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Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen



1. Fesztiválmérések eddigi tapasztalatok – szervezők 
és látogatók véleményének megismerése

2. Látogatói kérdőívek összesített eredményei 

3. Fenntarthatósági pillérek

TÉMÁK



LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – fenntarthatóság három pillére

- Fenntarthatósági attitűd, nyitottság 
a látogatók körében

- Hangsúlyosan a környezeti 
fenntarthatóság kap szerepet 
(szelektív hulladékgyűjtés, víz, 
étkezés)

- A fesztivállátogatók által érzékelt 
fenntarthatósági problémák

GAZDASÁGI

KÖRNYEZETI
TÁRSADALMI-
KULTURÁLIS



LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – mintanagyság

Adatelemzés alapjául szolgáló 
rendezvények

1) Utcazene (online, helyszíni) - 451 fő

2) Kőfeszt (online, helyszíni) - 155 fő

3) VEB Filmpiknik (online, helyszíni) - 166 fő
58,4%20,1%

21,5%
Utcazene Fesztivál

Kőfeszt

Veszprém-Balaton
Filmpiknik



LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – honnan érkeztek a látogatók? 

• A megkérdezett látogatók közel 
egyharmada több napot eltöltött 
(átlagosan 2,9 éjszakát), de

• nem a turisztikai szálláshelyeken 
realizálódik 

• főleg barátoknál, saját 
ingatlanban/nyaralóban szállnak 
meg



LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – társadalmi háttéradatok

• Válaszadók közel 2/3 nő

• 57 % felsőfokú végzettségű

• Elsősorban a 18-30 és a 31-49 éves 
korosztály vesz részt a vizsgált 
rendezvényeken (35-35%)

• A megkérdezettek boldogságindexe 7,8

• Fesztivállátogatók 
környezettudatossága

8,9

7,0

Fenntarthatóság fontossága

Kötődés a rendezvényhez

Általában Önnek mennyire fontos, hogy egy 
rendezvény fenntartható legyen? (10 fokú skálán)



LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV - vízfogyasztás

• Látogatók 61%-ának nagyon 
fontos, hogy hozzáférhető legyen a 
csapvíz a rendezvényen

• Naponta 1-6 db palackozott vizet 
vásárolnak a rendezvényeken 
(átlagosan 1,9 db)

• Tudatosság eltérése életkor és 
iskolai végzettség szerint korrelál



LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – szelektív szemétgyűjtés

• A látogatók 80%-a nagyon 
fontosnak tartja a szelektív 
hulladékgyűjtést a 
rendezvényeken (3,8 érték)

• 75%-uk használja v. fogja azokat 

• Nyitottság életkortól független 

• Támogató felhívások, plakát
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Hulladékprobléma

Egyszer használatos
eszközök problémája

Közlekedés problémája

Zaj problémája
Általános higiénia

problémája

Esélyegyenlőségi probléma
(pl. akadálymentesítés)

Parkolás problémája

LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – érzékelt fenntarthatósági probléma



LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – fenntarthatósági probléma
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Egyszer használatos eszközök problémája

Közlekedési probléma
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Milyen fenntarthatósági problémákat érzékel a rendezvényeken?
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LÁTOGATÓI KÉRDŐÍV – társadalmi fenntarthatóság

• A vizsgált rendezvények elsősorban a helyi programok miatt 
vonzóak

• Nem jelenik meg hangsúlyosan a „helyi termék”, „helyi szokás-
gasztronómia megismerése” 

• Helyi értékteremtés a közösségépítésben, közösségi élményben 
jelenik meg (ld. rendezvényhez kötödés)



TOVÁBBI LÁTOGATÓI MÉRÉSEK -
FÓKUSZCSOPORT VIZSGÁLATOK

• Társadalmi fenntarthatóság mélyebb vizsgálata

• Társadalmi fenntarthatóság jelentése a fesztiválszervezők 
számára, eddigi lépések és kihívások

• Helyi lakosok szerepvállalása a fesztiválok életében 

(aktívitás-bevonódás mértéke) 

• Fesztiválok a helyi lakosok életminőségében

(kötődés-büszkeség- identitástudat)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
formadi.katalin@gtk.uni-pannon.hu


