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Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen



1. Fesztivállátogatói mérések és szervezői véleményének megismerése a 

fenntartható(bb) fesztiválok érdekében

• Helyi értékek megjelenése, társadalmi fenntarthatóság

• Környezeti fenntarthatóság kérdése

2. Pandémia hatása – kihívások, többletköltségek és tanulságok 

fesztiválszervezői szemmel

3. Fesztiválok jövőképe az EKF régióban

TÉMÁK



KUTATÁSMÓDSZERTAN

Kvalitatív kutatás: 

• 8 mélyinterjú a szervezőkkel (kínálat)

Kvantitatív kutatás: 

• 575 fesztivállátogató (kereslet) véleménye – papír alapú és online kérdőív

• Kőfeszt 155 látogató, Művészetek Völgye Fesztivál 420 látogató

Célcsoport: 

• Veszprém-Balaton2023 EKF térség vidéki helyszínei 

• Kőfeszt (2020.08.27-29.) és Művészetek Völgye Fesztivál (2021.07.23-08.01.) 



KUTATÁSMÓDSZERTAN – szolgáltatói oldal / fesztivállátogatók

Kutatási kérdések: 

1) Mit gondol a fenntarthatóságról? 

2) Mennyire hangsúlyos a helyi értékek megjelenése 
(programkínálat / látogatói motiváció) a fesztiválokon?

3) Milyen lépéseket tesz a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóság érdekében?

4) Hogyan befolyásolta a pandémia a fenntarthatósági 
törekvéseket?

5) Milyennek szeretnék látni a rendezvényüket 2023-ban
(a Veszprém-Balaton2023 EKF évében)?



KUTATÁSI EREDMÉNYEK (1) – A fenntarthatóság keretei

• Cél a rendezvény (épített és természeti) környezetének megóvása

• Szolgáltatók kiválasztásánál a fenntarthatóság szempont (helyi termék, etikus gazdálkodás, alternatív 

eszközhasználat, egyéb anyagfelhasználás és eszközbeszerzések) 

• Kulturált szórakozási forma biztosítása, a kulturális programlehetőség a vonzó a látogató szempontjából

• Társadalmi-kulturális pillér a legfontosabb, a minőség fő prioritás

• A természet és a települések adta lehetőségek kihasználása - a felesleges építés, anyag- és eszközhasználat 

elkerülése

• Tematika és minőség a meghatározó (értékrend, helyi és nemzeti értékek átadása/ápolás, emberléptékű 

közeg)



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK (2) – Helyi értékek megjelenése

• Fontos, hogy a helyiek meg tudják mutatni a saját

értékeiket: kiállítóként, fellépőként

• A lakosok a kompetenciájuknak megfelelő

területen veszik ki a részüket: szállásszolgáltató,

vendéglátó, helyi termelő, helyi művész vagy

önkéntes

• Gyermek- és családi programok a helyi és nemzeti

értékek megmutatása

• A helyi emberek és értékek tisztelete, a helyiek 

bevonása



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK (3) – Környezeti és társadalmi 
fenntarthatóság érdekében tett lépések

• Forgalomkorlátozás és – elterelés, a parkolás 

korlátozása, a környezet megóvása

• Szelektív hulladékszigetek

• (Fából készült) kézműves játékok és

vásári áruk előnyben részesítése

• Fizikai akadálymentesség, esélyegyenlőség

• Csapvíz (ivóvíz) biztosítása



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK – Látogatói oldal



KUTATÁSI EREDMÉNYEK (4) – Pandémia hatása

Nagyfokú bizonytalanság, tervezhetetlenség (készenléti állapot) 

Megnövekedett mentális terhek - mind a szervezőkön, alkalmazottakon, fellépőkön, szolgáltatókon 

Megtorpanás/visszalépés a fenntarthatósági eredményekben: higiénia, egészségügyi biztonság vs. 

környezettudatosság

Megnövekedett terhek, ráfordítások

• járványügyi helyzet betartása – résztvevői létszám kontrollálása

• nagyobb kiszerelés helyett egyedi csomagolások (vendéglátásban)

• előírás miatti anyagköltség (fertőtlenítő, maszk, kesztyű stb.) és 

• előírás miatti humán erőforrás költség (regisztráció, takarítás, lázmérés, létszámkorlát felügyelete stb.)

• szervezéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó többletköltség (pl. takarítás, nagyobb eszközigény, 

meghiúsulás esetén vissza nem térítendő marketingköltség)



KUTATÁSI EREDMÉNYEK (4) – Pandémia hatása

Kihívásból előnyök

• Kiszámíthatóság, tervezhetőség

• Járványügyi helyzet betartása miatt résztvevői létszám 

kontrollálása

„kisebb kaliberű a fesztivál” - fesztivál családbarátabb

hangulata, nagyobb látogatói elégedettség

„kiéhezettsége a társasági együttlétre, a kulturális eseményre”

…”újra történt valami a városban, felpezsdült az élet”

• Csapvíz vételi lehetőség igénye – saját kulacs 

• Elindíthat új pozitív folyamatokat is (fenntarthatósági 

törekvések, fesztivál zöldítés, tudatosabb egészség-

biztonsági intézkedések stb.)



KUTATÁSI EREDMÉNYEK (5) – Jövőkép fesztiválszervezői szemmel

EKF fesztiválok hármas célja:

1. fenntarthatóság (társadalmi is) és környezettudatosság

2. akadálymentesség és esélyegyenlőség (közösségi bevonás)

3. emberléptékű, gyermek- és családbarát EKF rendezvények

ÚJ HOZZÁLLÁS - ÚJ IRÁNYOK

Kihívásból előnyök: 

1. Kiszámíthatóság, tervezhetőség, járványügyi helyzet betartása miatt 

résztvevői létszám kontrollálása

2. Csapvíz vételi lehetőség igénye – saját kulacs



A fesztiválok szervezése vidéki térségekben = befektetés

gazdaságba

kultúrába, kreativitásba



(helyi) közösségekbe, helyi értékekbe

környezeti nevelésbe

Magyarország új kulturális - kreatív régiója

VESZPRÉM-BALATON 2023
RAGYOGJ! - A KREATVITÁS ÜNNEPE



KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!


