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Bevezető 

A Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál 2009-ben április 25-e és május 2-a 
között került megrendezésre több magyar településen illetve Csehország, Oroszország, 
Lengyelország és Szlovákia egyes településein. Az alábbi kutatás kizárólag a fesztivál 
fő helyszínére, Győr városára koncentrált. Sem a külföldi, sem a számos további 
magyar település (Győrújbarát, Csorna, Fertőd, Kapuvár, Mór, Mosonmagyaróvár, 
Székesfehérvár, Jánossomorja, Dunasziget) programjainak hatását, látogatóinak 
leírását nem vizsgálta. A kutatás során begyűjtött adatok tehát kizárólag Győr 
városával kapcsolatosan értelmezendőek.  

Kutatásunkat megállapításai a fesztivál ideje alatt, a fesztivál különböző helyszínein 
felvett, kérdezőbiztosok által lekérdezett kérdőívek adataiból származnak. Hasonló 
kutatás zajlott már a korábbi évek során is a fesztivál ideje alatt, így az idei adatok 
bemutatása mellett lehetőség nyílt az eredmények viszonyítása a korábbi évek 
megállapításaihoz is.  

Vezetői összefoglaló 

Ötödik felméréséhez érkezett a Mediawave fesztivál turisztikai hatásait és látogatóinak 
véleményét felmérő, évente a fesztivál egy hete alatt folytatott vizsgálat. A korábbi 
években kétszer saját módszertannal, kétszer pedig egy elnyert pályázathoz szükséges, 
előre megadott módszertannal és kérdőívvel elvégzett vizsgálatra került sor. Mivel a 
kérdőív kérdései a tavalyi évben véglegesedtek, ezért ezzel az évvel végezhettünk 
összehasonlító elemzést a 2009-ben összegyűjtött adatokkal. Könnyebbséget adott az a 
tény, hogy a tavalyi adatokhoz viszonyítva idén egy, az egyes helyszíneken megjelenő 
látogatószámhoz közeli arányokkal tudtuk végrehajtani az adatfelvételt.  

A Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál látogatóinak főbb jellemzőiben 
nem történt változás a tavalyi évekhez képest. A fesztivál továbbra is a magasan 
iskolázott, városi, nagyvárosi (főként fővárosi) idősebb réteg fesztiválja maradt. A 
fesztivál látogatóinak átlagéletkora 29,34 év, ami a nagy nyári könnyűzenei 
fesztiválokhoz képest idősebb, az összművészeti fesztiválok korábban felmért 
látogatói átlagéletkorához képest pedig alacsonynak mondható. A fesztivál közönsége 
a helyi lakosság és a fesztiválra máshonnan érkezők szociodemográfiai adataiban nem 
különbözik. A két csoport a fesztiválhoz kapcsolódó költésszerkezetben tért csak el 
egymástól. A fesztivál regionális vonzerővel bíró rendezvény, amibe bele kell 
számolni a határon túli magyarlakta területeket is, főként a Győrhöz közeli Csallóközt, 
ahonnan a külföldi vendégek nagy hányada származik. A vendégek majdnem fele 
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győri lakos, a fennmaradó belföldi vendégeknek pedig majdnem fele a fővárosból 
érkezik a fesztiválra. A többség vonattal, illetve autóval közelíti meg a várost.  

A nem városban lakók átlagosan 3 napot töltenek el a fesztiválon. Többségük nem 
alszik a városban, mert haza tud jutni a programok végeztével, a másik csoport viszont 
túlnyomórészt nem fizetővendég-szálláshelyeken, hanem ismerősöknél, barátoknál 
lakik, vagy az olcsóbb szálláslehetőségeket választja (pl. kollégium). Ebből kifolyólag 
a fesztivál látogatói oldalán a helyi szállások kapcsán a fesztivál hatása elenyészőnek 
mondható.  

A vendégek, az elmúlt évekhez hasonlóan elégedettek a fesztivál szolgáltatásaival, 
apróbb problémák csak a jegyrendszer és a higiénia kapcsán merültek fel.  

A fesztivál legnagyobb hatása a vendéglátóiparra van a városban, mivel a látogatók 
nagy hányada költ a fesztivál területén ételre és italra, sőt a város egyéb, nem a 
fesztiválhoz kapcsolható helyein is érezhető a rendezvény vendégszám-növelő hatása. 
A fesztivál elenyésző hatással bír a város egyéb látványosságainak, szolgáltatásainak 
igénybevétele szempontjából. A megkérdezett látogatók közel fele úgy nyilatkozott, 
hogy vásárol jegyet valamelyik fizetős programra. Az addicionális költségek 
szempontjából a helyi lakosság és a nem fesztivál miatt érkezők csoportja kb. fele 
annyit költ el a fesztivál ideje alatt, mint a többi látogató. A helyiek 7000 a többi 
látogató pedig 19000 Ft körül költenek átlagosan. A jegyvásárlásokat is beleszámolva 
a győriek és a nem a fesztiválra érkezők 10 200 a többi látogató pedig 22 500 Ft-ot 
költ átlagosan a Mediawave ideje alatt.  

Megtörni látszik a trend, hogy a látogatók nagy része ismerősöktől és barátoktól szerzi 
be az információit. A fesztivál honlapjának ismertsége nagyot javult a tavalyi év óta és 
a programfüzet is több emberhez jutott el az idén.  

A fesztivál elektronikus megjelenései kapcsán elmondható, hogy kizárólag a honlap 
az, ami nagy tömegeket ér el, míg az erre alkalmas más eszközök (hírlevelek) 
többnyire észrevétlenek maradnak a látogatók számára.  
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A kutatás módszertana 

Hasonlóan a korábbi évekhez, a 2009-es vizsgálathoz is kérdezőbiztosok által felvett, 
papír-alapú kérdőívekből nyert adatokkal végeztük. A személyes lekérdezés a fesztivál 
alatt, a fesztivál főbb programhelyszínein történt a programhelyszínek „napirendjének” 
figyelembevételével. Az adatfelvételt a Széchenyi Egyetem hallgatói végezték. 

Mintavételi keret 

A fesztiválon lefolytatandó adatfelvételhez a korábbi évek látogatottsági adatait vettük 
alapul, kvótás mintavételt alkalmaztunk, ahol a kvótákat a tavalyi év jegyeladásaiból 
és az egyes helyszíneken mért látogatószámból számoltuk ki. Tekintettel arra a tényre, 
hogy a nem fizetős programokon sokkal nagyobb nézőszám volt várható, ami a végső 
mintában a jeggyel rendelkező látogatók számát nagyban csökkentette volna, ezért a 
jegyet vásárolni kívánó vendégekre külön nagy figyelmet szenteltünk. Az olyan 
helyszíneken, ahol kizárólag jeggyel lehetett megtekinteni a programot, a felvett 
kérdőívek mindegyike jegyvásárlóktól származott. (A tavalyi év során a jegyvásárlók 
csoportjának bemutatásához a jegyeladó helyeken felvett mini kérdőíveket szerettük 
volna alkalmazni, de ennek kitöltetése gyakorlati akadályokba ütközött, aminek 
folyományaként idén a fenti módszert választottuk.)  

 
1 ÁBRA 

Az egyes fesztiválhelyszíneken megjelenő látogatók számaránya a kutatás különböző pontjain 

 

Az időjárás nem kedvezett annyira a szabadtéri programoknak az idén, így a tavalyi 
ingyenes Duna-parti programból kiszámolt kvóta sem az adatfelvételben, sem a 
tényleges nézőszámban nem teljesült. Az 1. ábrán az előre számított, az adatfelvétel 
során teljesített és a nézőszámból kalkulált megoszlások láthatóak az egyes helyszínek 
esetében. Hozzá kell tennünk azt, hogy a tényleges nézőszám esetében az egy helyen 
egy adott pillanatban megjelent nézők száma számított, akik közül sok valószínűleg 
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más helyszíneken is megjelent a hét során, míg az adatfelvétel során egy ember csak 
egyszer kerülhetett bele a mintába így az ábrán látható nagy különbség az arányokban 
sokkal kisebb. A látogatószám-számlálás alapján a fesztivál győri helyszíneit 2009-ben 
kb. 30.000 néző, érdeklődő látogatta meg.  

Az adatfelvételről 

Az adatfelvétel a fesztivál ideje alatt 2009. április 25-e és május 2-a között zajlott. Az 
egyes győri helyszínek programjai eltérő napokon, eltérő időben működtek, az 
adatfelvétel ehhez is megpróbált alkalmazkodni. Délelőtt 10 órától a hajnali órákig 
folyamatos volt az adatfelvétel mindegyik napon. Az adatfelvételre kijelölt helyszínek 
a következők voltak (zárójelben a programok típusai):  

• Egyetemi Hangversenyterem – zsinagóga (fizetős) 
• Ártér – Aranypart (ingyenes) 
• Richter terem (fizetős) 
• Rómer ház (ingyenes/fizetős) 
• Megyeház tér (ingyenes) 
• Gyermekek Háza (fizetős) 
• Európa terem (fizetős) 

A helyszínek közül ki kell emelnünk a Richter termet, a Gyermekek Házát és az 
Árteret. Ez a három helyszín volt az, ahol csak egy-egy nap futott program. Külön 
kezelendő az Ártér, mivel a rossz időjárás miatt a tavalyi magas nézőszámnak csak 
töredéke jelent meg itt az ide szervezett programokon. Az egyes helyszíneken történő 
adatfelvétel megoszlása a 2. ábrán látható. A Megyeház téren idén sokkal többen 
szórakoztak mint tavaly, ez az adatfelvétel kvótáiban nem jelent meg, mivel az Ártér 
kvótája lett volna nagyobb.  

Az adatfelvétel alapját egy magyar, a külföldi vendégek számára pedig angolra 
lefordított kérdőív jelentette. (Mindkét kérdőív megtalálható a mellékletben. ) A 
kérdőívet tíz kérdezőbiztos kérdezte le a fesztivál ideje alatt.  
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2. ÁBRA 
A fesztiválhelyszíneken felvett kérdőívek száma a fesztivál egyes napjain 

 

Alapmegoszlások  

Az adatfelvétel során 424 használható kérdőívet sikerült felvenniük a kérdezőknek.  

A kérdőívek kitöltői között az alábbi módon oszlottak meg jegyet vásárlók, vagy 
vásárolni szándékozók és azok, akik csak az ingyenes programokon vettek részt (1. 
tábla).  

 
1. TÁBLA  

Látogatók típusaink megoszlása az egyes fesztiválhelyszíneken 

 
nem költ jegyre 

(%) 
jegyvásárlók 

(%) 
nt/nv             

(%) fő 

     
Egyetemi 
Hangversenyterem 30,91 63,64 5,45 55 
Rómer Ház 46,81 47,87 5,32 94 
Megyeháza tér 42,86 42,86 14,29        119     
Európa terem 30,00 70,00         0 10 
Gyermekek Háza 42,86 42,86 14,29            7 
Richter Terem 34,09 61,36 4,55 44 
Ártér 58,95 30,53 10,53 95 
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Mivel a lekérdezésbe nem csupán a látogatók, de a fesztivál kapcsán Győrben 
tartózkodó újságírók, meghívott szakemberek, fellépők, kiállítók és egyéb résztvevők 
is szerepeltek, ezért szerepelhet a csak fizetős programokat kínáló helyszíneken is 
ekkora arányban a jegyre nem költők csoportja. Látható, hogy az Ártér volt az a 
helyszín, ahol jegyvásárlók aránya a legkisebb, ez volt az a helyszín, ahová a fesztivál 
iránt speciálisan nem érdeklődők nagy arányban megjelentek.  

A hatásvizsgálat eredményei  

Az alábbiakban a fent bemutatott vizsgálatból leszűrt eredményeket közöljük, ahol 
lehetséges, ott utalnánk a korábbi évek eredményeire és adataira is.  

A látogatók szociodemográfiai háttere 

A korábbi évek fesztiváljainak felmérései közül mindegyik egy szociodemográfiai 
jellemzőiben jól körülírható csoportot jelölt meg a Mediawave látogatóiként: fiatal, 
fiatal felnőtt, fővárosban, vagy nagyobb városban élő értelmiségi (felsőfokú 
végzettséggel rendelkező, vagy azt a közeljövőben megszerezni kívánó) emberek 
adták a fesztivál látogatóinak derékhadát. Ezen kitételek a 2009-es évben is igaznak 
mondhatóak. A férfi-női arány tekintetében egyenlő a minta, a bekerült megkérdezett 
látogatók 50,1%-a férfi, 49,9%-a pedig nő volt. A korbeli megoszlás azt mutatja, hogy 
a látogatók döntő többsége fiatal, vagy fiatal felnőtt, az összes látogató háromnegyede 
ebből a két csoportból kerül ki (3. ábra). Ebből kifolyólag az átlagéletkor is 
alacsonynak mondható: 29,34 év.  

 
3. ÁBRA 

A fesztiválra érkezők kormegoszlása (N=424) 

 

A többi nyári könnyűzenei nagyfesztivál látogatói átlagéletkorához képest ez a szám 
azonban meglehetősen magas. A Balatonlellén megrendezett Balaton Sound Fesztivál 
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az egyik legidősebb átlagéletkorú populációval bíró fesztivál, ahol a látogatók 
átlagéletkora 24 év.1 Az összművészeti fesztiválokhoz képest azonban alacsonynak 
mondható. Kapolcs és egyéb összművészeti fesztiválok esetében a résztvevők 
átlagéletkora 34 év.2 A Mediawave fesztivál tehát valahol a két fesztiváltípus között 
helyezkedik el látogatóinak kora szempontjából. Az egyéb csoportképző változók 
között korban nem találtunk eltérést, a 3. ábrán felrajzolt korcsoporti arány a fesztivál 
minden helyszínén érvényesnek mondható.  

Iskolázottság szempontjából is a magasabb iskolai végzettség jellemzi a látogatókat, 
ami az elvégzett iskolák megjelenítésekor még nem tűnik fel, hiszen a sok fiatal 
látogató közül nagyszámú jelenleg is iskolába járó hallgató akad (4. ábra). A 18 év 
feletti, középiskolai végzettséggel rendelkező látogatók több mint kétharmada (67,3%) 
válaszolta azt, hogy még jelenleg is tanul, ami egy jövőbeni felsőfokú végzettséget 
feltételez körükben. A korábban említett Hunyadfi Zsuzsa-féle kutatás kitért arra, hogy 
minél speciálisabb az adott fesztivál, annál nagyobb arányú a magasan kvalifikált 
nézők csoportja. A Mediawave ebből a szempontból a művészeti nagyfesztiválok 
kategóriájába esik bele.  

 
4. ÁBRA  

A fesztiválra érkezők megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint (%) N=424 

 

A látogatók egy nagyobb és két kisebb fontos csoportja különíthető el lakóhelyük 
szempontjából. Első nagy csoport a Győr városában élők csoportja, ők adták a 
megkérdezettek közel felét (47,17%). A másik két nagy csoportot a fővárosiak és más 
városok lakói alkotják, a városban élők további egyharmadot tesznek ki az összes 

                                                 
1 KPMG (2009) A Balaton Sound és VOLT Fesztivál gazdasági hatásvizsgálata. 
http://kpmghu.lcc.ch/dbfetch/52616e646f6d49566944d8f750a7977c8a03534f207629f92eb54602587f2647/bs__
volt__sajtotajekoztato.pdf (Utolsó letöltés ideje: 2009. július 22.)  
2 Hunyadfi Zsuzsa (2004) A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban. 
http://www.socio.mta.hu/dynamic/Talalkozasok_a_kulturaval_2.pdf (Utolsó letöltés ideje: 2009. július 22.) 

http://kpmghu.lcc.ch/dbfetch/52616e646f6d49566944d8f750a7977c8a03534f207629f92eb54602587f2647/bs__volt__sajtotajekoztato.pdf
http://kpmghu.lcc.ch/dbfetch/52616e646f6d49566944d8f750a7977c8a03534f207629f92eb54602587f2647/bs__volt__sajtotajekoztato.pdf
http://www.socio.mta.hu/dynamic/Talalkozasok_a_kulturaval_2.pdf
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nézőből. További 15 százalék községből érkezett, ezek fele Győr városhoz közeli 
községet jelent. (A Győrhöz közel eső községek csoportjába az a község került bele, 
ami része győri kistérségnek.) A fennmaradó öt százalék pedig külföldi származású 
látogató volt (5. ábra).  

 
5. ÁBRA  

A fesztiválra érkezők lakóhely szerinti megoszlása (%) N=424 

 

 

Amennyiben a látogatók lakóhelyének megyéit vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a 
látogatók döntő többsége Győr-Moson-Sopron megyéből, illetve a fővárosból érkezik. 
Jelentős számban érkeznek még a Győr-Moson-Sopron megyével határos megyékből, 
főként Komárom–Esztergom és Veszprém megyéből. A fesztivál hatása tehát inkább 
regionális, mint országos ebből a szempontból, bár nagy jelentőségűnek mondható az a 
tény, hogy a fővárosiak ilyen szép számmal látogatnak Győrbe hétköznapokon (6. 
ábra). A regionális vonzást támasztja alá az a tény is, hogy a külföldről érkező 
látogatók közel fele Szlovákiából, határ közeli magyar településről érkező magyar 
volt. Továbbá Romániából, Szerbiából, Ausztriából, Németországból, Luxemburgból, 
Angliából, Bulgáriából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett látogatók 
kerültek bele a kutatásba.  
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6. ÁBRA 
A fesztiválra érkezők lakóhelyük megyéje szerinti megoszlása (fő) 

 
 

A látogatók csoportosítását annak fényében is elvégeztük, hogy hanyadszorra látogatta 
meg a fesztivál programjait. Két jól elkülöníthető csoportja van a látogatóknak: azok, 
akik most ismerkednek a fesztivállal, illetve a fesztivált jól ismerő, visszajáró 
vendégek. A látogatók több mint egyharmada (36,8%) először volt itt Győrben a 
Mediawave programjain (7. ábra). A visszatérők nagy hányada, a látogatók kicsit több 
mint egynegyede pedig 2004-től vagy azelőtt is járt már fesztiválon és azóta visszatérő 
vendég. Az átlagos vendég a 4. alkalommal járt a fesztiválon. A két csoport közül a 
többszöri visszatérők körében a helyi lakosokat találjuk nagy számban és a 
fővárosiakat. Ők alkotják a fesztivál hűséges, évről-évre kilátogató közönségét. 
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7. ÁBRA 
A fesztiválra érkezők megoszlása csoportnagyság szerint (%) N=424 

 
 

A fesztivállal kapcsolatos elégedettségi mutatók 

A fesztivál kapcsolatos elégedettségi mutatók nagyban befolyásolják azt, hogy a 
rendezvényre látogatók visszatérnek-e a következő években, esetleg másoknak is 
ajánlják a programokat. Az egyes elemekkel való elégedettséget ötfokú skálán mértük. 
A nem tudja válaszok ebben az esetben inkább azt takarták, hogy az illető nem vette 
igénybe az adott szolgáltatást, mint hogy nem kíván róla nyilatkozni. A nyolcadik 
ábrán összefoglaltuk a fesztivál egyes elemeivel való elégedettséget a különböző 
látogatói csoportok között. 
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8. ÁBRA 
A fesztivállal kapcsolatos elégedettség a különböző látogatói csoportok körében 

 
 

A fesztivállal való elégedettség a fesztivál összes elemével kapcsolatosan minden 
évben meglehetősen jónak mondható. A jegyrendszer és a higiénia az a két elem, ahol 
némi elégedetlenség volt tapasztalható. (A jegyrendszer évenként változik, ezért a 
korábbi évek ezzel kapcsolatos kritikái nem hasonlíthatóak össze a 2009-es 
eredményekkel.) A jegyrendszerrel az értékelhető választ adó helyi lakosok 
egynegyede nem volt elégedett, a belföldi látogatók 17 és a külföldiek 10 százaléka 
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írta azt, hogy elégedetlen. Az idei évben nem kérdeztünk rá, hogy ez a jelenség a 
jegyárakra, avagy a jegyvásárlás lehetőségeire illetve a jegyrendszer bonyolultságával 
függött-e össze. Elgondolkodtató emellett az is, hogy a helyi lakosok és a nem 
fesztiválra érkezők –tehát a nem célzottan a programokra érkezők 16 százaléka nem 
volt elégedett az információnyújtással sem. Tovább bontva ezt a csoportot kiderül, 
hogy aki csak erre járt és belecsöppent a fesztiválba, annak nem voltak megfelelőek az 
információk. Ebből arra következtetünk, hogy a fesztivál információit csak az tudja 
könnyen kódolni, aki már járt itt és megértette a fesztivál rendszerét, vagy akinek 
ismerősei, korábban már fesztivállátogatóként Győrben jártak segítették az 
eligazodásban. A jövőben oda kell figyelni az új látogatókra és azokra, akik még nem 
tudnak a fesztiválról, de érdeklődőnek mutatkoznak, ha találkoznak a programokkal.  

A higiéniával kapcsolatos kérdés esetében nem tudható, hogy melyik fesztivál helyszín 
higiéniája befolyásolta a válaszadókat. Az egyes helyszíneken nyújtott szolgáltatások 
ugyanis nagyon heterogének voltak. (Az Egyetemi koncertterem és a Megyeháza előtti 
tér viszonyai csak nehezen hasonlíthatóak össze.) Nem hozott eredményt a válaszok a 
kérdőív felvételi helyszíne szerinti szétbontása sem. Nem mutatható ki kapcsolat a 
kérdezett adatfelvételkor tapasztalt viszonyai és a kérdésre adott értékek között.  

A fenti ábrán nem szerepelnek azok a megkérdezettek, akik nem tudtak, vagy nem 
akartak válaszolni a kérdésre. Minden kategóriánál az összes megkérdezett 3-5%-a 
került ebbe a csoportba, kivéve a jegyrendszerrel kapcsolatos kérdésnél, ahol a jegyet 
nem vásárlók értelemszerűen kimaradtak illetve a Mediawave honlapjával kapcsolatos 
kérdésnél, ahol ez az arány az összes megkérdezett 34%-t teszi ki. A tavalyi adatokhoz 
képest itt lényegsen javult a helyzet. Akkor még a megkérdezettek majdnem fele nem 
tudott véleményt alkotni a fesztivál honlapjáról, idén ez az arány 34% volt, vagyis a 
fesztivál honlapjának ismertsége valószínűleg a látogatók körében a tavalyi évhez 
képest. A fesztiválra érkező külföldiek pedig kivétel nélkül innen tájékozódtak.  

Ha az 1-től 5-ig terjedő skálát pontozásként értelmezzük, akkor átlagolhatóak az egyes 
fesztiválelemekre adott értékelések. A kilencedik ábrán jól látható, hogy nincsenek 
nagy különbségek az egyes látogatói csoportok között. A legelégedettebbek a 
látogatók a programok mennyiségével voltak, de a fesztivál összességéről alkotott kép 
is nagyon pozitív. A legkevésbé elégedettek a külföldi látogatók voltak a 
jegyrendszerrel kapcsolatosan, amiről már fentebb is írtunk.  
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9. ÁBRA 
A fesztivállal kapcsolatos elégedettség a különböző látogató csoportok körében (az ötös skálán mértek átlaga) 

 
 

A fesztivál idegenforgalmi hatása 

A fesztivál idegenforgalmi hatását nagyban befolyásolja az a tény, ha látogatót több 
napra meg tudja nyerni magának, aminek következtében a távolabbról érkező 
érdekődők megszállnak a városban lényegesen többet költve a rendezvény helyszínén, 
mint azok a látogatók, akik egy napos program keretében vesznek részt az eseményen. 
Korábban már bemutattuk, hogy a fesztivál regionális jelentőséggel és vonzással bír, 
ami alapján adja magát, hogy a látogatók többsége egy napos szabadidős programként 
tekint a fesztiválra, vagy megszállás nélkül vesz részt a fesztivál eseményein, mivel 
hazajutásában nem akadályozza a nagy távolság. Ezen elemek tudatában is 
kijelenthető, hogy a Mediawave fesztivál turisztikai szempontból nagy jelentőséggel 
bír, mind a városban eltöltött éjszakák számát tekintve, mind a látogatók által generált 
költés tekintetében. 

A látogatóktól megkérdeztük, hogy kizárólag a fesztivál miatt érkeztek-e Győrbe, vagy 
valamilyen más programjukat kötötték össze a fesztivál programjainak 
meglátogatásával, esetleg a városban tartózkodásuk alatt értesültek a programokról, 
vagyis csupán belecsöppentek az eseményekbe. A nem városban lakók döntő hányada 
(78,2%) azt nyilatkozta, hogy a kizárólag a fesztivál miatt, vagy a fesztivál miatt is jött 
el Győrbe. Amennyiben a lakóhely szerint szétbontjuk a kérdésre adott válaszokat, 
akkor kiderül, hogy azok, akik nem a fesztivál miatt érkeztek Győrbe, hanem csak 
belecsöppentek túlnyomórészt a Győr környéki településeken élnek, vagyis tanulni, 
dolgozni, ügyeiket intézni jöttek be a megyeszékhelyre, miközben a rendezvény 
megismerése után részt vettek valamelyik programon. Hogy melyiken, azt egy másik 
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bontásban találjuk, ha az adatfelvétel helye szerint bontjuk az adatokat. Egyértelműen 
a Megyeháza előtti téren szervezett programokon volt a legtöbb „beeső” és ott ragadó 
látogató a rendezvény alatt, ami nem csoda, hiszen a belvárosi munkahelyekről a 
vidéki buszpályaudvar és a vasútállomás fel ezen a téren kell átkelni. Ezek a látogatók 
nem tekinthetőek idegenforgalmi szempontból „hasznos” csoportnak. 

A fesztivál látogatóinak közel fele Győr városából érkezett, vagyis az idegenforgalmi 
hatásokat vizsgáló kérdésblokk egyes részei (például a szállás és az utazás) nem 
vonatkoztak rájuk, ellenben a kiadások számbavételekor már ez a csoport is bekerült a 
vizsgálatba.  

Utazás 

A fesztiválra érkező belföldi, nem a városban élő látogatók átlagosan 108 km-t tettek 
meg, hogy a fesztiválra érkezzenek (a sok fővárosi látogató miatt ez az átlag nagyon 
közelít a Budapest–Győr távolsághoz, de egy kicsivel kevesebb annál, mivel a sok 
Győr városához közel található településről érkező látogató átlaga lehúzta ezt az 
értéket). A legtávolabbról célirányosan érkező belföldi látogató 313 km-e utat tett meg 
lakóhelyétől. A belföldi látogatók közel fele vonattal érkezett (45,3%), a másik fele 
(40,5%) pedig autóval utazott a fesztiválra, a fennmaradó csoport pedig busszal 
érkezett. 

Eltölteni kívánt napok és éjszakák száma 

A fesztiválon eltölteni kívánt napok száma a tavalyi évben 3-4 nap között mozgott. Ez 
az érték az idén sem változott jelentősen. A látogatók átlagosan 3,49 napot kívántak 
eltölteni Győrben. A legkevesebb 1 nap volt a legtöbb pedig 10 nap. Az eltölteni 
kívánt éjszakák száma a fent leírt tényező (sok a városhoz közel lakó látogató) miatt 
kisebb. A fesztivál alatt Győrben eltölteni kívánt éjszakák száma 3,04 volt, a 
legkevesebb 0 a legtöbb pedig 16, ami azt mutatja, hogy volt olyan látogató, aki egy 
hosszabb tartózkodást kötött össze a fesztivál meglátogatásával. Különbség volt a 
belföldi és a külföldi látogatók illetve a nem fesztivál miatt a városba érkezők között. 
A legtöbb napot és ezzel együtt éjszakát a külföldi látogatók töltöttek a városban (4,43 
nap és 4,11 éjszaka). Ezzel szemben a belföldi látogatók átlagosan 3,41 napot és 2,91 
éjszakát, a nem fesztiválra érkezők pedig átlagosan 3,1 napot és 3 éjszakát töltöttek 
Győrben. 

Szállástípusok kihasználtsága 

A korábbi években kialakult trend az idén sem változott meg, a látogatók nagy 
hányada nem fizetős szálláshelyeken száll meg, hanem rokonoknál, ismerősöknél 
szerez szállást (10. ábra). Ez az arány még nőtt is 2008-hoz képest, ahol még csak a 
megkérdezettek 40 százaléka használta ezt a lehetőséget. 2009-ben azoknak az aránya, 
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akik nem fizettek a szállásért, hanem rokonnál vagy ismerősöknél laktak a városban 
tartózkodásuk ideje alatt 50,75 százalék. Nőtt a tavalyihoz képest az 1-3 csillagos 
panzióban lakók aránya, ebben az évben a válaszadók 14,2 százaléka ezt a lehetőséget 
választotta, amikor szállást foglalt a városban. A panzióban lakók aránya csökkent, 
míg a kollégiumban lakók aránya nőtt. A látogatók nagy hányada tehát nem fizetett 
vagy az alacsonyabb kategóriájú illetve olcsóbb szállásokat preferálta 2009-ben is.  

 
10. ÁBRA 

A fesztiválra (is) érkezők megoszlása igénybe vett szállásformák szerint (%) N=134 

 
 

Fesztiválhoz kapcsolható költés 

Írtunk arról fentebb, hogy a városban több időt eltöltők nagyobb összeget költenek a 
városban különböző szolgáltatásokra, árukra. A következőkben a fesztivál látogatóinak 
költését vizsgáljuk meg tüzetesebben. A legtöbben a fesztiválon kapható ételre és italra 
adtak ki valamennyi pénzt, míg a legkevesebben a városban vásárolható 
ajándéktárgyakra és az itt található egyé nevezetességekre (múzeum, kiállítások, 
élményfürdő) szántak kiadásaikból (11. ábra.) 
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11. ÁBRA 
A különböző költések említettsége a látogatók körében (%) N=424 

 
 

A továbbiakban minden esetben különvettük a helyi lakosokat és azokat, akik nem a 
fesztivál miatt érkeztek, illetve a fesztivál miatt érkező belföldiek és külföldiek 
csoportját. A tizenkettedik ábrán összesítettük az egyes kiadástípusokban mért átlagos 
költés mértékét Forintban a fenti két csoport esetében. 

 
12. ÁBRA 

A különböző látogatói csoportok egy főre számított átlagos költése a fesztivál alatt (Ft) 

 
 

Elsőként a fent már elemzett, szállásokhoz köthető költésről írnánk. Mivel a szállás 
esetében azokat is beleszámoltuk az átlag kiszámításakor, akik nem fizetnek a 
szállásért, ezért értelmezhetetlenül alacsony összeget kaptunk. Ha kibontjuk az egyes 
szállástípusra vonatkozó átlagköltést, akkor sokkal árnyaltabb eredményt kapunk. Az 
1-3 csillagos szállodában megszállók átlagosan 9200 Ft körüli összeget költöttek 
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szállásra, a 4-5 csillagos szállodában megszállók átlagosan 8000 Ft-ot (ehhez 
hozzátartozik az is, hogy a fesztivál által fizetett szállások lakói is belekerülhettek a 
vizsgálatba), az egyéb helyen, például kollégiumban megszállók pedig átlagosan 4100 
Ft-ot költöttek a szállásra. A panzióban megszállók 4100 Ft-ot fizettek szállásukért 
átlagosan. 

A megkérdezett látogatók 46,5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy vásárol belépőt a 
fesztivál fizetős programjainak valamelyikére. A tavalyi magas számokhoz képest 
jóval alacsonyabb volt a jegyre elköltött pénz mennyisége az egyes látogatói típusok 
körében. A fenti táblázatban, a szálláshoz hasonlóan itt is beleszámoltuk azokat, akik 
nem vásárolnak jegyet. Amennyiben csak a jegyvásárlók csoportját nézzük, akkor a 
helyi lakosok és a nem fesztiválra érkezők átlagosan 6775 Ft-ot, a fesztivál miatt 
érkező külföldiek 9300 Ft-ot, a fesztivál miatt is érkező belföldi jegyvásárlók pedig 
5988 Ft-ot költöttek átlagosan jegyekre. Az jegyvásárlók átlagosan 6594 Ft-ot hagytak 
a pénztárnál belépőjegyekért.  

A legnagyobb kiadás mindkét csoport esetében a fesztiválon vásárolt, ételre és italra 
kiadott összeg volt. Elmondhatjuk, hogy ez a fesztivál legsikeresebb része, hiszen a 
megkérdezettek csupán 9,4 százaléka mondta azt, hogy nem vásárol sem ételt sem italt 
a fesztivál helyszínein. Ha ismét kivesszük az ételre-italra nem költőket, akkor, a helyi 
lakosok és a nem a fesztivál miatt érkezők átlagosan 5762 Ft-ot költenek a fesztivál 
miatt érkező belföldiek 6676 Ft-ot, míg a külföldi látogatók 7366 Ft-ot adnak ki 
átlagosan a fesztivál területén ételre és italra. 

Végezetül rámutatnánk arra a tényre, hogy a nem helyi lakossághoz képest a 
fesztiválra célirányosan érkező belföldi illetve külföldi látogatók addicionális költése 
több mint kétszerese a helyi lakosokénak, míg előbbiek átlagosan 18 994 Ft-ot 
költenek a fesztiválon, addig utóbbiak 7 060 Ft-ot.  

Kapcsolat más fesztiválokkal, programokkal 

Korábban volt már arról szó, hogy a fesztivál milyen típusú fesztiválokhoz 
hasonlítható, amennyiben az itt megjelenő látogatók szociáldemográfiai jellemzőit 
vesszük alapul. Egy másik párhuzam állításhoz a látogatók kulturális fogyasztásának 
vizsgálata is hozzájárulhat. A kérdőívben szerepelt egy kérdés, ami az elmúlt évben 
meglátogatott kulturális eseményekre kérdezett rá. A három, legtöbbször emlegetett 
fesztiváltípus egy-egy eleme a Mediawavehez is közel áll, ez látható a 13. ábrán is. 
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13. ÁBRA 
Tavaly meglátogatott kulturális események típusainak említettsége a fesztivállátogatók körében (%) N=424 

 
 

A legtöbben (71,5%) könnyűzenei programokon jártak az elmúlt egy év során, a 
megkérdezettek kicsit több mint fele bor- és gasztronómiai fesztiválon, majdnem fele 
pedig filmfesztiválon is járt. A megkérdezettek egyharmada nyilatkozott úgy, hogy 
összművészeti, tánc-, vagy színházi produkciókat tekintett meg. A legkevesebben 
(18,9 %) a komolyzenei eseményt jelölték be, mint meglátogatott kulturális esemény.  

A fesztivál kommunikációja  

Utolsó elemként a rendezvény kommunikációjával foglalkozunk. Minek a hatására 
látogatott el a közönség Győrbe, az érdeklődők honnan szerezték be a fesztivállal 
kapcsolatos ismereteiket, végezetül pedig külön elemezzük a fesztivál online 
jelenlétének hatékonyságát.  

A fesztivál promóciójának hatása 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is arra kérdeztünk rá, hogy milyen információforrásból 
szerezték a látogatók a rendezvénnyel kapcsolatos ismereteiket. A források között 
mindenki annyit jelölt be, amennyit szeretett volna. Idén az egyes válaszoknál az 
eredményeket a különböző látogató típusok csoportjai mentén szétválasztottuk. Az 
összkép nem változott lényegesen tavaly óta, csak az egyes forrásokon belül 
találhatóak különbségek. Idén a látogatók több helyről szerezték információikat, mint 
tavaly. 2008-ban 1,63 db információforrást említettek átlagosan 2009-ben pedig 
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ugyanez az érték 3,63 db volt. A legtöbb forrást a helyi lakosok jelöltek, a 
legkevesebbet (átlagosan 2,7-et) a külföldiek. Tavaly a programfüzet volt a legtöbbek 
által idézett forrás, amit a megkérdezettek kétharmada bejelölt, idén kevesebben, a 
megkérdezettek közel fele (44,9%) jelölte (11. ábra). A belföldi vendégek körében volt 
a legtöbbet használt, míg a helyi lakosok és a nem fesztiválra érkezők körében a 
legkevésbé említett (36,3%) forrás. Hasonló említettséget kaptak a fesztivál plakátjai 
is, amelyke tavaly jóval szerényebb említettséget szereztek. Idén a legtöbben a 
személyes ismerőstől, barátoktól szerzett információkat jelölték meg, az összes 
látogató 91,2 százaléka személyes kapcsolatokon keresztül informálódott. Ez az arány 
jócskán magasabb, mint tavaly. A helyi lakosok körében ennek a forrásnak az 
említettsége alacsonyabb ennél (56,1%) amit kompenzál, hogy az itt lakik, tud róla 
kitétel esetében jócskán magasabb ennek a csoportnak a jelenléte (45,1%).  

 
14. ÁBRA 

Az egyes információforrások említettsége különböző látogatói csoportok körében (%) N=424 
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A helyi lakosok nagy része tehát már jól tudja, hogy mire számíthat, ráadásul a 
fesztivál összes megjelenés elérhető volt számukra helyben is, hosszú időn keresztül, 
ezért az ismerősi, baráti segítségre nem volt akkor a szükségük.  

Az alapítvány internetes jelenlétének hatása  

Az utóbbi években az alapítvány nagy erőfeszítéseket tett, hogy online jelenlétét 
növelje, ezzel is a hatékonyabbá téve az információk küldését az alapítvány 
munkássága, programjai iránt érdeklődők számára. Feljövőben van ez a szegmens, 
hiszen a tavalyi évhez képest kétszeres a változás. Tavaly a látogatók kicsit kevesebb 
mint egyharmada (27,5%) jelölte be az internetet, mint információforrást, addig idén 
ez az arány már elérte a kétharmadot (63,2%). A legkevésbé a helyi lakosok 
használják az internetet, a legtöbben pedig a belföldi látogatók közül jelezték, hogy a 
neten kerestek és találtak információt a fesztiválról. Ez az arány azonban nem csupán a 
fesztivál honlapját, hanem minden, az interneten fellelhető információt takarta.  

A fesztivál különböző információforrásait (beleértve ebbe az év közben megjelenő 
Rómer Ház programjait tartalmazó kiadványokat, hírleveleket is) külön 
kérdéscsoportban elemeztük. A megkérdezettek a következő válaszokat adták az egyes 
információforrások tekintetében: 

 
15. ÁBRA 

A fesztivál csatornáinak használatát említők aránya a fesztivállátogatók körében (%) N=424 

 
 

Egyértelműen az Alapítvány honlapja a legismertebb mindenki számára. A válaszadók 
67,92 százaléka ismeri, olvasta, felkereste már a www.mediawave.hu oldalt. Az oldal 
részeként működik a Mediawave videók közzétételére szakosodott Mediawave TV, ezt 
a látogatóknak csupán 18,63 százaléka ismerte. Körülbelül ugyanennyien ismerik a 
fesztivál iwiw.hu-n található profilját (Klubot, aminek jelen pillanatban 796 tagja van). 

http://www.mediawave.hu/
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Sokkal kisebb az említettsége az angol nyelvű honlapokon elhelyezett tartalmaknak. A 
fesztivál Myspace oldalát a megkérdezettek 3,77 százaléka, a Facebook oldalán 
található klubjának összesen van 126 regisztrált rajongója. A Myspace.com 
említettsége a legkisebb, annak ellenére, hogy itt jóval több bejelölt kapcsolattal 
rendelkezik a fesztivál (2009 júliusában 339 kapcsolat), igaz ezeknek többsége 
zenekar és előadóművész nem pedig néző. Nagyon kicsi a Mediawave Hírlevelének 
ismertsége. Nagyon alacsony a Rómer Ház hírlevelének ismertsége is, de ez nem 
meglepő, hiszen többnyire helyi programokat közvetít, a győri Rómer Ház mozi- és 
koncertkínálatával foglalkozik. A Rómer Ház hírlevelét túlnyomórészt győri és Győr 
környéki lakóhellyel rendelkező fesztivállátogatók ismerték. A hírlevelet bejelölők 
több mint kétharmada Győri volt.  

 
16. ÁBRA 

A fesztivál információs csatornáinak használati gyakorisága az egyes csatornákat használók körében (%) 

 

 

A 16. ábra az adott információforrást bejelölők között felmért használati gyakoriságok 
láthatóak. A nagy hányada a használóknak nagyon ritkán (havonta, kéthavonta) keresi 
fel, olvassa el az alább sorolt hírforrásokat. A leggyakrabban látogatott elem 
egyértelműen a fesztivál honlapja, ahol a naprakész információk mellett több egyéb 
böngészési lehetőség is adott.  
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Ábrák és táblázatok jegyzéke 
 
1 ÁBRA Az egyes fesztiválhelyszíneken megjelenő látogatók 
számaránya a kutatás különböző pontjain 5 

2. ÁBRA A fesztiválhelyszíneken felvett kérdőívek száma a 
fesztivál egyes napjain 7 

3. ÁBRA A fesztiválra érkezők kormegoszlása (N=424) 8 
4. ÁBRA A fesztiválra érkezők megoszlása legmagasabb iskolai 
végzettségük szerint (%) N=424 9 

5. ÁBRA A fesztiválra érkezők lakóhely szerinti megoszlása (%) 
N=424 10 

6. ÁBRA A fesztiválra érkezők lakóhelyük megyéje szerinti 
megoszlása (fő) 11 

7. ÁBRA A fesztiválra érkezők megoszlása csoportnagyság 
szerint (%) N=424 12 

8. ÁBRA A fesztivállal kapcsolatos elégedettség a különböző 
látogatói csoportok körében 13 

9. ÁBRA A fesztivállal kapcsolatos elégedettség a különböző 
látogató csoportok körében (az ötös skálán mértek átlaga) 14 

10. ÁBRA A fesztiválra (is) érkezők megoszlása igénybe vett 
szállásformák szerint (%) N=134 17 

11. ÁBRA A különböző költések említettsége a látogatók körében 
(%) N=424 18 

12. ÁBRA A különböző látogatói csoportok egy főre számított 
átlagos költése a fesztivál alatt (Ft) 18 

13. ÁBRA Tavaly meglátogatott kulturális események típusainak 
említettsége a fesztivállátogatók körében (%) N=424 20 

14. ÁBRA Az egyes információforrások említettsége különböző 
látogatói csoportok körében (%) N=424 21 

15. ÁBRA A fesztivál csatornáinak használatát említők aránya a 
fesztivállátogatók körében (%) N=424 22 

16. ÁBRA A fesztivál információs csatornáinak használati 
gyakorisága az egyes csatornákat használók körében (%) 23 

  

1. TÁBLA Látogatók típusaink megoszlása az egyes 
fesztiválhelyszíneken 7 
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Mellékletek 

A fesztiválra látogatók főbb szociodemográfiai jellemzői 

  A közönség összesen 

Helyi 
lakosok + 

nem a 
fesztivál 

miatt 
érkezők 

A fesztivál miatt (is) érkező 

belföldiek  külföldiek  összesen 
fő: 424 247 148 21 169 

  % % % % % 
Nem      
férfi 50,1 47,8 52 65 53,6 
nő 49,9 52,2 48 35 46,4 
Életkor      
14-24 éves 39,1 45,1 30,4 30 30,4 
25-34 éves 37,9 34,6 41,9 50 42,9 
35-50 éves 19,3 17,5 23 15 22 
50 év feletti 3,6 2,8 4,7 5 4,8 
átlag életkor 29,34 28,32 30,93 30,1 30,83 
Iskolai 
végzettség      

alapfokú 6,3 9,3 2 0 1,8 
középfokú 47,2 49,8 45,3 30 43,5 
felsőfokú 46,5 40,9 52,7 70 54,8 
még tanul 53,3 50,2 37,8 35 37,5 
Lakóhely, 
település 
típusa 

     

Budapest 16,8 2,4 42,6 0 38 
Megyeszékhely 52,6 78 15,5 11,1 15,1 
Más város 17,5 9,8 21,6 88,9 28,9 
Község 13,1 9,8 20,3 0 18,1 
Lakóhely 
megyéje      

Budapest 16,9 2,1 41 0 41,4 
Bács-Kiskun 
megye 1 0,8 1,4 0 1,4 

Baranya megye 0,8 0,4 1,4 0 1,4 
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 1 0 1,4 0 1,4 

Csongrád 
megye 0,5 0 1,4 0 0,7 

Fejér megye 1,3 0,8 2,1 0 2,1 
Győr-Moson-
Sopron megye 63,1 86,7 24,3 0 24,1 

Komárom-
Esztergom 
megye 

4,2 2,5 6,9 0 6,9 

Pest megye 2,1 0,4 4,9 0 4,8 
Somogy megye 0,5 0 1,4 0 1,4 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 0,3 0,4 0 0 0 
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megye 
Vas megye 2,3 2,1 2,8 0 2,8 
Veszprém 
megye 3,4 2,1 5,6 0 5,5 

Zala megye 3,4 1,7 6,3 0 6,2 
összesen 100 100 100 100 100 
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A fesztiválon lekérdezett kérdőív magyar változata 

 
 

MEDIAWAVE 2009  
Közönségfelmérés  

és turisztikai hatásvizsgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Milyen minőségben van jelen a fesztiválon? 

    

1. Nézőként, előre tervezte a részvételt 
 

1 
    

   

Kérdező neve: ……………………… 
 
 
Idő:   nap   óra 
 
Helyszín: ………………………………………………………… 
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2.  Nem tervezte, csak belecsöppent  2 
    

 
3. Fesztivál munkatársa/fellépő/sajtós  3 

1. Milyen forrásból szerzett tudomást a MEDIAWAVE-ről?  
(Több válasz is lehetséges) 

   
n i 

     

v1a  Programfüzet  0 1 
     

v1b Tourinform Irodától   0 1 
     

v1c Utazási iroda programkínálata  0 1 
     

v1d Plakát  0 1 
     

v1e Szórólap  0 1 
     

v1f Sajtó  0 1 
     

v1g Rádió  0 1 
     

v1h Televízió  0 1 
     

v1i Személyes ismerős, barát  0 1 
     

v1j Internet  0 1 
     

v1k Visszatérő vendég  0 1 
     

v1l Itt lakik, tud róla  0 1 
     

v1m Épp erre járt, belecsöppent  0 1 
     

v1n Egyéb  0 1 
éspedig: ...................................................................................................... 
 
2. Mi vonzotta ide, erre a fesztiválra?  
(Most felolvasok Önnek több szempontot. Kérem válassza ki a három 
legfontosabbat! Sorrend fontos ) 

     

A programok 1 2 3 0 
      

A fesztivál jellege, műfaja 1 2 3 0 
      

Művészekkel való találkozás 1 2 3 0 
      

Környék természeti és kulturális látnivalói 1 2 3 0 
      

Közös családi együttlétre ad lehetőséget  1 2 3 0 
      

Közös együttlétre ad lehetőséget a barátokkal 1 2 3 0 
      

Kedvező jegyárak 1 2 3 0 
      

A fesztivál környékén található szálláshelyek, vendéglátóhelyek 1 2 3 0 
      

Az atmoszféra, a különleges hangulat 1 2 3 0 
      

A szórakozás, pihenés, kikapcsolódás lehetősége 1 2 3 0 
      

A fesztivál által kínált életforma (pl. bulizás, sátrazás) 1 2 3 0 
      

Az ismerősök ajánlásai 1 2 3 0 
     

A reklámok  1 2 3 0 
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Egyéb 1 2 3 0 
 éspedig: ...................................................................................................... 
 
3. Ön honnan érkezett a Mediawave fesztiválra? 

    

1. Itt lakik  1 
    

2. Budapestről   2 
    

3. Környező településen lakik  3 
    

4. Más vidéki városból 4 
    

5. Más vidéki községből, faluból  5 
    

6.  Külföldről  6 
 
4. Ha külföldről, akkor honnan?  
.................................................................................................................................. 
 
A következő kérdést csak azoktól kell megkérdezni, akik nem helyi lakosok. A helyi 
lakosok esetén ugrás a 10. kérdésre.  
 
5. Ön kifejezetten a Mediawave miatt jött Győrbe?     

 x  

1. Nem 0 
    

2. Igen 1 
    

3. Is, részben 2 
 
A következő kérdéseket csak azoktól kell megkérdezni, akik az 5. kérdésre Igen vagy 
Is, részben választ adtak. 
 
 
6. Ki szervezte az utazást?  

    

1. Magán szervezés (háztartás, barát)  1 
    

2. Munkahelyi, iskolai, egyházi szervezés  2 
    

3. Utazási iroda szervezte  3 
    

4. Egyéb szervezés 4 
 
 éspedig: ...................................................................................................... 
 
 
6. Összesen hány napot vesz részt a fesztiválon? .............................................. 
 
7. Függetlenül attól, hogy hány napig tart a fesztivál, hány éjszakát tölt most itt a 
településen vagy környékén? .............................................. 
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A következő kérdést csak azoktól kell megkérdezni, aki legalább egy éjszakát itt 
töltenek.  
8. Hol lakik itt tartózkodása során? 

    

1. 1-3 csillagos szálloda 1 
    

2.  4-5 csillagos szálloda 2 
    

3.  Kempingben  3 
    

4.  Panzióban  4 
    

5.  Magánszemélynél, pénzért  5 
    

6.  Egyéb helyen (kollégium) pénzért  6 
    

7.  Nem helybéli, de van lakása, háza a környéken 7 
   

8. Nem fizet szállásért, rokonnál, ismerősnél lakik 8 
   

9.  Egyéb helyen 9 
 
éspedig: ...................................................................................................... 
 
9. Milyen közlekedési eszközzel érkezett a településre?   
(Több válasz is lehetséges. A harmadik oszlopba oda kell x-et tenni, amivel a 
legnagyobb távolságot tette meg. ) 

    

 
n i X 

    

Busz 0 1  
     

Autó 0 1  
     

Vonat 0 1  
     

Motor 0 1  
     

HÉV  0 1  
     

Egyéb 0 1  
 
10. Hány fős társasággal érkezett a fesztiválra, magát is beleértve? ........................fő 
 
11. Ha nem egyedül érkezett, kik azok, akikkel jött? 
(Több válasz is lehetséges) 

 
n i 

   

Barát, ismerős, osztály-, vagy évfolyamtárs, munkatárs 0 1 
    

Férj, feleség, élettárs 0 1 
    

Más családtag 0 1 
    

Egyéb 0 1 
 
éspedig: ...................................................................................................... 
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14. Mekkora összeget költ, vagy várhatóan mennyit költ a fesztivál ideje alatt  
(Összeget Forintban kell megadni, a családtagok, barátok költését ne számolja bele, 
még ha Ő fizette is. Ha több napig lesz a fesztiválon, akkor ne csak az adott nap 
költését, hanem a teljes költést kérjük.) 

  Ft/kérdezett 
Nem 

költött NV/NT 
     

1. A fesztiválon saját maga belépőjegyére, bérletére   0 99 
     

2. A fesztivál helyszínein, területén vásárolt ételre, 
italra  0 99 

     

3. 
A fesztiválon kívüli étkezésre, 
élelmiszervásárlásra, éttermi  fogyasztásra, 
sörözésre, borozásra   

0 99 

     

4. Az ide, illetve a haza utazásra   0 99 
     

5. 
A fesztiválhoz kapcsolódó vásárolt/kapott 
ajándékra, emléktárgyakra (műsorfüzet, cd, 
könyv, póló, stb.)   

0 99 

     

6. 
Egyéb, nem a fesztivál helyszínén történt 
különféle vásárlásokra összesen (ajándék, 
ruhanemű, bizsu, bor, kézműves tárgy, stb.)   

0 99 

     

7. Szállásra   0 99 
     

8. 
A fesztiválon kívüli egyéb programokra 
(városnézés, kiállítások, mozi, strand, sport 
esemény, stb.)  

0 99 

    

 
15. Hányadik alkalommal vesz részt a fesztiválon idén? .............................................. 
 
16. Mennyire elégedett a fesztiválon az alábbiakkal? 
(Tegyen X-et a megfelelő négyzetbe! 1-nagyon elégedett, 2-elégedett, 4-elégedetlen, 
5-nagyon elégedetlen 99-nem tudja/nem vett) 

       

Szervezéssel 1 2 3 4 5 99 
        

Programok mennyisége 1 2 3 4 5 99 
        

Programok színvonala 1 2 3 4 5 99 
        

Szolgáltatások, infrastruktúra 1 2 3 4 5 99 
        

Fesztivállal kapcsolatos információszolgáltatással? 1 2 3 4 5 99 
        

Higiéniával 1 2 3 4 5 99 
        

Jegyrendszer 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave.hu 1 2 3 4 5 99 
       

A fesztivállal összességében 1 2 3 4 5 99 
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17. A különböző fesztiváltípusok közül melyiken vett részt az elmúlt egy év során?  
(Több válasz is lehetséges ) 

 n i NV/NT 
     

könnyűzenei 0 1 99 
     

komolyzenei 0 1 99 
     

film 0 1 99 
    

színházi  0 1 99 
     

tánc 0 1 99 
    

népművészeti 0 1 99 
     

összművészeti (pl. Kapolcs) 0 1 99 
     

bor- és gasztronómiai 0 1 99 
     

hobbi (pl. motoros) 0 1 99 
 
18. A fesztivál különböző internetes megjelenései közül melyikkel találkozott már?   
(Amelyiket ismeri, olvasta már, kapja vagy látogatja rendszeresen. ) 

 n i NV/NT 
     

www.mediawave.hu 0 1 99 
     

Mediawave TV 0 1 99 
     

Mediawave az Iwiwen 0 1 99 
    

Mediawave a Facebookon 0 1 99 
     

Mediawave a Myspaceen 0 1 99 
    

Hírlevél a MW TV-ről 0 1 99 
     

Hírlevél a Rómer Házról 0 1 99 
     

 0 1 99 
     

 0 1 99 
 
Ha valamelyik kérdésre a 18-as kérdéssor esetén igen a válasz, akkor a 19. kérdés 
következik. Ha mindegyik nem akkor ugrás a 20. kérdésre.  
 
 
19. Milyen gyakran nézi meg a fent említett honlapokon a Mediawave tartalmakat? 
(Tegyen X-et a megfelelő négyzetbe! 1-nagyon gyakran (naponta), 2-gyakran 
(hetente többször), 3-hetente,  4-ritkán (havonta egyszer), 5-nagyonritkán (ritkábban, 
mint havonta)  99-nem tudja/nem nézi) 

       

Szervezéssel 1 2 3 4 5 99 
        

www.mediawave.hu 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave Tv 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave az Iwiwen 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave a Facebookon 1 2 3 4 5 99 
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Mediawave a Myspaceen 1 2 3 4 5 99 
        

Hírlevél a Mediawave Tv-ről 1 2 3 4 5 99 
        

Hírlevél a Rómer Házról 1 2 3 4 5 99 
       

 1 2 3 4 5 99 
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18. A kérdezett neme:                              

1. Férfi  1 
    

2 Nő  2 
 
19. Születési éve: …………………………………     
 
20. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?     

 x  

1. Alapfok 1 
    

2. Középfok 2 
    

3. Felsőfok 3 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20b. Még tanul  0 1 
 
21. Az Ön lakóhelye?  

    

1. Budapest  1 
    

2. Megyeszékhely  2 
    

3. Más város  3 
    

4. Község 4 
 
22. Az Ön lakóhelyének irányítószáma::……………………… 
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A fesztiválon lekérdezett kérdőív angol változata 

 
 

MEDIAWAVE 2009  
Közönségfelmérés  

és turisztikai hatásvizsgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Kérdező neve: ……………………… 
 
 
Idő:   nap   óra 
 
Helyszín: ………………………………………………………… 
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1. Where did you learn about MEDIAWAVE Festival? 
(Multiple answer is possible) 
  

n i 
    

Program booklet, brochure  0 1 
    

Tourinform office / representation of the Hungarian National Tourist 
Office  0 1 
    

Travel agency/ Travel exhibition  0 1 
    

Poster, city light, outdoor  0 1 
    

Flyer   0 1 
    

Press (newspaper, magazine, etc.)  0 1 
    

Radio   0 1 
    

Television   0 1 
    

Friend or acquaintance  0 1 
    

Internet  0 1 
    

Return visitor, knows the festival  0 1 
    

Local resident, knows about it  0 1 
    

Happened to pass by, ‘by accident’  0 1 
    

Others  0 1 
namely: ...................................................................................................... 
 
2. What attracted you to this event/festival?  
(Please select the three most important factors.) 

     

Programs 1 2 3 0 
      

Character and genre of festival 1 2 3 0 
      

Meeting artists              1 2 3 0 
      

Natural and cultural attractions of the destination              1 2 3 0 
      

Being together with the family              1 2 3 0 
      

Being together with friends  1 2 3 0 
      

Favourably priced tickets 1 2 3 0 
      

Accommodation and hospitality facilities in the surroundings 1 2 3 0 
      

The atmosphere, the unique feeling 1 2 3 0 
      

Entertainment, relaxation 1 2 3 0 
      

The lifestyle offered by the festival (e.g. parties, living in a tent) 1 2 3 0 
      

Recommendation from friends 1 2 3 0 
     

Advertisements 1 2 3 0 
     

Others, 1 2 3 0 
 namely: ...................................................................................................... 
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3. Where did you come from to visit? 
   

I live here / local resident  1 
   

I come from Budapest (if the event is outside Budapest)  2 
   

I live nearby (outside Budapest)  3 
   

I am from a town in the country 4 
   

I am from a village, small town  5 
   

I am from abroad  6 
 
4. If you are from abroad where?  
.................................................................................................................................. 
 
A következő kérdést csak azoktól kell megkérdezni, akik nem helyi lakosok. A helyi lakosok esetén 
ugrás a 10. kérdésre.  
5. Did you specifically come to visit Mediawave in Győr?     

x  

No 0 
   

Yes 1 
   

partly, among others 2 
 
A következő kérdéseket csak azoktól kell megkérdezni, akik az 5. kérdésre Yes vagy Is, részben 
választ adtak. 
6. Who organised your visit/trip??  

   

Organised it privately (spouse, friend, etc.)  1 
   

Employer, school, church  2 
   

Travel agency  3 
   

Others, 4 
 namely: ...................................................................................................... 
 
7. How many days do you stay at the festival? .............................................. 
 
8. And regardless of how many days you go to see the festival, how many nights do 
you stay at this settlement or in the neighbourhood? .............................................. 
 
A következő kérdést csak azoktól kell megkérdezni, aki legalább egy éjszakát itt töltenek.  
9. Where do you stay while you are here? 

   

1-3 star hotel 1 
   

4-5 star hotel 2 
   

Camping site  3 
   

Boarding house  4 
   

Private paid accommodation  5 
   

Other paid accommodation (student hostel, etc.)  6 
   

No helybéli, de van lakása, háza a környéken 7 
  

Stay for free at an acquaintance, friend or in a second home etc. 8 
  

Othres 9 
namely: ...................................................................................................... 
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10. What means of transport did you use to come here?   
(Which of these did you use to cover the longest distance? Több válasz is 
lehetséges. A harmadik oszlopba oda kell x-et tenni, amivel a legnagyobb távolságot 
tette meg. ) 

    

 
n i X 

    

Bus, coach 0 1  
     

Car 0 1  
     

Train  0 1  
     

Motorbike  0 1  
     

Suburban train 0 1  
     

Other 0 1  
 
11. How many of you travelled together in a group to visit this festival (including you)? 
........................persons 
 
12. If you did not travel alone, who accompanied you? 
(Több válasz is lehetséges) 

 
n i 

   

Friend, acquaintance, classmate or schoolmate, colleague 0 1 
    

Husband, wife, spouse 0 1 
    

Other family member 0 1 
    

Others 0 1 
namely: ...................................................................................................... 
 
13. How much did you or do you expect to spend? 
(Please mention the amount specific to you and do not add amounts spent by members of your family 
or friends even if it was you who actually paid for them! If you stayed at the festival or at the settlement 
for more than a day, add up all your spending, not only the expenses of a single day! Ha több napig 
lesz a fesztiválon, akkor ne csak az adott nap költését, hanem a teljes költést kérjük.) 

 Ft/kérdezett 
No 

költött NV/NT 
    

on your own ticket or pass to enter the festival?    0 99 
    

on food and drinks purchased at the venues or at the 
site of the festival?  0 99 
    

on eating, purchasing food, eating out, drinking beer or 
wine outside the festival?   0 99 
    

on travelling to and from the festival (foreigners should 
exclude the amount spent on travelling to Hungary!), on 
transportation and travelling during your stay (If you 
share a car, mention your contribution only!   

0 99 

    

on gifts or souvenirs purchased/received in connection 
with the festival (program booklet, CD, book, T-shirt, 
etc.)   

0 99 

    

ltogether on various other purchases outside the 
festival (gifts, clothing, jewellery, wine, crafts, etc.)   0 99 
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Fesztiválhoz kapcsolódó ajándéktárgyakra   0 99 
    

on miscellaneous programs outside the festival 
(sightseeing, exhibitions, cinema, lidos, sports events, 
etc.)  

0 99 

   

 
14 How many times have you visited this event/festival?.............................................. 
 
15. To what degree were you satisfied with the event/festival? 
(Please evaluate the event on a scale of 1 to 5, where 5 means you are completely 
satisfied and 1 means not satisfied at all!) 

       

the organisation? 1 2 3 4 5 99 
        

the quantity of programs? 1 2 3 4 5 99 
        

the level of quality of the programs? 1 2 3 4 5 99 
        

the services and the infrastructure? 1 2 3 4 5 99 
        

the information provided in connection with the 
event/festival? 

1 2 3 4 5 99 

        

the hygiene?  1 2 3 4 5 99 
        

Ticket system 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave.hu 1 2 3 4 5 99 
       

the event/festival in general? 1 2 3 4 5 99 
 
 
16. Next, I am going to list festivals with different themes. Which of these did you 
attend in the past year? 
(Multiple answers possible ) 
 n i NV/NT 
     

Popular music 0 1 99 
     

Classical music 0 1 99 
     

Film 0 1 99 
    

Theatre 0 1 99 
     

Dance  0 1 99 
    

Folk art 0 1 99 
     

Arts (e.g. Kapolcs) 0 1 99 
     

Wine and gastronomy 0 1 99 
     

Hobby (e.g. motorbike) 0 1 99 
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17. Which internet based information of Mediawave are you familiar with?   
(Amelyiket ismeri, olvasta már, kapja vagy látogatja rendszeresen. ) 
 n i NV/NT 
     

www.mediawave.hu 0 1 99 
     

Mediawave TV 0 1 99 
     

Mediawave at Iwiwen 0 1 99 
    

Mediawave at Facebook 0 1 99 
     

Mediawave at Myspaceen 0 1 99 
    

Newsletter on MW TV 0 1 99 
     

Newsletter on Rómer House 0 1 99 
 
Ha valamelyik kérdésre a 17-es kérdéssor esetén igen a válasz, akkor a 19. kérdés következik. Ha 
mindegyik nem akkor ugrás a 19. kérdésre.  
 
18. Milyen gyakran nézi meg a fent említett honlapokon a Mediawave tartalmakat? 
(Tegyen X-et a megfelelő négyzetbe! 1-nagyon gyakran (naponta), 2-gyakran 
(hetente többször), 3-hetente,  4-ritkán (havonta egyszer), 5-nagyonritkán (ritkábban, 
mint havonta)  99-nem tudja/nem nézi) 

        

www.mediawave.hu 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave Tv 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave at Iwiw 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave at Facebook 1 2 3 4 5 99 
        

Mediawave at Myspace-en 1 2 3 4 5 99 
        

Newsletter on Mediawave Tv 1 2 3 4 5 99 
        

Newsletter on Rómer House 1 2 3 4 5 99 
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19 Gender:                              
male  1 

   

female  2 
 
20. Születési éve: …………………………………     
 
21. What is your highest school degree?     

x  

primary, 1 
   

secondary 2 
   

higher education 3 
 
21.a  
 n i NV/NT 
     

 
still at school 0 1 99 

 
23. Country of residence? .::……………………… 
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