (főként üzletpolitikai
érdekek, valamint a hiányzó állami, statisztikai adatok miatt) csak másodlagos információkat
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
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felállításakor optimistán tekintettem a két vizsgált fesztiválra, az elemzés végeztével azonban
be kellett látnom, hogy kulturális rendezvényeket tekintve még gyerekcipőben járunk.
5.11 táblázat: A fesztiválok gazdasági hatásaival kapcsolatos hipotézisek megítélésének
összegző táblázata

Miskolc

Győr

Hipotézis
megítélése

az eredmények
nem támasztják
alá a feltevést

az eredmények
nem támasztják
alá a feltevést

a hipotézist
elutasítom

az eredmények
alátámasztják a
feltevést

az eredmények
nem támasztják
alá a feltevést

a hipotézist
elutasítom

az eredmények
alátámasztják a
feltevést

az eredmények
alátámasztják a
feltevést

a hipotézist
elfogadom

az eredmények
alátámasztják a
feltevést

az eredmények
nem támasztják
alá a feltevést

a hipotézist
elutasítom

az eredmények
alátámasztják a
feltevést

az eredmények
alátámasztják a
feltevést

a hipotézist
elfogadom

Hipotézis
H5: Az önkormányzati támogatás
összefüggésben áll a vizsgált fesztiválok
eredményességével: minél magasabb az
önkormányzati támogatás mértéke, annál
magasabb a fesztivál jegyeladása.
H6: A vizsgált fesztiváloknak van
közvetlen munkahelyteremtő képessége.
Az állandó foglalkoztatottak mellett vagy
részmunkaidős alkalmazottakat vesznek
fel
a
fesztiválszervezéshez
az
intézmények,
vagy
önálló
fesztiválszervező irodát létrehozva látják
el a rendezéssel kapcsolatos feladatokat.
H7: A vizsgált városi kulturális
fesztiválok közvetlen gazdasági hatásai
regionálisak. Véleményem szerint a városi
kulturális fesztiválok beszállítói köre nem
csupán lokális, hanem regionális szintű,
így a gazdasági hatások regionálisan
értelmezhetők.
H8: A vizsgált városi kulturális
fesztiválok
regionális
gazdasági
kapcsolatokat építenek ki kulturális
intézményekkel. Véleményem szerint erre
a nagyobb látogatószám és a szélesebb
programpaletta miatt van szükség.
H9: A vizsgált városi kulturális
fesztiválok
regionális
turisztikai
kapcsolatokat építenek ki.

Forrás: saját szerkesztés

Az ötödik hipotézisemmel az önkormányzati támogatások és a fesztiválok
eredményessége közötti kapcsolatot kívántam vizsgálni, 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, azonban az jól
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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.
Hatodik hipotézisemet is a nemzetközi szakirodalom alapján, optimistán állítottam fel,
hiszen a nagy, európai, összművészeti fesztiválok komoly direkt hatással vannak a
munkaerőpiacra, emellett rengeteg önkéntest is foglalkoztatnak. Ennek alapján azzal a
feltevéssel éltem, hogy az általam vizsgált fesztiválok is rendelkeznek közvetlen munkahely
teremtő képességgel. Ezt a hipotézist azonban el kellett utasítanom, hiszen míg Miskolcon
megállja a helyét ez a feltevés, addig a Magyar Táncfesztivál szervezésével a Győri Balett
főállású két munkatársa, valamint a Balett igazgatója foglalkozik, akiket összességében két
önkéntes segít, valamint a rendezvény időtartama alatt a Győri Nemzeti Színház technikusai
és egyéb alkalmazottjai, azonban direkt munkaerő piaci hatása nincs.
Hetedik feltevésemet, vagyis, hogy a városi, kulturális fesztiválok regionális gazdasági
hatással bírnak arra alapoztam, hogy ezek a magas minőségű összművészeti fesztiválok
komoly technikát és szolgáltatásokat igényelnek, így a beszállítói hátterük az erős piaci
verseny miatt nem csupán a lokális szolgáltatókra koncentrálódik. A hipotézist sikerült
alátámasztani a részemre rendelkezésre bocsájtott költségvetési adatoknak és partnerlistáknak
köszönhetően, sőt, azt is láthatóvá vált, hogy a beszállítói háttér jelentős regionális vonzással
bír.
Nyolcadik hipotézisemben vizsgáltam, hogy a városi kulturális fesztiválok építenek-e
ki regionális gazdasági kapcsolatokat egyéb kulturális intézményekkel? Győrben a
Táncfesztivál fő helyszíne a Nemzeti Színház, valamint az ingyenes programokat a város
főterén rendezik meg, így gyakorlatilag a rendezvénynek nincs szüksége kulturális intézményi
kapcsolatok kiépítésére. Ezzel szemben Miskolcon a rengeteg városi helyszín mellett a
rendezvény szervezői regionális helyszínekkel is kapcsolatban állnak. Ennek célja esetükben a
fesztivál regionális népszerűsítése. A fentiek alapján, mivel a hipotézis nem általánosítható,
hiszen csupán az egyik esetben volt igazolható, elutasítom.
Kilencedik hipotézisemben azt állítottam, hogy a városi kulturális fesztiválok
regionális turisztikai kapcsolatokat építenek ki. Ezt a feltevést arra alapoztam, hogy a
közlekedési és szállásszolgáltatások megoldásához, vidéki városokról lévén szó, a
fesztiválszervezők nem csupán lokális szolgáltatókkal szerződhetnek a megfelelő ár és
minőség biztosítása érdekében. Ezt a hipotézist elfogadtam, hiszen mindkét fesztivált
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programcsomag részeként is ajánlják, valamint mindkét fesztivál rendelkezik városon kívüli
közlekedési,

jegyértékesítési

szolgáltatóval,

emellett

a

Miskolci

Operafesztivál

szállásszolgáltatói kapcsolatot is fenntart, bár ezt csupán indirekt módon tudtam igazolni.

5.7.
Kérdőíves vizsgálat a szállásszolgáltatók körében és az ezzel
kapcsolatos hipotézis vizsgálata

5.7.1. A győri szállásadói kutatás általános bemutatása

A mintába a három, illetve négy csillagos győri hotelek, illetve két belvárosi panzió
került. Ennek alapja, hogy a nemzetközi szakirodalom alapján a fesztiválturisták, különös
tekintettel a kulturális motivációval érkezőkre, magas költésű vendégek, akik a főként a négy
és ötcsillagos szálláshelyeket preferálják. Sajnálatos módon Győr városa még nem
rendelkezik ötcsillagos szálláshellyel, négycsillagos szállodai kínálata is viszonylag szűk, így
a mintát a háromcsillagos belvárosi és belváros közeli szálláshelyekre is kiterjesztettem. A
panziók bevonásának célja az volt, hogy megvizsgáljam, a rendezvényhelyszínhez közeli
panziók esetlegesen fogadnak-e fesztiválra érkező vendégeket? Összesen 27 kérdőív került
kiküldésre, melyből 10 érkezett vissza37, azonban két szálláshely levélben jelezte, hogy
korábban még soha nem fogadott fesztiválturistát, így a kérdőív kitöltésében nem kívánnak
részt venni. A 10 válaszadó szálláshelyből 8 a belvárosban, 2 a belváros szélén található.
A válaszadók közül csupán két hotel vendégforgalma (nem fellépőkből, szervezésből
adódó) magasabb az adott időszak átlagához képest. Az ő esetükben a vendégek két-három
éjszakára szállnak meg a szálláshelyen, míg a többi hotelben a fesztivál miatt érkező
vendégek jellemzően egy éjszakát töltenek el. Utóbbi szállásadók tekintetében tehát nem
jellemző a fesztivállátogatók miatt megemelkedett forgalom, mivel ők első sorban betérő,
rövid ideig tartózkodó vendégeket fogadnak. Annak ellenére, hogy a Táncfesztivál több
napos, összművészeti rendezvény, egyetlen szállásadó sem fogad olyan fesztiválturisztikai
célból érkezett vendégeket, akik három éjszakánál hosszabb időt töltenének el a szálláshelyen.

37

Megjegyzés: a válaszadó szálláshelyek listáját a 6. melléklet tartalmazza.
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A fesztivál szervezői pedig jellemzően a rendezvényre érkező turistákat is elszállásoló
szálláshelyeken kötnek le átlagosan 1-2 szobát.

5.10 ábra: A Magyar Táncfesztiválra érkező vendégek szobaigényének megoszlása (%)

10%

10%

40%

nincs fesztivállátogató
vendégünk
1-2 szoba

40%

3-5 szoba
6-10 szoba

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés

Költés tekintetében elmondható, hogy a „fesztiválturisták” az alapszolgáltatásokon
felül jellemzően, más egyéb szolgáltatásra csak ritkán tartanak igényt. A tíz válaszadó közül
nyolc az egyéb vendégekkel azonos költésűnek, míg két válaszadó az átlag turistához képest
alacsonyabb költésűnek ítélte meg a rendezvényre érkezőket. A válaszadók közül az a két
szálláshely, mely az átlagosnál több vendéget fogad a rendezvény időtartama alatt,
megállapította, hogy a fesztiválturisták esetükben a tartózkodás alatt több vendéglátó
szolgáltatást vesznek igénybe, mit az átlag turisták.
Kizárólag a Hotel Rába, mely a szervezőkkel is szerződéses kapcsolatban áll, hiszen a
fellépők jelenetős része itt kerül elszállásolásra, kínál az hagyományosan kínált programok
mellett további szolgáltatásokat az érkezőknek. Ebben az időszakban a szálloda szoros
együttműködésben dolgozik a Tourinform Irodával, ahonnan igény esetén a városvezetéseket
rendelik, illetve a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvánnyal, mivel a városban lehetőség
van turisztikai csomagok igénybevételére és kiajánlására. Fesztiválturisták miatt magasabb
vendégforgalmat bonyolító válaszadó két szálláshely a válaszok alapján a Táncfesztivál
időszakára speciális árakat alakít ki, turisztikai csomagokat kínál – ez esetükben
alacsonyabb árak alkalmazását jelenti. Rajtuk kívül még egy olyan szállásszolgáltató volt a
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válaszadók között, aki a fesztivál bizonyos részprogramjai esetében „speicális árakat”
alkalmaz, azonban, hogy ez az ő esetében mit takar, sajnos nem derült ki a válaszokból.
A szolgáltatásokat tekintve egyébként a legmagasabb kereslet a válaszadók szerint38 a
múzeumlátogatás (5) és a vendéglátás iránt mutatkozik (4), de a résztvevők emellett
érdeklődnek a városvezetés (2), és sétakocsizás (2) iránt is. A fesztivállátogatókat fogadó két
szálláshely a rendezvénynek köszönhetően több személyt foglalkoztat, emellett ők
együttműködési kooperációt alakítottak ki vendéglátó szolgáltatóval is.
A választ adó 10 szálláshely közül csupán – feltételezhetően a fesztiválturistákat
fogadók – három végez gazdasági elemzést kimondottan a fesztivállal kapcsolatban, azonban
ennek ellenére csupán egy véli úgy, hogy a fesztivál pozitív gazdasági hatással van a
szálláshely működésére. Ez a hotel egyébként úgy ítélte meg, hogy a rendezvény elmaradása
esetén a szálloda jelentős bevételtől esne el. Három másik szálláshely kismértékű veszteséget
könyvelhetne el, míg a maradék hat szálláshely nem esne el bevételtől, ebből három az adatok
alapján nem fogad kimondottan a Táncfesztiválra érkezett fesztiválturistát.
A Likert-skálás választás tekintetében a válaszok aránya nagyobb szóródást mutat. A
fesztivál pozitív megítélése a gazdasági hatások tekintetében csupán egy szálláshely esetében
jelenik meg, a többi válaszadó szerint a rendezvény gazdaságilag nem befolyásolja
működésüket.
Ugyan ez a szálláshely nyilatkozott optimistán a vendégek költési hajlandóságát és
összegét tekintve, mely tekintetében az átlagérték nagyon alacsony, csupán 1,7. Ez arra utal,
hogy a szállásadók a fesztiválra érkezőket nem tartják magas költésűnek, illetve a válaszadó
szálláshelyen nem töltenek vendégéjszakát. Hasonlóan alacsony a hosszabb tartózkodási idő
megítélése (1,6) mely jól mutatja, hogy az átlagos vendégéjszaka számot a rendezvény
látogatási motivációval érkezők aránya szinte alig növeli. A legnegatívabb eredményt
azonban 1,4-es átlageredménnyel a fesztivállátogatók által igénybevett szolgáltatások
minősége jelent. Ez alátámasztja a fenti eredményt, mely szerint a fesztiválra érkezők sok
esetben alacsonyabb költésű vendégek az átlag turistához képest és nem igényelnek több
szolgáltatást (1,7) hozzájuk képest.

38

Megjegyzés: a szám a kapott válaszok számát mutatja.
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5.11 ábra: A fesztivál szálláshelyre gyakorolt gazdasági jelentőségének megítélése
(Likert-skála 1- egyáltalán nem jellemző; 7 – teljes mértékben jellemző)

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés

A fenti eredmények, a rendezvény hatásait tekintve nem túl bíztatóak, ugyanakkor úgy
gondolom, hogy sok esetben maguk a szállásszolgáltatók sincsenek tisztában a megszállók
turisztikai motivációjával. Ezt arra a kontrasztra alapozom, ami a fesztiválturistákat fogadó
két szálláshely, valamint a többi szálláshely között mutatkozik meg, hiszen az a tény, hogy
egy hotel a rendezvény időtartamában a fennálló kereslet miatt plusz alkalmazottakat
fogalakoztat, emellett turisztikai kooperációt alakít ki egyéb helyi szolgáltatóval és turisztikai
szervezettel semmiképpen nem elhanyagolható. A fenti adatok értelmében, bár a fesztivál
turisztikai szállásszolgáltatóknál kifejtett hatása alacsony, ugyanakkor nem elhanyagolható,
további vizsgálatokat indokol.
A fenti eredmények alátámaszthatóak a közönségkutatás egyes eredményeivel is,
melyből kiderül, hogy a fesztiválra érkezők döntő hányada az előadások után tervezi
vendéglátó szolgáltatás igénybevételét, ugyanakkor nem vesz igénybe szállásszolgáltatást. Ez
abból adódhat, hogy a fesztivál elsődlegesen a helyi lakosság körében népszerű, vendégeket
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ezen felül 60 km-nél39 közelebbről vonz, mely lehetőséget biztosít a résztvevőknek a műsor
megtekintését követő hazautazásra.

5.7.2. Miskolci szállásadói kutatás általános bemutatása

A felméréshez összesen 21 kérdőív került kiküldésre, melyből 11 kérdőívet küldtek
vissza a válaszadók, azonban csupán 10 került értékelésre, mivel egy szállásadó a kérdőívet
kétszer töltötte ki az interneten. A válaszok e szálláshely tekintetében minkét esetben
megegyezőek voltak, így a válaszok bekerültek az elemzésbe.
Mivel Miskolcon nincs ötcsillagos szálloda, így a négy és háromcsillagos szállodák
kerültek a mintába, illetve a kérdőív linkje panziók számára is kiküldésre került, azonban ők
levélben jelezték, hogy nem fogadnak a Miskolci Operafesztiválra érkező vendégeket, így a
kérdőívet nem töltötték ki. A tíz válaszadó közül négy Miskolc belvárosában, öt a
külvárosban és kettő városon kívül található.
A szolgáltatók közül 4 fogad fesztiválturistákat, de csupán egy szerint magasabb a
vendégforgalma az időszak egyébként megszokott forgalmához képest. Ez ellentmondásnak
látszik, hiszen a rendezvény minden évben megrendezésre kerül immáron 10 éve, vagyis ha a
szállodák nem fogadnának vendéget a fesztivál szervezéséből adódóan, nem garantálható,
hogy vendégforgalmuk elérné az így „megszokottat”. A fesztiválra érkező vendégek a
szálláshelyeken jellemzően egy éjszakát töltenek el, csupán két szálláshelyen magasabb ez az
arány, ahol a vendégek két-három éjszakára szállnak meg. Ennél hosszabb tartózkodás
azonban nem jellemző. A fesztiválszervezők a válaszok alapján csupán egy szolgáltatónál
kötnek le szobát, de ott több mint 11-et. Az adatok szerint ők az egyetlenek, akik a fesztivál
miatt speciális, alacsonyabb árakat alakítanak ki a szervezők és a vendégek számára.
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a válaszadók egyöntetűen úgy
gondolják, hogy a rendezvényre érkező vendégek nem vesznek több szolgáltatást igénybe az
átlagosnál. Költésüket tekintve a fesztiválturisták költése a szállásszolgáltatók 80%-a szerint
nem tér el az átlagostól, míg 20%-uk úgy gondolja, hogy az átlagosnál alacsonyabb költésű
39

Megjegyzés: A szakirodalom szerint egy fesztivál akkor tekinthető turisztikailag jelentősnek, ha képes min. 60
kilométeres távolságból is látogatót vonzani, akik legalább egy éjszakára megszállnak az adott desztinációban
(Getz, D. 1991), hiszen a távolság megtétele és a szálláshely igénybevétele között szoros összefüggés
mutatkozik.

147

vendégnek tekinthetők. Ezzel állható összefüggésben, hogy a szolgáltatások igénybevételét
tekintve a válaszadók egyöntetűen úgy gondolják, hogy a rendezvénylátogatási motivációval
érkezett turisták az átlagosnál nem vesznek több vendéglátó szolgáltatást igénybe. Szintén a
fentiek magyarázhatják, hogy a válaszadók közül csupán egy szolgáltató van, aki a
rendezvény időtartama alatt több szolgáltatást kínál az érkező vendégeknek, de hogy mit az a
válaszból nem derült ki.
Ugyanakkor a kérdésre, hogy az Operafesztivál látogatói milyen szolgáltatásokat
preferálnak, a tíz válaszadóból 7 megjelölte a vendéglátást, kettő-kettő a fitnesz és szauna
használatot, valamint az idegenvezetést, három a szolárium igénybevételét, kettő az
idegenvezetési szolgáltatást, négy a múzeum- és tárlatlátogatást, és egy-egy pedig a masszázst
és a sétakocsizást. A fentiek ellenére a válaszadók közül egy sem foglalkoztat több
alkalmazottat a fesztiválnak köszönhetően, illetve egyik sem kooperál más turisztikai
szolgáltatóval kimondottan a rendezvény miatt.

5.12 ábra: A fesztivállátogatók szolgáltatási igénye a szállásszolgáltatók szerint

N=10
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés
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Bár a szálláshelyek fesztiválturisták általi igénybevételével kapcsolatban a válaszok
nagyon szkeptikusak, inkább negatívak, mint pozitívak, fontos tény, hogy a válaszadók közül
három is úgy gondolta, hogy amennyiben a fesztivál nem a városban kerülne
megrendezésre, a szálláshely jelentős bevételtől esne el, míg további kettő kismértékű
bevételkiesést jelölt meg. Ennek alapján két szolgáltató gondolja úgy, hogy az Operafesztivál
a hotel életében összességében jelentős szerepet játszik. E kérdés összmegítélése ugyan
alacsony 2,36-os átlagú, de a válaszadók e tekintetben voltak a legoptimistábbak, mellyel
párhuzamot mutat az az eredmény is, mely a fesztivál szálláshelyre gyakorolt pozitív
gazdasági jelentőségét vizsgálta (2,09). Rossz a megítélés a fesztiválturisták költésével
kapcsolatban, ahol csupán 1,55-ös eredmény született, vagyis a fesztiválturisták költése az
átlagturisták költését egyáltalán nem haladja meg.

5.13 ábra: A fesztivál megítélése a szállásszolgáltatók szerint

N=10
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés

Hasonlóan vélekednek a válaszadók a tartózkodás hosszát tekintve (1,73) mely arra
utal, hogy az Operafesztiválra érkezők az átlagosnál rövidebb ideig szállnak meg. Ezzel
összecseng az a korábbi megállapítás is, mely szerint a látogatók 1-2 éjszakát töltenek a
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szálláshelyeken. A legnegatívabb megítélés azonban a fesztivállátogatók fogyasztására
vonatkozik, (1,45) vagyis azzal, hogy a résztvevők az átlagnál több szolgáltatást
igényelnének, a szolgáltatók egyáltalán nem értenek egyet. A fenti két megállapítás
feltételezhetően az Operafesztivállal kapcsolatban a magas jegyárakkal magyarázható, hiszen
a vendégek a látogatásról nem akarnak lemondani, ugyanakkor a belépőjegyre fordított magas
összegeket „kompenzálniuk” kell, így csupán az adott előadást követő éjszakára szállnak meg
a városban. Ezt alátámaszthatja a fesztiválszervezőktől kapott információ is, mely szerint a
látogatók jellemzően egy előadásra váltanak jegyet.

5.8.
A fesztiválok lakossági megítélésével kapcsolatos
hipotézisek vizsgálata

Ebben az alfejezetben a kérdőíves kutatás eredményei kerülnek bemutatásra. Az
általános statisztikai paraméterek mellett (átlag, szórás), többváltozós elemzések is készültek
a hipotézisek vizsgálata céljából (kereszttábla és varianciaanalízis).40

5.8.1. A társadalmi hatások lakossági megítélése és a
fesztiválrészvétel közötti kapcsolat vizsgálata

H2: A társadalmi hatások lakossági megítélése és a fesztivál látogatása (részvétel)
között pozitív összefüggés van, különös tekintettel az imázsra. Minél többször látogatja
valaki a fesztivált, annál pozitívabban értékeli annak társadalmi hatásait, különös tekintettel a
fesztivál imázsra gyakorolt pozitív hatására.
Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a részvétel, valamint annak
gyakorisága és a fesztivál társadalmi hatásainak megítélése között milyen összefüggés

40

A varianciaanalízis vizsgálat során a H0 hipotézis mindig azt feltételezi, hogy a vizsgált változók között nem
mutatható ki kapcsolat, míg a H1 hipotézis a változók közötti kapcsolatot feltételezi. Amennyiben az elemzés
során az ANOVA táblázatban szignifikáns eredmény születik (p<=0,005), a H0 hipotézis elutasítandó, a H1
hipotézist pedig el kell fogadni.
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mutatkozik. A hipotézist a komplex elemzés miatt két részre bontottam. Egyrészt vizsgáltam
a társadalmi tényezők megítélését a válaszadók szempontjából, másrészt annak városokra
gyakorolt hatását tekintve. Ezt a kérdőívben két külön kérdéscsoport kialakítása biztosította.
Az első esetben a kutatási kérdés, hogy a fesztivál által kiváltott társadalmi hatások hogyan
hatnak az egyénre, míg második esetben, hogy ugyanezen társadalmi tényezők hogyan hatnak
a városra a válaszadók megítélése szerint. A tényezőcsoporton belül külön vizsgáltam az
imázs megítélését. Az vizsgálat komplexitása érdekében külön-külön elemeztem a fenti
viszonyrendszert a két mintaterületet, Győrt és Miskolcot tekintve, majd az eredmények
összesített értékelése alapján igazolom, vagy vetem el a hipotézist.
A kérdés körüljárása során elsőként azt néztem meg, hogy a látogatók szemében mely
tényezők milyen fontosságúak. A megadott tulajdonságokat a vizsgálatba vont személyeknek
ötfokozatú skálán kellett értékelniük (egyáltalán nem fontos: skálaérték 1, nagyon fontos
skálaérték 5). A tényezőket a kérdőívekben két csoportra bontottam, annak alapján, hogy e
tényezők a válaszadók szerint a saját életükre tekintve és azok városra gyakorolt hatásukat
tekintve milyen megítélést kapnak. Az alábbi táblázat a fesztivál válaszadóra gyakorolt
hatásainak megítélését tartalmazó válaszok átlagait és szórásait mutatja:
5.12 táblázat: A fesztivál válaszadóra gyakorolt társadalmi tulajdonságainak megítélése

mintaszám

Győr
átlag

szórás

301

3,94

1,10

311

4,24

0,95

306

4,22

0,83

303

4,22

0,89

mintaszám

Miskolc
átlag

szórás

254

3,74

1,13

268

4,18

0,84

260

4,20

0,81

256

4,11

0,91

A fesztivál közösségi találkozási lehetőség
számomra.
A fesztivál szórakozási lehetőséget biztosít
számomra
A fesztivál élményszerzési lehetőséget biztosít a
számomra.
A fesztivál kikapcsolódási lehetőséget biztosít a
számomra.
A fesztivál közösségi találkozási lehetőség
számomra.
A fesztivál szórakozási lehetőséget biztosít
számomra.
A fesztivál élményszerzési lehetőséget biztosít a
számomra.
A fesztivál kikapcsolódási lehetőséget biztosít a
számomra.
Forrás: saját kutatás
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Az átlagok alapján megállapítható a táblázatból, hogy a társadalmi tulajdonságok
megítélése az ötfokú értékelő skálán a mintában szereplő válaszadók saját életükre
vonatkozólag pozitívan, magukra nézve jellemzőnek ítélték meg, azaz véleményük alapján
átlagban fontosnak számítanak. A válaszadók számára a fesztiválok, mint szórakozási és
élményszerzési lehetőségek a legjellemzőbbek, de gyakorlatilag a rendezvény minden
társadalmi hatását magukra nézve jelentősnek tartották.
Az alacsony, egy egész alatti szórásérték arra utal, hogy a válaszok szűk skálán
mozogtak, vagyis ez alapján nem volt jellemző a közepesnél rosszabb megítélés az állításokat
tekintve.

Mindkét városban a fesztivál közösségi találkozási funkciója bírt „csupán”

közepesen erős jelentőséggel a válaszadók szempontjából és ez volt az, ahol a szórás értéke is
a legmagasabb volt, vagyis e társadalmi hatás tekintetében volt az egyének megítélése a
többihez viszonyítva a legeltérőbb.
Kíváncsi voltam, így megvizsgáltam azt is, hogy az életkor és a végzettség
befolyásolja-e e tényezők megítélését, mivel azt feltételeztem, hogy magasabb iskolai
végzettség és magasabb kor esetében a társadalmi tényezők megítélése pozitívabb. A
vizsgálatot varianciaanalízissel végeztem el.
Győr esetében, az életkor szerinti vizsgálat során egyértelművé vált, hogy az életkorok
alapján képzett válaszadói csoportok varianciái az egyes állítások esetében homogének így
nem sérül a varianciaanalízis előfeltétele. Az egyes állításokat, tényezőket a válaszadók az
eltérő korcsoportokban hasonlóan fontosnak értékelik. A vizsgálatot tovább folytatva az
ANOVA táblából kiderül, hogy a korcsoportok szerint képzett csoportok átlagos megítélése
között nincs összefüggés, vagyis az életkor Győr esetében a fesztivál társadalmi hatásainak
megítélését nem befolyásolja.
Ugyan ezt a vizsgálatot Miskolc esetében lefolytatva az életkorok alapján képzett
válaszadói csoportok szintén homogének, így a varianciaanalízis itt is lefolytatható. Az
ANOVA táblában azonban a győri vizsgálattal ellentétben mutatkozik szignifikáns kapcsolat
a fesztiválnak, mint élményszerzési lehetőségnek a megítélését tekintve. Ez azt jelenti, hogy
95%-os szignifikancia szint mellett csupán 4,3% a valószínűsége annak, hogy az életkor nem
befolyásolja a fesztiválnak, mint élményszerzési lehetőségnek a megítélését.
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5.13 táblázat: A Miskolci Operafesztivál társadalmi tényezői és az életkor közötti
kapcsolat vizsgálata varianciaanalízissel
ANOVA
Sum of
Squares
A fesztivál közösségi
találkozási lehetőség.

A fesztivál
szórakozási
lehetőség.

A fesztivál
élményszerzési
lehetőség.

A fesztivál
kikapcsolódási
lehetőség.

Between
Groups

Mean
Square

df

1,405

4

,351

Within Groups

281,781

247

1,141

Total

283,187

251

Between
Groups
Within Groups

1,606

4

,401

222,368

261

,852

Total

223,974

265

Between
Groups
Within Groups

7,985

4

1,996

202,325

253

,800

Total

210,310

257

6,938

4

1,735

Within Groups

216,278

249

,869

Total

223,217

253

Between
Groups

F

Sig.

,308

,873

,471

,757

2,496

,043

1,997

,096

Forrás: saját kutatás

A varianciaanalízist az iskolai végzettségre is lebonyolítva az Győr esetében nem
befolyásolja a társadalmi hatások megítélését, Miskolc esetében azonban a varianciaanalízis
első lépése során már jól látszik, hogy a csoportátlagok között, az egyes tényezők tekintetében
a győrinél nagyobb eltérések mutatkoznak.
A fesztivált, mint közösségi találkozási helyet és kikapcsolódási lehetőséget, az életkor
szerint képzett korcsoportok alapján, a magasabb végzettséggel rendelkezők magukra nézve
fontosnak, míg az érettségivel és szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők közepesen
fontosnak tartják. A fesztivál élményszerző szerepénél azonban a jelenleg a felsőoktatásban
tanulók korcsoportja érzi magára vonatkoztatva „csupán” fontosnak (3,98) az állítást, míg az
alacsonyabb illetve magasabb végzettséggel rendelkezők a rendezvény szerepét az
élményszerzésben magukra nézve nagyon jelentősnek határozták meg. A varianciák
homogenitása egy esetben alacsonyabb 0,05-nél, ami azt jelenti, hogy a 3,5% az esélye annak,
hogy a válaszadói csoportok között a szórások homogenitása fennáll, így a varianciaanalízis
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egyik alapvető feltétele elviekben sérül. Az ANOVA módszer azonban elég robosztus eljárás
ahhoz, hogy a feltételek e sérülése az eredmények minőségét lényegesen nem rontja. A
fentiek alapján a vizsgálatot tovább folytatva az ANOVA táblából látható, hogy Miskolc
esetében az iskolai végzettség a fesztiválnak, mint közösségi találkozási helynek a
megítélését nem, azonban a többi változó megítélését szignifikánsan befolyásolja 0,05-ös
szignifikancia mellett.
5.14 táblázat: A Miskolci Operafesztivál társadalmi tényezői és az iskolai végzettség
közötti kapcsolat vizsgálata varianciaanalízissel
ANOVA
Sum of
Squares
A fesztivál

Between

közösségi

Groups

találkozási
lehetőség.
A fesztivál

Between

szórakozási

Groups

lehetőség.

Mean
df

Square

7,842

5

1,568

Within Groups

271,057

242

1,120

Total

278,899

247

14,630

5

2,926

Within Groups

205,906

255

,807

Total

220,536

260

13,059

5

2,612

,795

A fesztivál

Between

élményszerzési

Groups

lehetőség.

Within Groups

197,099

248

Total

210,157

253

16,285

5

3,257

,839

A fesztivál

Between

kikapcsolódási

Groups

lehetőség.

Within Groups

203,787

243

Total

220,072

248

F

Sig.

1,400

,225

3,624

,003

3,286

,007

3,884

,002

Forrás: saját kutatás

A kérdőíves kutatásban a társadalmi tényezők városra gyakorolt hatásait is
értékelniük kellett a vizsgálatba bevont válaszadóknak, melynek során az állításokat
ismételten egy ötfokú skálán (1 egyáltalán nem jellemző; 5 teljes mértékben jellemző)
mértem. Ez a vizsgálat az alábbi eredményeket hozta.
Az 5.15-ös táblázatból jól látható, hogy a társadalmi tényezők megítélését tekintve a
legpozitívabb válaszok mindkét város esetében a programkínálattal, közösségi élményszerzési
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funkcióval, valamint a város imázsára gyakorolt hatásának megítélésével kapcsolatban jöttek
létre, azonban az átlagokat és a szórásokat figyelembe véve a legmagasabb átlageredmény
nem a fesztiválok város imázsára gyakorolt hatásával kapcsolatos, legalábbis a vizsgálatba
vont összes mintaalany válasza alapján.
5.15 táblázat: A fesztiválok városra gyakorolt hatásainak lakossági megítélése Győr és
Miskolc esetében
Győr

Miskolc
N

N

átlag

szórás

Valid

Missing

átlag

szórás

Valid

Missing

A fesztivál
munkahelyeket
teremt.

2,6689

1,643

305

18

2,7743

1,355

257

19

A fesztivál hozzájárul
a város imázsához.

4,1194

0,804

310

13

4,0644

,760

264

12

A fesztivál színesíti a
programkínálatot.

4,4148

0,598

311

12

4,3582

,568

268

8

A fesztivál közösségi
élményt jelent.

4,2769

0,711

307

16

4,0191

,739

262

14

A fesztivál hozzájárul
a város
megszépüléséhez.

3,7401

1,17

304

19

3,5276

,946

254

22

A fesztivál büszkévé
teszi a helyi
lakosokat.

3,7228

1,367

303

20

3,3661

1,039

254

22

A fesztivál zajjal,
kosszal jár.

2,6467

1,841

300

23

2,6190

1,504

252

24

A fesztivál hozzájárul
a bűnözés
felerősödéséhez.

2,1533

1,615

300

23

2,0514

1,231

253

23

Forrás: saját kutatás

Ugyan ezt a vizsgálatot lebonyolítottam a városokra gyakorolt társadalmi tényezőkre
is, hiszen ahogy azt a bevezetőben már említettem, erre egy külön kérdéscsoport került
kidolgozásra a kérdőívben.
A varianciaanalízis első lépéseként a Miskolci adatokat vizsgáltam. Az életkor
alapján képzett csoportokat tekintve sehol nem tapasztalható markáns eltérés. A fesztiválnak
a város színes programkínálathoz való hozzájárulását tekintve elmondható, hogy a 35 év
felettiek ezt az állítást nagyon jellemzőnek, míg a fiatalabbak ezt „csupán” fontosnak tartják.
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Ez a különbség az ANOVA tábla alapján is szignifikáns eltérés, mivel az eredmény szerint
95%-os valószínűség mellett tehát csupán 1%-a valószínűsége, hogy az életkor a fesztivál
városi programkínálathoz való hozzájárulását nem befolyásolja.
Szintén szignifikáns a kapcsolat azzal az állítással kapcsolatban, hogy a fesztivál
zajjal, kosszal járna. A kérdés megítélését tekintve az átlagokból látható, hogy a 35 évnél
fiatalabb korcsoportok a kérdést közepesen jellemzőnek, míg az idősebbek kevésbé
jellemzőnek ítélték meg. A vizsgálat továbbfolytatása során igazolódott, hogy ez a különbség
is szignifikáns, azaz 95%-os valószínűség mellett csupán 1,3% annak a valószínűsége, hogy
az életkor a fesztivál e negatív hatásának megítélését nem befolyásolja.
A vizsgálatot az iskolai végzettségre lefuttatva szintén két helyen jelenik meg nagyobb
különbség a válaszok átlagértékei között, a közösségi élmény és a városimázs esetében.
Mindkét esetben a különbség szignifikánsnak mutatkozik az ANOVA vizsgálat alapján. A
fesztivál városra gyakorolt közösségi élmény jellemzőjét a felsőoktatásban tanulók épphogy
fontosra (3,84), míg a diplomával rendelkezők nagyon fontosra (4,36) értékelték. A
végzettség szerint képzett válaszadói csoportok közötti eltérés 95%-os szignifikancia szint
mellett 1,2%. A városimázs jelentőségét szintén a diplomások tartották a legjelentősebbnek
(4,52) a többi korcsoporttal szemben, ami szintén szignifikáns eltérést hozott a végzettség
szerint képzett csoportok tekintetében (0,02).
Győr esetében a vizsgálat végzettség szerint szintén két esetben mutatott szignifikáns
kapcsolatot. Érdekesség volt, hogy a Magyar Táncfesztivál városra gyakorolt hatásait
tekintve, a posztgraduális végzettséggel rendelkezők az összes állítást kevésbé tartották
jelentősnek, mint bármely egyéb iskolai végzettség alapján képzett csoport. A legjelentősebb
eltérés a fesztivál büszkeségre való hatásával kapcsolatosan alakult ki, mivel e kérdést a
diplomával rendelkezők a városra nézve fontosnak (4,0), a szakmunkás végzettségűek nagyon
fontosnak (4,4), míg a posztgraduális végzettségűek csupán közepesen jelentősnek (2,75)
értékelték. Hasonló értékek születtek a fesztiválnak, mint közösségi találkozási helynek a
megítélését tekintve is, ahol a szakmunkások ezt az állítást a városra nézve nagyon fontosnak
(4,63), míg a posztgraduális végzettségűek fontosnak (3,6) ítélték meg. Az ANOVA táblázat
alapján mindkét esetben szignifikánsak az eltérések az iskolai végzettség szerint képzett
csoportokban. Ennek alapján annak a valószínűsége, hogy az iskolai végzettség a fesztiválnak
a válaszadók büszkeségére való hatását nem befolyásolja csupán 1%. Emellett 3,8% a
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valószínűsége, hogy az iskolai végzettség a rendezvény közösségi találkozási szerepének
megítélését nem befolyásolja.
Az életkor szerint képzett csoportok esetében a válaszadók közül a 61 év felettiek, a
fesztivál városimázshoz való hozzájárulását és a színes programkínálat jelentőségét ítélték
meg a városra teljes mértékben jellemzőnek, de szintén nagyon fontosnak tartották a
rendezvény városi közösségi élmény szerepét (4,8). Azonban ők voltak a legszkeptikusabbak
abban, hogy a fesztivál hozzájárul a város megszépüléséhez, mivel az erre vonatkozó kérdést
csak közepesen fontosnak értékelték (3,4). E három esetet leszámítva markáns eltérés az
életkor szerint képzett csoportok átlagában nem volt tapasztalható és a fenti három eset sem
tekinthető szignifikánsnak az eredmények alapján.
Összességében elmondható a fenti vizsgálatok alapján, hogy az életkor és az iskolai
végzettség egyes esetekben igen, általánosságban azonban nem befolyásolja a fesztivál
társadalmi hatásainak megítélését. Ez alapján az elemzést tovább szűkítettem. A hipotézis
pontos vizsgálatához az összes válaszadói halmazt leszűkítettem úgy, hogy csak azok válaszai
kerülhettek a vizsgálatba, akik már vettek részt fesztiválon, hiszen a fő kérdés, hogy van-e
kapcsolat a fesztivál imázsra gyakorolt hatása és a részvétel, valamint annak gyakorisága
között. Ennek ellenőrzésére varianciaanalízist végeztem mindkét várost tekintve. A hosszú
adatsor miatt a táblázatokat és azok elemzését külön végeztem el Győrre és Miskolcra. Az
elemzés során a korábbi varianciaanalízisekhez hasonlóan elvégeztem a csoportátlagok,
valamint a szórások homogenitásának vizsgálatát.
A Miskolci Operafesztiválon való részvétel és a társadalmi hatások megítélése
esetében a válaszok között a legtöbb esetben markáns különbségek mutatkoznak. Bár a szórás
homogenitása, mint feltétel több esetben sérül, azonban az ANOVA módszer robosztussága
miatt azonban a vizsgálatot tovább folytattam, hiszen ez az eredmények minőségét nem
befolyásolja. A varianciaanalízis feltárta, hogy az egyénre gyakorolt társadalmi tényezők
megítélését és a részvétel minden esetben szignifikáns kapcsolatot mutatnak, míg a városra
gyakorolt társadalmi tényezők tekintetében csupán három esetben nem volt szignifikáns
kapcsolat a változók között. Ez a három eset a fesztivál munkahelyteremtő képessége, a
rendezvény hozzájárulása a város megszépüléséhez, valamint a fesztivál hozzájárulása a város
lakóinak büszkeségéhez. A többi esetben a kapcsolat a változók között szignifikáns.
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Az Operafesztivál társadalmi hatásainak vizsgálatát a részvétel gyakoriságával
folytattam. A válaszok alapján az átlagok között markáns eltérések megfigyelhetők. Az
egyénre gyakorolt hatások esetében a fesztivált rendszeresen és alkalmanként látogatók a
rendezvény közösségi találkozási hely szerepét fontosnak, míg azok, akik nem járnak a
fesztiválra csupán közepesen jellemzőnek tartják. A fesztiválnak, mint kikapcsolódási
lehetőségnek a megítélése tekintetében még markánsabb a különbség, hiszen a fesztivált
rendszeresen látogatók azt nagyon jellemzőnek, az alkalmanként az eseményen részt vevők
jellemzőnek, míg az előadásokat nem látogatók csupán közepesen jellemzőnek tartják.
A varianciaanalízis során három szignifikáns kapcsolat mutatkozott a fenti 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.
Összességében elmondható, hogy a Miskolci Operafesztivál esetében a rendezvények
a város imázsához való hozzájárulásának megítélését a részvétel szignifikánsan, a részvétel
gyakorisága azonban nem befolyásolja.
A hipotézis teljes körű vizsgálatához lebonyolítottam a fenti vizsgálatokat Győrrel
kapcsolatosan is. Az első lépés itt is a fesztiválon való részvétel, annak gyakorisága valamint
a fesztivál városra gyakorolt társadalmi hatásai közötti kapcsolat elemzése volt.
A győri eredmények tekintetében, a részvétel és a társadalmi hatások vizsgálata során,
a varianciaanalízis alapvető feltétele, a szórások homogenitása egy esetben, az imázs
tekintetében sérül, azonban az ANOVA módszer robosztusságának köszönhetően ez az
eredményeket minőségét nem rontja. A tényező csoportok átlagai között markáns eltérés
csupán három esetben volt tapasztalható. A városra gyakorolt hatások esetében, aki vett már
részt a fesztiválon, az annak a város megszépülésére gyakorolt hatását fontosnak, míg, aki
nem vett még részt az eseményen, csupán közepesen fontosnak ítélte meg. Az egyénre
gyakorolt hatások esetében a szórakozási lehetőség és az élményszerző funkciók
értékelésében tapasztalható még markáns különbség a válaszok átlagai között, hiszen mindkét
esetben, akik még nem vettek részt előadáson, az állítások fontosságát közepesen jellemzőnek
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ítélték, míg, akik részt vettek már, azok magukra nézve jellemzőnek tartják. Ezek az eltérések
szignifikáns kapcsolatot mutatnak az ANOVA táblázat szerint.
A részvétel gyakoriságának és a városra gyakorolt társadalmi hatásoknak a vizsgálata
során egy esetben figyelhető meg a válaszok között markáns eltérés, a fesztivál színes
programként történő megítélése tekintetében. Azok, akik még nem vettek részt a fesztiválon,
ezt az állítást közepesen jellemzőnek, míg azok, akik alkalmanként vagy rendszeresen
látogatják a rendezvényt, jellemzőnek tartják. Ez az eltérés a további vizsgálatok alapján
szignifikánsnak tekinthető.
A részvétel gyakorisága és az egyénre gyakorolt társadalmi jellemzők megítélésében
az átlagok között csupán egy esetben, a fesztivál közösségi találkozási helyként való
megítélésében nem voltak markáns különbségek. A másik három esetben a különbségek
szignifikáns kapcsolatot mutatnak.
Összességében elmondható, hogy a Miskolci Operafesztivál egyénre gyakorolt
társadalmi hatásainak megítélése függ a részvételtől és annak gyakoriságától is, míg a városra
gyakorolt hatások esetében nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat egyik esetben sem. A
vizsgálat középpontjában álló imázs a részvétellel igen, annak gyakoriságával viszont nem
áll szignifikáns kapcsolatban.
A Magyar Táncfesztivál egyénre gyakorolt társadalmi hatások és a részvétel között
szignifikáns kapcsolatot 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.
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 fogadom 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 megfogalmazható,
hogy az egyénre gyakorolt társadalmi hatások megítélése és a fesztiválon való részvétel
között pozitív összefüggés van.
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5.8.2. A gazdasági hatások és a fesztivállátogatás közötti kapcsolat
vizsgálata

H3: A gazdasági hatások lakossági megítélése és a fesztivállátogatás között nincs
pozitív összefüggés. A lakosságnak a fesztivál gazdasági hatásaival kapcsolatos attitűdje és a
látogatás valamint annak gyakorisága között nincs pozitív összefüggés.
Ez a feltételezésem arra alapoz, 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.
5.14 ábra: A Magyar Táncfesztivál gazdasági szerepe a pénzkereset szempontjából a
válaszadók számára (%-ban)

10,6%

5,8%

egyáltalán nem

15,7%

kevésbé
17,4%

50,5%

közepesen
nagyon
teljes mértékben

Forrás: saját kutatás; N=323

A kutatás kezdetén meg kellett vizsgálni, hogy a fesztivál gazdasági hatásait a
válaszadók, függetlenül a részvételtől, milyennek érzékelik a saját életükre vonatkoztatva. A
fentiek alapján a kérdőív erre vonatkozólag egy rendkívül egyszerű állítást tartalmazott,
melyet ötfokú skálán kellett a válaszadóknak értékelniük aszerint, hogy egyáltalán nem
jellemző az életükre (skálaérték 1), egészen addig, hogy teljes mértékben jellemző (skálaérték
5). Az állítás a következő volt: A fesztivál pénzkeresési lehetőséget biztosít a számomra. A
válaszok értékeléséhez gyakorisági elemzést végeztem. A eloszlás középértéke 2,0375, míg
szórása 1,612 volt.
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5.16 táblázat: Gyakorisági értékek a Magyar Táncfesztivál és a Miskolci Operafesztivál
közvetlen gazdasági hatásaival kapcsolatban (%)
A fesztivál pénzkeresési lehetőséget biztosít számomra.
egyáltalán nem jellemző
nem jellemző
nem tudom
jellemző
teljes mértékben jellemző

Győr
50,5
17,4
15,7
10,6
5,8

Miskolc
58,2
16,8
13,9
8,6
2,5

Forrás: saját kutatás, N=323

Ez azt jelenti, ahogy azt az ábra is szemlélteti, hogy a fesztiválnak az egyénre
gyakorolt gazdasági hatása, pénzkereseti lehetőségként, nem jellemző. Miskolcon az
Operafesztivál egyénre gyakorolt gazdasági hatásai még a győrinél is kevésbé jellemzőek. Itt
a főátlag 1,8033, míg a szórás 1,253 lett, vagyis a fesztivált, mint pénzkeresési lehetőséget a
miskolciak egyáltalán nem tartják jellemzőnek.
5.17 táblázat: Kereszttábla vizsgálat a fesztiválok gazdasági hatásának feltárására a
részvétel és részvételi gyakoriság alapján
A fesztivál pénzkereseti lehetőséget biztosít.
egyáltalán
teljes
összesen
kevésbé jellemző is
nem
jellemző mértékben
jellemző és nem is
jellemző
jellemző

Győr

igen

113

42

34

24

13

226

nem

35

9

11

7

4

66

148

51

45

31

17

292

rendszeresen

28

14

6

8

9

65

soha

3

1

4

2

0

10

alkalmanként

86

27

27

14

4

158

117

42

37

24

13

233

igen

107

26

25

17

5

180

nem

35

15

8

4

1

63

142

41

33

21

6

243

rendszeresen

31

8

6

5

3

53

soha

1

0

2

0

0

3

alkalmanként

76

17

18

9

2

122

108

25

26

14

5

178

Fesztiválon való
részvétel.
Összesen
Fesztiválon való
részvétel
gyakorisága.

Összesen
Miskolc
Fesztiválon való
részvétel.
Összesen
Fesztiválon való
részvétel
gyakorisága.

Összesen

Forrás: saját kutatás
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A vizsgálat következő lépéseként megvizsgáltam, hogy van-e eltérés a fesztivált
látogatók és a rendezvény egyénre gyakorolt gazdasági hatását tekintve. A kapcsolat feltárása
érdekében kereszttábla elemzést végeztem, mely azonban sem a részvétel (p=0,977), sem a
részvétel gyakorisága (p=0,07) és a fesztivál pénzkereseti hatása között nem mutatott ki
szignifikáns kapcsolatot a Magyar Táncfesztivált tekintve.
Ezt követően a kapcsolat feltárása érdekében varianciaanalízist is elvégeztem,
azonban a válaszok között ez sem mutatott markáns eltéréseket és nem igazolt szignifikáns
kapcsolatot, így elmondható, hogy az egyénre gyakorolt gazdasági hatás megítélését a
fesztiválon való részvétel nem befolyásolja.
Gazdasági hatások azonban nem csupán az egyénre vonatkozva léteznek, hanem
olyan formában is, melyet a fesztivállátogató lakosság magára vonatkoztatva csupán
közvetetten érzékel. Ilyen lehet egy rendezvény turizmusra gyakorolt hatása, hozzájárulása a
város gazdasági és közlekedési fejlődéséhez. Ezek vizsgálatára a kérdőívben egy külön
kérdéscsoporton belül soroltam fel állításokat, melyet vizsgálatba vont alanyoknak szintén
ötfokú skálán (1-egyáltalán nem jellemző; 5 teljes mértékben jellemző) kellett értékelniük.
5.18 táblázat: A Magyar Táncfesztivál városra gyakorolt gazdasági hatásainak
megítélése

Győr

Átlag
Szórás
Valid
Missing
Miskolc
Átlag
Szórás
Valid
N
Missing
N

A fesztivál
turistákat vonz.

A fesztivál fejlődést
generál a városban.

A fesztivál hozzájárul
a közlekedés
fejlődéséhez.

4,3259
,592
313
10

3,2776
1,174
299
24

2,8779
1,498
303
20

4,2926
,646
270
6

3,3961
,823
255
21

2,8228
1,134
254
22

Forrás: saját kutatás

Az 5.18 táblázatból látszik, hogy a gazdasági jellegű hatások megítélését tekintve
mindkét városban a legpozitívabb vélekedés a rendezvény turisztikai hatásával kapcsolatos.
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Az átlag és szórás alapján elmondható, hogy e kérdésben a válaszok értéke szűk skálán
mozog, ami azt jelenti, hogy ezt a tényezőt a válaszadók jellemzőnek találják. Azzal
kapcsolatban, hogy a fesztiválnak van a városra gyakorolt gazdaságfejlesztő hatása, a
megkérdezettek már sokkal szkeptikusabban válaszoltak, és a szórás is sokkal jelentősebb volt
e kérdés tekintetében. A fenti értékek azt mutatják, hogy e hatást a vizsgálatba vont
személyek közepesen jelentősnek tartják. A legrosszabb megítélése a fesztiválnak a
közlekedés fejlődésére van a válaszadók szerint, melyet kevésbé tartanak jellemzőnek.
Amennyiben a fenti tényezők és a részvétel kapcsolatának feltárására varianciaanalízist is
lefuttatunk, a válaszok homogenitása miatt egyik város esetében sem kapunk szignifikáns
eredményt.
A fentiek alapján a H3 hipotézist, mely szerint a gazdasági jellemzők megítélése nem
függ a fesztivállátogatástól és annak gyakoriságától, elfogadom. Ennek oka, hogy a
fesztivállátogatás és a közvetlen, valamint városra gyakorolt közvetett gazdasági hatások
tekintetében egyetlen vizsgálattal sem volt kimutatható szignifikáns kapcsolat a rendezvény
látogatásával kapcsolatban.

5.8.3. A fesztiválok kulturális hatásainak megítélése

H4: A fesztiválok tisztán kulturális hatásait, úgymint oktatás, értékátadás, művészeti
érték, a helyi lakosság jelentősnek tartja. A kulturális hatások lakossági megítélése
pozitívabb a fesztivál társadalmi és gazdasági hatásainak megítélésénél.
Hipotézisem szerint a helyi lakosság a fesztiválok kulturális hatásait annak ellenére
erőteljesnek értékelik, hogy ezek általában hosszú távon érzékelhetők. Feltevésemet arra
alapozom, 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 vizsgálathoz a kérdőívben itt is két kérdéscsoportot
alkalmaztam, hiszen a fesztiválok egyénre gyakorolt kulturális hatásainak értékelése eltérhet
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a városra gyakorolt kulturális hatások értékelésétől. Ebből kifolyólag a vizsgálatot ez esetben
is két külön részre bontottam.
Az állítás igazolásához először a kulturális tényezők egyénre gyakorolt hatásának
megítélését vizsgáltam a válaszadók körében. Az átlagokból kitűnik, hogy a kulturális
tényezők közül a fesztiválnak, mint művelődési lehetőségnek a megítélése a legjelentősebb
mindkét városban, melyet a válaszadók saját életükre vonatkoztatva jellemzőnek ítélnek meg.
Az egy egésznél nagyobb szórás azonban mutatja, hogy a válaszok széles skálán mozognak.
A rendezvények oktató funkciója már kevésbé jellemző tényező, míg a mintában szereplő
válaszadók az önmegvalósítási és önkifejezési lehetőséget nem tartják jellemzőnek.
5.19 táblázat: A fesztiválok egyénre gyakorolt kulturális hatásainak megítélése
Állítás
A fesztivál művelődési lehetőséget biztosít számomra.
A fesztivál tanulási lehetőséget biztosít számomra.
A fesztivál önmegvalósítási lehetőség számomra.
A fesztivál önkifejezési lehetőség számomra.

Győr
Mintaszám
Átlag
304
4,01
289
3,1
284
2,42
288
2,37

Szórás
1,03
1,22
1,22
1,22

Forrás: saját kutatás

Ez utóbbi magyarázható azzal, hogy ezeket a hatásait a fesztiválnak első sorban azok a
helyi művészek értékelhetik pozitívnak, akik a rendezvénynek köszönhetően fellépési
lehetőséget vagy bemutatkozási lehetőséget kapnak, az ő számuk azonban vélhetőleg
elenyésző, így a vizsgálat az ő válaszaik lenyomatát nem tükrözi. Ami az adatsor alapján
megállapítható, hogy az egyénre gyakorolt kulturális hatások megítélése általánosságban
közepes erősségű.
A kutatás tovább szűkítéséhez kíváncsi voltam arra, hogy a részvétel és annak
gyakorisága befolyásolja-e a fenti hatások egyénre gyakorolt megítélését, ezért ennek
feltárására varianciaanalízist végeztem. A Miskolci Operafesztiválon való részvétel esetében
a válaszok között markáns eltérés nem volt megfigyelhető, azonban a vizsgálat szignifikáns
összefüggést igazolt szinte az összes esetben. Ez alól csupán a fesztivál, mint önkifejezési
lehetőség volt kivétel, vagyis a fesztiválon való részvétel ennek megítélését nem befolyásolja
szignifikánsan, 95%-os valószínűség mellett. A részvétel gyakorisága azonban a fenti
állítások megítélésével kapcsolatban nem mutatott ki szignifikáns kapcsolatot.
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A Magyar Táncfesztiválon való részvétel az egyénre gyakorolt kulturális hatások
megítélésével kapcsolatban nem mutat szignifikáns kapcsolatot, azonban a részvétel
gyakorisága és a fesztivál önmegvalósítást és önkifejezést biztosító szerepe között
szignifikáns kapcsolatot jelez. A fentiek alapján összességében 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 a társadalmi 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, majd az értékeket oszlopdiagrammal ábrázoltam.
5.15 ábra: Az egyénre ható társadalmi, gazdasági és kulturális tényezők megítélésének
átlagai a Magyar Táncfesztivál esetében

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,94

4,24

4,22

4,22

4,00
3,10
2,42

2,37

2,04

Forrás: saját kutatás
(Jelölések: piros: társadalmi tényezők; zöld: kulturális tényezők; kék: gazdasági tényező)

Az 5.15 ábrán jól látszik, hogy az egyénre ható tényezők közül a társadalmi tényezők
megítélése a legpozitívabb, míg a legrosszabb a gazdaságié. A kulturális tényezők értékelése a
kettő között helyezkedik el. A Miskolci Operafesztivál esetében a változók megítélésének
átlagai szinte teljesen megegyezően alakulnak a Táncfesztiválnál tapasztalttal, vagyis a
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kulturális tényezők megítélése az egyének szempontjából a válaszadók szerint ez esetben is a
gazdasági és társadalmi tényezők közötti átlagokkal rendelkeznek. Mivel a korábbi
vizsgálatok igazolták, hogy a részvétel és annak gyakoriságával a tényezők megítélése nem áll
szignifikáns kapcsolatban egyes eseteket leszámítva, így nem indokolt a fenti kérdés további
elemzése.
A vizsgálatok minden eredményét figyelembe véve H4 hipotézisemet, mely szerint a
fesztiválok tisztán kulturális hatásait a lakosság az egyéb hatásoknál pozitívabban ítéli meg,
elutasítom. A vizsgálat alapján úgy vélem, hogy a kulturális hatások a fesztiválok esetében is
hosszú távon jelentkezhetnek.
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6. A DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A
JÖVŐBENI KUTATÁSI IRÁNYOK MEGFOGALMAZÁSA
Dolgozatom

zárófejezetében

hipotéziseim

értékelését

és

kutatásom

újszerű

eredményeit foglalom össze, majd bemutatom a vizsgálat során kialakított jövőbeni kutatási
irányokat is.
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 a 3.12-es
táblázatban bemutatott 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.
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A gazdasági jellegű hipotézisek elemzésére és tesztelésére (főként üzletpolitikai
érdekek, valamint a hiányzó állami, statisztikai adatok miatt) csak másodlagos információkat
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, mivel az eredeti modell az állítást követően „jelezteti” a
kérdezőbiztossal (ahogyan azt a 3.10-es táblázat is mutatja), hogy a válaszadó egyáltalán
érzékelt-e hatást. Ennek a lépésnek a kihagyása a vizsgálatból véleményem szerint indokolt,
mert a kutatás technikai kivitelezését feleslegesen bonyolította. Emellett az eredeti módszer
csupán az öt fő kérdéscsoportba tartozó 47 kérdést sorolja fel, nem vizsgálva a válaszadó,
korát, nemét, jövedelmét, lakóhelyét. A módszert ezekkel a társadalmi paraméterekkel
mindenképpen szükségszerű volt kiegészítenem, hiszen a vizsgálat szempontjából releváns
információtartalommal bírnak.
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, sőt a változók
között több estben negatív irányú kapcsolat volt igazolható.
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.
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A hipotézisek eredményeit összefoglalva dolgozatom végén a következő téziseket
fogalmazhatom meg:
Tézis 1: Az elemzés alapján 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 vizsgálat során igazolódott, hogy 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: A vizsgálat alapján 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

6.1.

Jövőbeni kutatási irányok

Jövőbeni kutatási irányaimat tekintve elmondható, hogy vizsgálataim során rengeteg
akadályba ütköztem, melyek az 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
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fontos a vizsgálatokat térben kiterjeszteni, az elemzésbe több összművészeti fesztivált
bevonni.
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-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
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gazdasági és társadalmi-kulturális hatással bíró rendezvények között osszák szét, elősegítve
azok további fejlődését.
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. Melléklet
MÉLYINTERJÚ VÁZLAT – (SZAKÉRTŐI) – MÉLYINTERJÚ IDŐTARTAMA KB. 40 PERC

1. Fesztiválok fő céljai
a. kulturális értékátadás
b. társadalmi-kulturális (helyi identitás, lokálpatirotizmus)
c. gazdasági (helyi bevételek, regionális bevételek)
d. imázs
2. Fesztivál – csodaszer
a. definíció és kritériumok
b. minősítési rendszer – szakmabelieknek, de mi van a látogatókkal? Érthető a
nem szakmabeliek számára is?
3. Gazdasági hatások és háttér – támogatások/konfliktusok
a. a fesztiválok és a városok/települések kapcsolata
b. minősített fesztiválok helyileg városokhoz vagy településekhez köthetők –
ennek vélt okai?
c. elemző tanulmányok – kell-e készíteni? ha igen, milyen szempontok alapján,
ha nem miért nem?
d. önkormányzati háttér – források és kiadások (tapasztalatok)
i. városfejlesztési/kulturális/turisztikai stratégia – szerepelnek-e a
művészeti fesztiválok ezekben a dokumentumokban
e. szponzori háttér
f. kereslet alakulása, tendenciák
g. támogatások, források megoszlása (támogatások kiktől, mekkora összegben?),
mely szervezetektől és intézményektől – ennek csökkenése tapasztalható, ez
mennyire szab határokat a művészeti fesztiváloknak
h. közvetett bevételek és azok mérése (mérik-e egyáltalán?)
i. készül-e a gazdasági hatásokat mérő tanulmány?
i. ha igen, mely módszerrel?
ii. ha nem, miért nem? közvetlen bevételek és azok mérése (jegyeladás,
egyéb)
j. beszállítói háttér – lokális, regionális vagy országos (milyen arányban?)
k. tapasztalata szerint a művészeti fesztiválok erősítik-e az adott desztinációban a
kooperációt?
4. Társadalmi hatások
a. adatok a közvetlen és közvetett foglalkoztatottságra vannak-e (összesítve, vagy
egy-egy fesztivállal kapcsolatban)
b. művészetek szerepe ma Magyarországon társadalmi szempontból
c. civil szervezetek szerepe
d. helyi közösség szerepe
5. Kulturális hatások
a. melyeket tartják a legjelentősebbnek
b. értékátadás szerepe gazdaságilag és társadalmilag
c. közösségformálási szerep
d. oktatás és nyelvtudás
6. Jövőkép, jövőbeni célok
Köszönettel: Kundi Viktória
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2. Melléklet:
MÉLYINTERJÚ VÁZLAT – (FESZTIVÁLSZERVEZŐI) – MÉLYINTERJÚ IDŐTARTAMA KB. 30
PERC

1. Fesztivál fő céljai
a. kezdetekben és most
b. társadalmi-kulturális (helyi identitás, lokálpatirotizmus)
c. gazdasági (helyi bevételek, regionális bevételek)
d. imázs
2. Háttér – támogatások/konfliktusok
a. a fesztivál és a város kapcsolata
b. a város és a környező települések kapcsolata a fesztivál szempontjából
c. önkormányzati háttér – források és kiadások
i. támogatás és adó aránya, mértéke
ii. városfejlesztési/kulturális/turisztikai stratégia
d. szponzori háttér
e. költségvetés megoszlása (támogatások kiktől, mekkora összegben – hogyan
alakult a fesztivál megalakulása óta?)
f. beszállítói háttér – helyi, regionális, országos
3. Társadalmi hatások
a. közvetlen foglalkoztatottság
b. közvetett foglalkoztatottság
c. beszállítói háttér – lokális, regionális vagy országos (milyen arányban?)
d. civil szervezetek szerepe
e. helyi közösség szerepe
4. Gazdasági hatások
a. közvetlen bevételek és azok mérése (jegyeladás, egyéb)
b. közvetett bevételek és azok mérése (mérik-e egyáltalán?)
c. készül-e a gazdasági hatásokat mérő tanulmány?
i. ha igen, mely módszerrel?
ii. ha nem, miért nem?
d. turisztikai hatások
i. hazai és nemzetközi vendégek megoszlása
ii. tendenciák a fesztivál megalakulása óta
iii. turisztikai kooperáció a szolgáltatókkal kialakult-e
5. Kulturális hatások
a. melyeket tartják a legjelentősebbnek
b. értékátadás szerepe – mi a fesztivál fő értéke?
c. közösségformálási szerep
d. oktatás és nyelvtudás
6. Jövőkép, jövőbeni célok
7. Hatásokat elsődlegesen gazdasági vagy társadalmi-kulturális hatásnak tartják? Mire
alapozzák a véleményt (felmérés, kutatás?)?
8. Kinek szól a fesztivál? Helyi lakosságnak, külföldi látogatóknak (arányuk?)?
9. Mérési módszerek, azok metodikája?
Köszönettel: Kundi Viktória
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3. Melléklet:
Kérdőív (Győr)
Kérem, a kérdőív kitöltésével segítse kutatásomat a Magyar Táncfesztivállal kapcsolatban. A
kérdőív kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. Köszönöm!
1. Hallott már a Magyar Táncfesztiválról?
a. Igen
b. nem
2. Hol hallott a fesztiválról? (egyszerre több válasz is lehetséges)
a. Internet
b. Helyi lap
c. Helyi televízió
d. Országos tévécsatorna
e. Plakát
f. Szórólap
g. Helyi Tourinform iroda
h. Egyéb:………………………………………………………
3. Ön vett már részt a Magyar Táncfesztiválon? (ha nem, kérem ugorjon az ötös
kérdésre!)
a. Igen
b. Nem
4. Ön milyen gyakorisággal vesz részt a fesztiválon?
a. Rendszeresen
b. Soha
c. Alkalmanként
5. Tervezi a jövőben, hogy részt vesz a fesztiválon?
a. Igen
b. Nem
c. Még nem tudom
6. A fesztivál az Ön számára (egyszerre több választ is megjelölhet):
Egyáltalán nem

1

2

3

4

5

Teljes
mértékben

Közösségi találkozási
lehetőség
Szórakozási lehetőség
Élményszerzési lehetőség
Kikapcsolódási lehetőség
Művelődési lehetőség
Tanulási lehetőség
Önmegvalósítási lehetőség
Önkifejezési lehetőség
Pénzkeresési lehetőség
187

7. Véleménye szerint a fesztivál szerepet játszik a város életében?
Egyáltalán nem

1

2

3

4

5

Teljes
mértékben

8. Mely területeken fejt ki Ön szerint hatást a fesztivál a város számára?
Egyáltalán nem

1

2

3

4

5

Teljes
mértékben

Munkahelyeket teremt
Hozzájárul a város imázsához
Turistákat csalogat
Színesíti a programkínálatot
Közösségi élményt biztosít
Hozzájárul a város
megszépüléséhez
Büszkévé teszi a helyi lakosokat
Nyelvtanulásra motivál
Megszeretteti a művészeteket
Fejlesztéseket generál
Hozzájárul a közlekedés
javításához
Javítja a város nemzetközi
megítélését
Zajjal, kosszal jár
Felerősíti a bűnözést
9. Véleménye szerint a fesztivál közvetlenül (bevételek, munkalehetőség, tanulási
lehetőség, stb.) hat az Ön életminőségére?
Egyáltalán nem

1

2

3

4

5

Teljes
mértékben

10. Véleménye szerint a fesztivál közvetve (megújuló városrészek, javuló közlekedés,
stb.) hat az Ön életminőségére?
Egyáltalán nem

1

2

3

4

5

Teljes
mértékben
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11. Kérem, rendezze véleménye szerint fontossági sorrendbe az alábbi állításokat 1-5ig! (1 – legkevésbé, 5 – leginkább)
 A fesztivál közösségi élményt nyújt!
 A fesztivál hozzájárul a város pozitív megítéléséhez!
 A fesztivál munkát biztosít!
 A fesztivál turistákat csalogat!
 A fesztivál színesíti a programkínálatot!
12. Az Ön neme:
a. Nő
b. Férfi
13. Az Ön lakhelye:
a. Ady-város
b. Belváros
c. Gyirmót
d. Győr-Szabadhegy
e. Győrszentiván
f. Gyárváros
g. Jancsifalu
h. Likócs
i. Marcalváros

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Ménfőcsanak
Nagybácsa
Nádorváros
Patakháza
Pinnyéd
Révfalu
Sziget
Újváros

14. Az Ön életkora:
18-24

25-35

36-45

46-60

61-

15. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:
a. Általános iskola
b. Szakmunkásképző
c. Érettségei
d. Jelenleg felsőoktatásban tanulok
e. Diploma
f. Posztgraduális végzettség
Köszönöm, hogy időt szánt kérdőívemre, ezáltal hozzájárult kutatásomhoz! Tisztelettel:
Kundi Viktória
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4. Melléklet:
Kérdőív (Miskolci Operafesztivál)
Kérem, a kérdőív kitöltésével segítse kutatásomat a Miskolci Operafesztivállal kapcsolatban.
A kérdőív kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. Köszönöm!
16. Hallott már a Miskolci Operafesztiválról?
a. igen
b. nem
17. Hol hallott a fesztiválról? (egyszerre több válasz is lehetséges)
a. Internet
b. Helyi lap
c. Helyi televízió
d. Országos tévécsatorna
e. Plakát
f. Szórólap
g. Helyi Tourinform iroda
h. Egyéb:………………………………………………………
18. Ön vett már részt a Miskolci Operafesztiválon? (ha nem, kérem ugorjon az ötös
kérdésre!)
a. Igen
b. Nem
19. Ön milyen gyakorisággal vesz részt a fesztiválon?
a. Rendszeresen
b. Soha
c. Alkalmanként
20. Tervezi a jövőben, hogy részt vesz a fesztiválon?
a. Igen
b. Nem
c. Még nem tudom
21. A fesztivál az Ön számára (egyszerre több választ is megjelölhet):
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
Teljes
mértékben
Közösségi találkozási
lehetőség
Szórakozási lehetőség
Élményszerzési lehetőség
Kikapcsolódási lehetőség
Művelődési lehetőség
Tanulási lehetőség
Önmegvalósítási lehetőség
Önkifejezési lehetőség
Pénzkeresési lehetőség

190

22. Véleménye szerint a fesztivál szerepet játszik a város életében?
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5

Teljes
mértékben

23. Mely területeken fejt ki Ön szerint hatást a fesztivál a város számára?
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
Teljes
mértékben
Munkahelyeket teremt
Hozzájárul a város imázsához
Turistákat csalogat
Színesíti a programkínálatot
Közösségi élményt biztosít
Hozzájárul a város
megszépüléséhez
Büszkévé teszi a helyi lakosokat
Nyelvtanulásra motivál
Megszeretteti a művészeteket
Fejlesztéseket generál
Hozzájárul a közlekedés
fejlesztéséhez
Javítja a város nemzetközi
megítélését
Zajjal, kosszal jár
Felerősíti a bűnözést
24. Véleménye szerint a fesztivál közvetlenül (bevételek, munkalehetőség, tanulási
lehetőség, stb.) hat az Ön életminőségére?
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
Teljes
mértékben
25. Véleménye szerint a fesztivál közvetve (megújuló városrészek, javuló közlekedés,
stb.) hat az Ön életminőségére?
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
Teljes
mértékben
26. Kérem, rendezze véleménye szerint fontossági sorrendbe az alábbi állításokat 1-5ig! (1 – legkevésbé, 5 – leginkább)
 A fesztivál közösségi élményt nyújt!
 A fesztivál hozzájárul a város pozitív megítéléséhez!
 A fesztivál munkát biztosít!
 A fesztivál turistákat csalogat!
 A fesztivál színesíti a programkínálatot!
27. Az Ön neme:
a. Nő
b. Férfi
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28. Az Ön lakhelye:
a. Avas
b. Belváros
c. Bükkszentlászló
d. Bulgárföld
e. Bábonyi-bérc
f. Egyetemváros
g. Görömböly
h. Hejőcsaba

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Komlóstető
Lillafüred
Martinkertváros
Miskolctapolca
Ómassa
Pereces
Szirma

29. Az Ön életkora:
18-24

25-35

36-45

46-60

61-

30. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:
a. Általános iskola
b. Szakmunkásképző
c. Érettségei
d. Jelenleg felsőoktatásban tanulok
e. Diploma
f. Posztgraduális végzettség
Köszönöm, hogy időt szánt kérdőívemre, ezáltal hozzájárult kutatásomhoz! Tisztelettel:
Kundi Viktória
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5. Melléklet:
KÉRDŐÍV A MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL GAZDASÁGI HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ
Kundi Viktória harmadéves PhD hallgató vagyok a győri Széchenyi István Egyetem,
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájából. Doktori értekezésemet a Fesztiválok
gazdasági és társadalmi-kulturális hatásai címmel írom, melyhez az Ön véleményére és
tapasztalataira is nagy szükségem lenne. Kérem, segítse munkámat az alábbi rövid kérdőív
kitöltésével, mely kb. 5 percet vesz igénybe. A kérdőívben a kizárólag a Magyar
Táncfesztivál és a Győri Táncművészeti Biennálé turisztikai szolgáltatóknál kiváltott
gazdasági hatásaival kapcsolatos, egyszerű, gyorsan megválaszolható kérdéseket talál.
Válaszait kérem, húzza alá vagy ikszelje be! Ahol több választ is megjelölhet, ott erre
utaló utasítást talál! A kérdőív visszaküldési időpontja 2011. július 10. Köszönöm, hogy
válaszaival segíti munkámat! Tisztelettel: Kundi Viktória
Kérem
a
kérdőív
feldolgozásnál
azonosíthatóság miatt adja meg szálláshelye
nevét és besorolását! Köszönöm!
1.

A szálláshely a város mely részében
található?

 centrum
 külváros
 városon kívül

2.

A Magyar Táncfesztivál időtartama
alatt
a
fesztiválon
fellépők,
fesztiválszervezők igénybe veszik-e
szolgáltatásait?
A Magyar Táncfesztivál programjainak
köszönhetően vendégforgalma (nem
fellépőkből,
szervezésből
adódó)
magasabb-e az átlagosnál?

 Igen
 Nem

5.

A
fesztivállátogatási
motivációval
érkező vendégek átlagosan hány
éjszakát töltenek el a szálláshelyen?






6.

A fesztiválozó vendégek jellemzően
több szolgáltatást vesznek igénybe, mint
az egyéb motivációval megszálló
vendégek (szállásszolgáltatáson kívüli
egyéb szolgáltatások pl.: étkezés,
szauna, szolárium, konditerem, stb.)

3.

7.

A fesztivál időtartama alatt megszálló
vendégeket magasabb költésűnek tartja
a nem a fesztivál miatt a szálláshelyen
megszálló vendégeknél?

 Igen
 Nem

egy éjszakát
kettő-három éjszakát
négy-hét éjszakát
egy hétnél tovább maradnak

 igen
 nem

 magasabb költésű vendégek
 nem tér el a költésük az egyéb motivációjú
vendégekétől
 alacsonyabb költésű vendégek
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 igen, éspedig:
……………………………………
 nem

8.

A fesztivál időtartama alatt több
szolgáltatást kínál a szálláshely? Ha
igen, kérem sorolja fel melyek ezek!

9.

A fesztiválra érkező turisták
gyakrabban
vesznek
igénybe
étkezési szolgáltatást, mint az
egyéb motivációval megszálló
vendégek?

 igen
 nem

10.

Tapasztalata szerint a fesztivál
miatt a városba érkező és ott
megszálló vendégeknek milyen
jellegű szolgáltatás igényük van?
Több választ is megadhat!







11.

A fesztiválszervezők által a szálláshelyen
átlagosan lekötött szobák száma és
kapacitása átlagosan mennyi?







nem kötnek le szobát
1-2 szoba, ..….. férőhely
3-5 szoba, ……. férőhely
6-10 szoba, ……férőhely
11-nél több szoba, … férőhely

12.

A fesztivál alatt a fesztivállátogatási
motivációval érkezett vendégek által
igénybevett szobák száma és kapacitása
átlagosan mennyi?







nincs fesztivállátogató vendégünk
1-2 szoba, ..….. férőhely
3-5 szoba, ……. férőhely
6-10 szoba, ……férőhely
11-nél több szoba, … férőhely

13.

Alakítanak-e
ki
speciális
árakat,
csomagokat a fesztivál időtartama alatt a
magasabb forgalom elérése érdekében?

 igen, minden esetben
 igen,
a
fesztivál
bizonyos
részprogramjai esetében, melyek:
………………………..
 nem

14.

A fesztivál alatt alkalmazott árak mértéke
hogyan alakul az egyéb időszakban
alkalmazott árakhoz képest?

 alacsonyabb árakkal dolgozunk
 magasabb árakkal dolgozunk
 nem alkalmazunk árdifferenciálást
a fesztivál miatt

étkezés
fitnesz
szauna
szolárium
masszázs






idegenvezetés
múzeum, tárlatlátogatás
sétakocsizás
egyéb:………………
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15.

Kimondottan a fesztivál miatt több
alkalmazottat foglalkoztat a szálláshely?

 Igen
 nem

16.

A fesztivál miatt alakítottak-e ki
kooperációt közlekedési, vendéglátó,
szállás,
kulturális
illetve
egyéb
kereskedelmi szolgáltatóval? Ha igen,
kérem jelölje, hogy melyekkel!


o
o
o
o
o


17.

Gazdasági elemzéseikben vizsgálják-e
külön a fesztivál hatását a szálláshelyre
vonatkozóan?

 Igen
 nem

18.

Ön szerint a fesztivál erősíti a városi
szolgáltatók közötti kooperációt?

 Igen
 nem

19.

Ön szerint a fesztivál gazdasági hatásai
jellemzően:

 pozitívak
 negatívak
 nincs értékelhető gazdasági hatása

20.

Ön szerint a fesztivál a város társadalmi
életében:

 pozitív szerepet játszik
 negatív szerepet játszik
 nem játszik jelentős szerepet

21.

Ön szerint a fesztivál a város kulturális
életében:

 pozitív szerepet játszik
 negatív szerepet játszik
 nem játszik jelentős szerepet

22.

Véleménye szerint a fesztivál gazdasági
vagy
társadalmi-kulturális
hatásai
jelentősebbek?

 gazdasági
 társadalmi-kulturális

23.

Amennyiben a fesztivál nem a városban
kerülne megrendezésre, milyen mértékű
bevételtől esne el a szálláshely?






24.

Összességében véleménye szerint a
fesztivál a szálláshely életében pozitív,
negatív hatással bír, esetlegesen független
a működése az eseménytől?

 pozitív
 negatív
 nem befolyásolja a fesztivál

Igen
közlekedési szolgáltató
vendéglátóegység
szállásszolgáltató
kereskedelmi szolgáltató
egyéb
Nem

nagyon jelentős bevételtől
jelentős bevételtől
kismértékű bevételtől
nem esne el bevételtől
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25. Az alábbi kérdések kifejezetten a Magyar Táncfesztiválra illetve az ezen résztvevő
turistákra vonatkoznak. Kérem, jelölje be, hogy az alábbi állítások közül, melyik, milyen
mértékben meghatározó! Kérem, egy állításhoz egy rubrikát jelöljön be!
A

Egyáltalán

Nem

fesztiválok/fesztiválturisták..

nem jellemző

jellemző

Átlagos

Jellemző

Nagyon
jellemző

.
...fontos szerepet töltenek be
a szálloda/panzió életében.
...költése egy átlag
turistához képest magasabb.
...tartózkodása egy átlag
turistához képest hosszabb.

...által igénybe vett
szolgáltatások száma
magasabb.
...jelentős gazdasági hatással
vannak a
szállodában/panzióban.
...jelentős gazdasági hatással
vannak a város életére.

...jelentős gazdasági hatással
vannak a város életére

...társadalmi-kulturális
hatásai meghatározóbbak a
gazdasági hatásoknál.

Köszönöm, hogy válaszaival segítette munkámat!
Tisztelettel: Kundi Viktória
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6. Melléklet:
KÉRDŐÍV A FESZTIVÁLOK GAZDASÁGI HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ
Kundi Viktória harmadéves PhD hallgató vagyok a győri Széchenyi István Egyetem,
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájából. Doktori értekezésemet a Fesztiválok
gazdasági és társadalmi-kulturális hatásai címmel írom, melyhez az Ön véleményére és
tapasztalataira is nagy szükségem lenne. Kérem, segítse munkámat az alábbi rövid kérdőív
kitöltésével, mely kb. 5-8 percet vesz igénybe. A kérdőívben a kizárólag a Miskolci
Operafesztivál turisztikai szolgáltatóknál kiváltott gazdasági hatásaival kapcsolatos,
egyszerű, gyorsan megválaszolható kérdéseket talál. Válaszait kérem, húzza alá vagy
ikszelje be! Ahol több választ is megjelölhet, ott erre utaló utasítást talál! A kérdőív
visszaküldési időpontja 2011. július 10. Köszönöm, hogy válaszaival segíti munkámat!
Tisztelettel: Kundi Viktória
Kérem
a
kérdőív
feldolgozásnál
azonosíthatóság miatt adja meg szálláshelye
nevét és besorolását! Köszönöm!
1.

A szálláshely a város mely részében
található?

 centrum
 külváros
 városon kívül

2.

A Miskolci Operafesztivál időtartama
alatt
a
fesztiválon
fellépők,
fesztiválszervezők igénybe veszik-e
szolgáltatásait?
A
Miskolci
Operafesztivál
programjainak
köszönhetően
vendégforgalma (nem fellépőkből,
szervezésből adódó) magasabb-e az
átlagosnál?

 Igen
 nem

3.

 Igen
 nem

4.

A fesztivál időtartama alatt a látogatók
 Külföldi
arányát tekintve a külföldiek vagy a
 belföldi
belföldi turisták aránya magasabb? Arányuk:
Kérem határozza meg a körülbelüli ……% belföldi
belföldi-külföldi vendégarányt!
……% külföldi

5.

A
fesztivállátogatási
motivációval
érkező vendégek átlagosan hány
éjszakát töltenek el a szálláshelyen?

6.

A fesztiválozó vendégek jellemzően
több szolgáltatást vesznek igénybe, mint
az egyéb motivációval megszálló
vendégek (szállásszolgáltatáson kívüli
egyéb szolgáltatások pl.: étkezés,
szauna, szolárium, konditerem, stb.)






egy éjszakát
kettő-három éjszakát
négy-hét éjszakát
egy hétnél tovább maradnak

 igen
 nem
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7.

A fesztivál időtartama alatt megszálló
vendégeket magasabb költésűnek tartja
a nem a fesztivál miatt a szálláshelyen
megszálló vendégeknél?

 magasabb költésű vendégek
 nem tér el a költésük az egyéb motivációjú
vendégekétől
 alacsonyabb költésű vendégek

8.

A fesztivál időtartama alatt több
szolgáltatást kínál a szálláshely? Ha
igen, kérem sorolja fel melyek ezek!

 igen, éspedig:
……………………………………
 nem

9.

A fesztiválra érkező turisták
gyakrabban
vesznek
igénybe
étkezési szolgáltatást, mint az
egyéb motivációval megszálló
vendégek?
Tapasztalata szerint a fesztivál
miatt a városba érkező és ott
megszálló vendégeknek milyen
jellegű szolgáltatás igényük van?
Több választ is megadhat!

10.

 igen
 nem







étkezés
fitnesz
szauna
szolárium
masszázs






idegenvezetés
múzeum, tárlatlátogatás
sétakocsizás
egyéb:………………

11.

A fesztiválszervezők által a szálláshelyen
átlagosan lekötött szobák száma és
kapacitása átlagosan mennyi?







nem kötnek le szobát
1-2 szoba, ..….. férőhely
3-5 szoba, ……. férőhely
6-10 szoba, ……férőhely
11-nél több szoba, … férőhely

12.

A fesztivál alatt a fesztivállátogatási
motivációval érkezett vendégek által
igénybevett szobák száma és kapacitása
átlagosan mennyi?







nincs fesztivállátogató vendégünk
1-2 szoba, ..….. férőhely
3-5 szoba, ……. férőhely
6-10 szoba, ……férőhely
11-nél több szoba, … férőhely

13.

Alakítanak-e
ki
speciális
árakat,
csomagokat a fesztivál időtartama alatt a
magasabb forgalom elérése érdekében?

 igen, minden esetben
 igen,
a
fesztivál
bizonyos
részprogramjai esetében, melyek:
………………………..
 nem

14.

A fesztivál alatt alkalmazott árak mértéke
hogyan alakul az egyéb időszakban
alkalmazott árakhoz képest?

 alacsonyabb árakkal dolgozunk
 magasabb árakkal dolgozunk
 nem alkalmazunk árdifferenciálást
a fesztivál miatt

15.

Kimondottan a fesztivál miatt több
alkalmazottat foglalkoztat a szálláshely?

 Igen
 nem
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16.

A fesztivál miatt alakítottak-e ki
kooperációt közlekedési, vendéglátó,
szállás,
kulturális
illetve
egyéb
kereskedelmi szolgáltatóval? Ha igen,
kérem jelölje, hogy melyekkel!


o
o
o
o
o


17.

Gazdasági elemzéseikben vizsgálják-e
külön a fesztivál hatását a szálláshelyre
vonatkozóan?
Ön szerint a fesztivál erősíti a városi
szolgáltatók közötti kooperációt?

 Igen
 nem

19.

Ön szerint a fesztivál gazdasági hatásai
jellemzően:

 pozitívak
 negatívak
 nincs értékelhető gazdasági hatása

20.

Ön szerint a fesztivál a város társadalmi
életében:

 pozitív szerepet játszik
 negatív szerepet játszik
 nem játszik jelentős szerepet

21.

Ön szerint a fesztivál a város kulturális
életében:

 pozitív szerepet játszik
 negatív szerepet játszik
 nem játszik jelentős szerepet

22.

Véleménye szerint a fesztivál gazdasági
vagy
társadalmi-kulturális
hatásai
jelentősebbek?

 gazdasági
 társadalmi-kulturális

23.

Amennyiben a fesztivál nem a városban
kerülne megrendezésre, milyen mértékű
bevételtől esne el a szálláshely?






24.

Összességében véleménye szerint a
fesztivál a szálláshely életében pozitív,
negatív hatással bír, esetlegesen független
a működése az eseménytől?

 pozitív
 negatív
 nem befolyásolja a fesztivál

18.

Igen
közlekedési szolgáltató
vendéglátóegység
szállásszolgáltató
kereskedelmi szolgáltató
egyéb
nem

 Igen
 nem

nagyon jelentős bevételtől
jelentős bevételtől
kismértékű bevételtől
nem esne el bevételtől
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25. Az alábbi kérdések kifejezetten a Miskolci Operafesztivál illetve az ezen résztvevő
turistákra vonatkoznak. Kérem jelölje be, hogy az alábbi állítások közül, melyik, milyen
mértékben meghatározó! Kérem, egy állításhoz egy rubrikát jelöljön be!
A

Egyáltalán

fesztiválok/fesztiválturisták

nem jellemző

Nem jellemző

Átlagos

Jellemző

Nagyon
jellemző

...
...fontos szerepet töltenek
be a szálloda/panzió
életében.
...költése egy átlag
turistához képest
magasabb.
...tartózkodása egy átlag
turistához képest hosszabb.
...által igénybe vett
szolgáltatások száma
magasabb.
...jelentős gazdasági
hatással vannak a
szállodában/panzióban.
...jelentős gazdasági
hatással vannak a város
életére.
...jelentős gazdasági
hatással vannak a város
életére
...társadalmi-kulturális
hatásai meghatározóbbak a
gazdasági hatásoknál.

Köszönöm, hogy válaszaival segítette munkámat!
Tisztelettel: Kundi Viktória
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