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Fesztiválturizmus
▰ A 21. század egyik legpiacképesebb turisztikai és kulturális terméke, az ünnepléskultúra egyik meghatározó

formája (Szabó, 2012).

▰ A közösségi élmény mellett a helyi közösségek, kultúra, régiók és nemzetek szintjén is értéket teremt Bowdin

et al. (2006).

▰ A fesztiválok turisztikai attrakcióként szolgálnak a rendező település számára, az idegenforgalmi- mellett

gazdasági-, társadalmi- és kulturális hasznot vonva maguk után (Jászberényi–Kökény, 2018). 

▰ Fesztivál: „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.” (MFSZ, 2014). – definíciós nehézségek

▰ A fesztiválok csoportosítása a Magyar Fesztivál Szövetség (2008) alapján tovább bontva (a teljesség igénye

nélkül, a kutatás szempontjából releváns szempontok mentén):

- Zenei fesztiválok

- Gasztronómiai fesztiválok

- Egyéb kulturális / művészeti fesztiválok
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A kutatás célja, aktualitása

 A kutatási kérdés: A megkérdezettek az egyes fesztivál típusok esetén, mely

fenntarthatósági pillérekbe sorolják azokat?

 A COVID-19 átalakította a fenntarthatóságról korábban gondoltakat, előtérbe került a 

higiénia – a környezettudatosság megváltozott szerepe (NTS 2.0., 2021)

 Fogyasztói igényekre való reagálás: környezettudatos életmód, klímatudatosság szerepe

(NTS 2.0., 2021)

 A fesztiválok elhatárolásának nehézsége, a kezdetben főleg zenei programok

szerteágazása és bővülése, átalakulása egyéb programokkal (Buzinkay, 2012)

 A fesztiválozó fizetési hajlandósága és a fenntarthatósági identitásának kapcsolata
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Módszertan

▰ Kutatási kérdés: Az egyes fesztivál típusok esetén a fesztiválozók milyen fenntarthatóság pillérhez

sorolnák az adott fesztiválokat?

▰ Alkalmazott módszertan: fókuszcsoportos interjú (kvalitatív)

▰ Célja: a kiválasztott 20 fesztiválról a megkérdezettek közös interakciója által létrehozott csoportok

feltárása, bemutatása

▰ A fókuszcsoportos interjúk során a kérdések a fenntarthatóság három pillére köré csoportosultak:

- Környezeti fenntarthatóság

- Gazdasági fenntarthatóság

- Társadalmi fenntarthatóság

▰ 4 fókuszcsoportos interjú került elvégzésre

▰ Összesen 40 fő

▰ A kutatás korlátja: a csoportosítás szubjektivitásra adhat lehetőséget.
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Zenei fesztiválok Egyéb kulturális / művészeti fesztiválok Gasztronómiai fesztiválok

Közösség – és kapcsolatépítés, a település társadalmi életének formálása

Elöregedő, elnéptelenedő települések 

megismertetése, imázs fokozása (pl. Körös-

Toroki Napok)

Hagyományőrzés (pl. Busójárás)

Helyi kultúrák, népszokások megismertetése

Különböző kultúrák találkozása – társadalmi nyitottság erősítése (pl. Sziget)

Akadálymentesített fesztivál (pl. Sziget)

Közéleti témák felkarolása – edukálás, együtt gondolkodás workshopokon belül (pl. nemi 

egyenlőtlenségekről – Bánkitó Fesztivál, Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár)

Szemléletformáló előadások – környezetvédelemről (pl. EFOTT, Művészetek Völgye, Margó 

Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár)

Jótékonysági tevékenységek, gyűjtések (pl. Sziget, Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár)
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Zenei fesztiválok Egyéb kulturális / művészeti fesztiválok Gasztronómiai fesztiválok

Helyi termékek fogyasztásának 

növekedése (pl. Badacsonyi 

Borhetek) 

Gazdasági növekedés motorjai lehetnek a fesztiválok (hazai kis – és középvállalkozások támogatása)

Ösztönzik a beruházásokat, infrastrukturális fejlesztéseket a térségben

Település bevételeinek növekedése (például az idegenforgalmi adó révén)

A fesztiválok ellendítik a turizmust, ami által növekszik a turisták száma, így az általuk generált költések is

Munkahelyeket hoznak létre a fesztiválok, ami által csökken az elvándorlási arány is
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Zenei fesztiválok
Egyéb kulturális / művészeti fesztiválok Gasztronómi

ai fesztiválok

Fesztivál létszámának korlátozása (pl. Palkonya Hangja: 2000 fő)

A helyszín természeti környezetének helyreállítása 

– faültetés (pl. EFOTT)

A fesztivál megközelítése alternatív módokon: csak gyalogosan (Palkonya Hangja), telekocsi (pl.: SZIN, Bánkitó Fesztivál), transzferjáratok (pl. 

Bánkitó Fesztivál, Művészetek Völgye), kerékpárral is megközelíthető - kerékpártároló (pl. Badacsonyi Borhetek, SZIN), kerékpárbérlés 

(Bánkitó Fesztivál), sűrűbb tömegközlekedési járatok

Hulladékgazdálkodás: szelektív gyűjtés, rendszeres takarítás, fesztiválozók bevonása a takarításba (pl. Sziget), hulladékválogató (EFOTT), 

cigaretta csikk gyűjtő ládák, komposztálás

Fenntartható táplálkozás: alacsony szén-dioxid kibocsátású, valamint vegetáriánus és vegán lehetőségek (pl.: Sziget, 

Gourmet Fesztivál)

Repoharak, lebomló tányérok, evőeszközök használata – lebomlóak komposztálása (pl.: SZIN, Badacsonyi Borhetek)

Energiagazdálkodás: ökokemping például a 

Szigeten (napelem, vákuumöblítéses WC

Nyomtatott műsorfüzet helyett applikáció (Művészetek Völgye)

Környezetbarát szuvenírek (Sziget)
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Társadalmi Gazdasági Környezeti

Elvárások ● Társadalmi problémák 

képviselete a 

fesztiválokon

● Közösségi élmény 

biztosítása

● Inkluzivitás biztosítása

● Helyi termékek és 

vállalkozók jelenléte a 

rendezvényeken

● Szelektív hulladékgyűjtés jobb 

megszervezése

● Repohár használat 

megkönnyítése (automaták, 

egységes rendszer)

● Terület helyreállítása

● Rendszeres szemételtakarítás 

● Ételhulladék csökkentése és 

kezelése

Fesztiválok (zenei, 

gasztronómiai, 

művészeti/kulturális) 

közötti különbségek 

Elsősorban a gasztronómiai 

és a művészeti/kulturális 

fesztiválokon fontos, a zenei 

eseményeken kevésbé.

Elsősorban a gasztronómiai és a 

művészeti/kulturális 

fesztiválokon fontos, a zenei 

eseményeken nem.

Mindegyik fesztiválon fontosak, 

azonban az étellel kapcsolatos 

szempontok elsősorban csak a 

gasztronómiai fesztiválok kapcsán 

relevánsak.
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Összegzés

▪ A fenntarthatóság három pillére közül a környezeti ismérvre kiemelkedő hangsúlyt fektetnek

▪ Azonban a hosszú távú gördülékeny működéshez a másik két pillér erősítése is fontos: a 

profitábilitás nagyban hozzájárul a másik kettő pillér teljesítéséhez → Azonban a három pillér

egyaránt hasonló súllyal kell, hogy rendelkezzen.

▪ A fesztiválok típusait tekintve megfigyelhető eltérés: a gasztronómiai fesztiválok esetében a 

gazdasági és társadalmi szempontok, míg a művészeti fesztiválok esetén a társadalmi

aspektusok kerülnek előtérbe. A zenei fesztiváloknál dominálnak a környezeti elemek.

▪ Gyakorlati szempontból a piaci szereplők számára benchmarking szolgálhat a gyűjtés.
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