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1. BEVEZETÉS 

1.1. A téma aktualitása 

A turizmus számos területén meghatározó tényezővé vált az internet, mint kapcsolódási eszköz, 

információforrás és egyben információmegosztó felület is lett az elmúlt évtized során (Navío-Marco 

et al., 2018). Az utóbbi években az internet már nemcsak az utazást megelőző (pre-trip) szakaszban 

szolgál jelentős információforrásként, de utazás közben is (on-trip szakasz) megjelenik, valamint 

azt követően (post-trip szakasz) is fontos szerepet játszik az élmények megosztásában (Kang et al., 

2019). 

A szakirodalmi források számos helyen mutatnak rá, hogy a közösségi médiát alkotó elemek 

(turizmusra specializálódott és általános platformok egyaránt), illetve az online utazási irodák vagy 

utazásszervező oldalak (online travel agencies – a későbbiekben OTA-ként rövidítve) évről-évre 

minden generáció körében egyre népszerűbbek. Szükséges azonban kiemelni, hogy a generációk 

között eltérés tapasztalható mind a használati gyakoriságot, mind pedig a használat célját illetően 

(Kim et al., 2015; Yoo and Gretzel, 2009; Christodoulidou et al., 2010). Az új információforrások 

mellett olyan új technológiai megoldások jelentek meg, amelyek a turizmusban nemcsak a fogyasz-

tói magatartást és a fogyasztás folyamatát, de a termékek és szolgáltatások létrehozását is átalakítot-

ták (Irimiás et al., 2019). 

Yuan és társai (2019) az irodalmi áttekintésükben (15 nemzetközi tudományos folyóirat 404 

cikkének 115103 hivatkozását elemezve) rávilágítanak az információtechnológia és az infokommu-

nikációs technológiák folyamatosan növekvő fontosságára. Többek között ők is a mesterséges intel-

ligencia, a kiterjesztett valóság, a YouTube, a Facebook (mint jelentős platformok), a big data, a 

játékosítás (gamification), az okostelefonok és okoseszközök, a közösségi média, a virtuális közös-

ségek és az elektronikus szájreklám (electronic Word-of-Mouth – a későbbiekben eWoM-ként, és 

electronic Word-of-Mouth-Marketing – a későbbiekben eWoMM-ként) kulcsszavakat emelik ki, 

mint innovatív eszközöket a turizmusmarketingben. Az itt felsorolt tényezők közül többet a disszer-

táció irodalomkutatásában és primer adatgyűjtésében is érintek, illetve vizsgálok. Yuan és társainak 

eredményei tehát megerősítik a disszertáció témájának, fókuszának fontosságát és aktualitását. 

1.2. A dolgozat célja 

A disszertációm célja, hogy a fesztiválszervezők és a turisztikai menedzserek számára értékes és 

gyakorlatban is alkalmazható eredményeket mutassak, amelyeket egyrészt a turisztikai fogyasztói 

folyamat három fázisához (utazás előtti, közbeni és utazást követő fázisok) másrészt pedig a szak-

irodalomban is használt élménymodellekhez, közösségimédia-típusokhoz kapcsolok. 
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Pine és Gilmore (1998) illetve Zátori és szerzőtársai (2018) is hangsúlyozzák, hogy a szervezők 

számára kulcsfontosságú megérteni és a tervezés során felhasználni a helyszínen létrejött, úgyneve-

zett észlelt élményt (perceived experience), amely a szolgáltatást nyújtó fél által színre vitt (vagy 

előállított, Zátori, 2018) élményen (staged experience) alapul, és amelyet végül a fogyasztó és a 

szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során közösen alkotnak meg (co-created experience). A 

fogyasztó az élményeit az előzetes elvárásaihoz viszonyítja, amely az információgyűjtés szakaszára 

épülve mások által átélt és megosztott élményekre is támaszkodik (Lecinski, 2011). 

Mindezekre alapozva, a kutatási kérdésekben (lásd az 5.1. fejezetben) a látogatók utazását meg-

előző, utazás közbeni és utazását követő élményeire, elköteleződésére és élménymegosztására fóku-

szálok (az egyes élmény típusokat lásd részletesebben az élmény koncepciónál a 3. fejezetben, illet-

ve például Zátori et al., 2018-nál). A megfelelő élmény előállításához fontos azonban megismerni a 

vevői preferenciákat és a vevői szokásokat, hogy a színre vitt élmény közel tudjon kerülni az elvárt 

élményhez. Ez hozzásegítheti a szolgáltatót a felismeréshez, hogy az észlelt élmény valóban megfe-

lel-e az általuk előállított élménynek. A szervezői oldal részéről a sikeresség kulcskérdése lehet, 

hogy az egyes élmények között ne legyenek eltérések, hasonlóan a Parasuraman és társai (1985) 

által bemutatott szolgáltatások résmodelljéhez. Így a fogyasztói oldal megismeréséhez a feltáró ku-

tatásban az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

1. Az egyes fesztiválok esetében a különböző élménykomponensek miként jelennek meg, 

valamint ezek hogyan hatnak egymásra a fogyasztó ottani tartózkodása alatt? 

2. Hogyan és miért osztják meg az átélt élményeket a fesztiválok látogatói? Mely platfor-

mok, tartalomtípusok dominánsak a Z generáció körében az élmények megosztása so-

rán? 

3. A megosztott élmény hatással van-e a jövőbeli látogatókra, hogyan befolyásolja az in-

formációkeresési fázist? 

4. Milyen fogyasztói csoportokat lehet beazonosítani a 2. és a 3. kérdéshez kapcsolódóan, 

milyen eltéréseket tapasztalhatunk az egyes csoportok között? 

5. A turisztikai út egyes fázisai, és az azokban beazonosított csoportok között milyen kap-

csolódási pontokat lehet kimutatni? 

1.3. A dolgozat hasznossága 

A PhD disszertációban vizsgált kutatási kérdések és a kapott kutatási eredmények a legfrissebb 

koncepcionális és üzleti filozófiákra építve (lásd például Kotler és Keller, 2016) jelentősek lehetnek 

nemcsak a vállalatok (például fesztiválszervezők, turisztikai desztinációmenedzser-szervezetek 

vagy a turisztikai szolgáltatók) és a vevők számára, hanem társadalmi, fenntarthatósági szempont-
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ból is. A disszertáció eredményei a fesztiválturizmus területén a turisztikai fogyasztói folyamat 

mindhárom fázisát elemzik, és azok közötti kapcsolatokat is feltárnak. A fogyasztói oldal megisme-

rése során az egyes fázisokhoz kapcsolódóan különböző csoportokat, klaszterezési megoldásokat is 

elkészítettem, amelyek számos érintett számára információval szolgálnak a fogyasztók viselkedésé-

nek megértése, valamint a látogatókkal való kommunikáció kialakítása szempontjából is. 

A disszertáció eredményei rávilágítanak arra, hogy a különböző szereplőknek mely elemekre 

(például marketingkommunikációs eszközökre) szükséges a hangsúlyt helyezni, és milyen előnyö-

ket szerezhetnek azokkal, mely fogyasztói csoportokat tudják velük megszólítani. A disszertáció 

elméleti részében innovatív élményszemléletű és marketingkommunikációs megoldásokat mutatok 

be, amelyekből a primer kutatás során jelentős hangsúlyt fektetek a közösségi médiára, amely az 

információszerzés és élménymegosztás főbb digitális helyszíne is. A közösségi média olyan plat-

formok gyűjteménye, ahol megvalósul a (közös) élményteremtés (co-creation of experiences) – 

amely jellegzetesen az utazás közben jelentkezik (on-site experiences), de ahogyan azt látni fogjuk 

az utazást megelőző és követő szakaszban is jelentős lehet. Valamint a közösségi médiában tehát 

intenzíven megjelenik a látogatók információgyűjtési és -megosztási folyamata is, amely szorosan 

körbe veszi, megelőzi és követi az élmény átélését, továbbá számos ponton megjelenik a turisztikai 

út mind a három szakaszában, kisebb döntési helyzetek formájában. A disszertáció új kutatási 

eredményei erre a folyamatszemléletre épülnek. 

A disszertációmban a fogyasztói magatartás irányából közelítem meg a közös értékteremtést, az 

élmény átélését és annak megosztását a fesztiválturizmusban. Annak ellenére, hogy a fogyasztók 

közötti interakciók, a technológiai változások és az online élménymegosztás az elmúlt évek kiemelt 

témái a turisztikai publikációknak és kutatásoknak, relatív kevés az olyan tanulmány, amely kifeje-

zetten az offline, élőben átélt élmények, azok összetevőit próbálja összekapcsolni a digitális, online 

eszközök által nyújtott élményhez a turizmus folyamatszemléletére alapozva. A disszertáció további 

tudományos eredménye, hogy az említett folyamatszemléletet a tézisek kialakításába is beleépítet-

tem, ezáltal különböző statisztikai módszerekkel vizsgált alterületeket kötöttem össze komplexebb 

modelleket alkotva az élményteremtés, -átélés, valamint a -megosztás összetett, folyamatorientált 

értelmezéséhez. Ezek a modellek segítséget nyújthatnak a gyakorlatban is a folyamatok jobb megér-

tésében. 

Az utazást megelőző információgyűjtés, illetve a fogyasztói tartalomként például a közösségi 

médiában megjelenő élménymegosztás ugyancsak széles körben kutatott témává vált a turizmus 

területén, ahogyan a 4. fejezetben ezt látni fogjuk. A disszertációban a fesztiválturizmusra, azon 

belül is a hazai zenei fesztiválok témakörére, illetve ezek célközönségének számító Z generáció 

tagjaira fókuszálok (lásd részletesen a 2.3 fejezetben). Bár ezek a területek hazai, valamint nemzet-

közi szinten is számos kutatás témáját képezik, a későbbiekben részletesen is bemutatott folyamat-
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szemlélet használatára és a turisztikai fázisok közötti kapcsolódási pontok komplex vizsgálatára 

kevesebb példával találkozhatunk, különösen a zenei fesztiválok esetében.  

1.4. A dolgozat felépítése 

A disszertáció két fő szakaszra bontható: elméleti hátteret feltáró és primer kutatási eredményeket 

tartalmazó fejezetekre, amelyeket a kérdőíves megkérdezés módszertanát, felépítését bemutató feje-

zet választ szét. A teljes dolgozat logikai felépítését az 1. ábrán láthatjuk. 

 

1. ábra: A disszertáció fejezeteinek logikai felépítése 

• A módszertani részt megelőző három fejezet az irodalmi áttekintést tartalmazza, ahol 

bemutatom a legfontosabb fogalmakat, és a primer kutatás alapjául szolgáló koncepció-

kat foglalom össze. Ez a rész a vizsgálat témáján – a turizmus- és fesztiválmarketingen, 

illetve a digitális eszközökön – túlmenően a korábban említett két fő pillérre fókuszál: 

az élményteremtésre, valamint az információgyűjtésre és -megosztásra. 
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• A módszertant követő fejezetekben a turisztikai folyamatszemlélet három fő fázisát kö-

vetve taglalom a primer kutatási eredményeket. A klasszikus lineáris folyamatfelfogás-

tól eltérve itt külön hangsúlyt helyezek arra, hogy az élménymegosztás és információ-

gyűjtés összekapcsolódásával egy visszacsatolásos körfolyamat alakul ki. Így a három 

fázishoz tartozó fejezetek közötti kapcsolatokra is rávilágítok. A kutatási eredményeket 

egy külön fejezetben foglalom össze a megfogalmazott tézisek formájában.  

Az elméleti és primer kutatási fejezetek közötti kapcsolatokat mutatom be a 2. ábrában, amit a 

dolgozat turisztikai folyamat koncepciójára és az élménymegosztás által előidézett visszacsatolás 

jelenségére (lásd részletesen a 4.1. fejezetben) építek. A könnyebb átláthatóság érdekében a külön-

böző pilléreknél – az elméleti és primer kutatási fejezetek mellett – a kapcsolódó tézisek számait is 

feltüntettem az ábrán. 

 

2. ábra: A disszertáció alapját képező kiemelt pillérek kapcsolata az egyes fejezetekkel és a tézisekkel 

A szekunder kutatásom eredményeit, az elméleti áttekintést a 2-4. fejezetek tartalmazzák, ahol 

számos alfejezeten keresztül mutatom be a 2. ábrán megjelölt főbb fogalmakat. A 3. ábrán pedig az 

elméleti áttekintés három fejezetéhez tartozó elemek kapcsolatait vázoltam fel, ahol a kereteket hat-

szögletű elemekkel jelöltem: turizmusmarketing és fesztiválmarketing (amelyhez szorosan kapcso-

lódik a turisztikai desztinációmenedzser és a fesztiválszervező vállalkozás), generációs marketing 

és ifjúsági turizmus, illetve digitalizáció a turizmusban. Ezek kapcsolódásait az egyes elemekhez 

vastag vonal jelöli, illetve az adott folyamatelem is a fogalom színével azonos. 
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3. ábra: Az elméleti fejezetek témakörei közötti kapcsolatok 
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A folyamatelemek közötti kapcsolódást szaggatott fekete nyilak jelölik, míg a turisztikai fo-

gyasztói folyamat három fázisa közötti kapcsolódást a szaggatott kék vonalak mutatják. A 2. ábrán 

is jelzett visszacsatolást itt két részre bontottam: egyrészt más fogyasztók által megosztott élménye-

ken, másrészt pedig a saját korábbi élményeken keresztül is megtörténhet a kapcsolódás. A ponto-

zott kétirányú nyilak azon fogalmak közötti kapcsolódást emelik ki, amelyek között – ideális eset-

ben – nincsen eltérés.  

A primer kutatásomat megelőzően saját kvalitatív kutatást folytattam le, ahol fogyasztói fó-

kuszcsoportos interjúkat készítettem, valamint fesztiválszervezőkkel félig strukturált interjúkat 

szerveztem. A primer kutatás során kvantitatív eszközöket használtam online kérdőíves megkérde-

zés keretében. 

Az online kérdőívet többszöri keresztmetszeti kutatásként öt egymást követő évben (2016 és 

2020 között) készítettem el és kérdeztem le a mintákon, ami számos állandó kérdést tartalmazott, de 

emellett évente frissítve és bővítve lett. A több éven át szereplő kérdések segítségével az elemzé-

sekben az egyes évek közötti összehasonlításra is lehetőség nyílt.  

A kérdőíves megkérdezés fő fókusza a turisztikai folyamat három fázisának vizsgálata volt a 

kutatási kérdések mentén. A kérdések témaköreit, az egyes részek bővítését, az összeállítás alapjául 

szolgáló szakirodalmi modelleket és a mintavételezést a disszertáció 5. – módszertani – fejezetében 

mutatom be részletesebben, ahol az alkalmazott statisztikai eszközök elméleti alapjait is tárgyalom.  

1.5. A dolgozat témáját érintő változások 

Annak ellenére, hogy 2020 márciusa óta mind a turizmus, mind pedig a fesztiválok szervezését 

és látogatását számos bizonytalanság nehezíti, már az újranyitás első lépéseivel is látható, hogy a 

dolgozat fókuszában levő Z generáció mennyire várta az offline élményeket. Talán még soha nem 

volt ennyire nagy az igény a közös élményteremtésre, azok online és offline megosztására. A dol-

gozat adatfelvétele 2016 és 2020 között történt (a fesztiválok élményeire vonatkozóan 2016 és 2019 

között), így az elemzések a COVID-19 járványt megelőző állapotokra vonatkoznak. Néhány frissen 

megjelent tanulmány (a hazai szakirodalmi források közül például Felkai, 2021, Kovács et al., 2021, 

Formádi et al., 2021; míg a nemzetközi turisztikai publikációk közül például Zenker et al., 2021, 

Rastegar et al., 2021) már a járvány következményeivel és az újranyitás utáni lehetőségekkel is fog-

lalkozik, illetve a post-COVID éra fogyasztói magatartásbeli változásait is vizsgálják már. Sharma 

és társainak (2021) irodalmi áttekintése mindezeket a friss, COVID-19 járványhoz és a turizmushoz 

köthető publikációkat két fő csoportba sorolja be: a kutatási eredmények egyrészt a rezilienciával, 

valamint a rugalmas reagálás lehetőségeivel foglalkoznak, másrészt pedig rávilágítanak arra, hogy 

hosszútávon hogyan alakul át a turizmus és miben fog eltérni a jövőbeli turisztikai élmény a pan-

démiát megelőző időszakétól. Kökény és Kenesei (2021) kutatási eredményei például rámutatnak 
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arra, hogy a fiatalok körében az utazással kapcsolatos hagyományos kockázati tényezők faktora és 

az online technológia jelentette kockázatok faktora mellett egy harmadik kategória jelent meg, 

amely specifikusan a COVID-19 pandémiához köthető. Mindezek ellenére a hagyományos kocká-

zati tényezők rendelkeznek továbbra is a legnagyobb faktorsúllyal, és csak ezen faktor esetében volt 

szignifikáns az eltérés a Z generációs válaszadók körében a belföldi és a külföldi utak között. 

Az újra nyitás egyik fontos stratégiai dokumentuma a Magyar Turizmus Ügynökség 2021-ben 

megjelent Turizmus 2.0 kiadványa (MTÜ, 2021), amely számos más elem mellett kiemeli, hogy a 

jövőben is a rendezvényturizmus és ezen belül is a fesztiválturizmus fontos eleme lesz a hazai tu-

risztikai termékeknek, az üzleti (MICE) turizmus, a bor- és gasztroturizmus, az egészségturizmus, 

az aktív- és ökoturizmus és a kulturális turizmus mellett. 

Számos példát láthatunk arra, hogy a digitalizáció a pandémia ideje alatt a turizmus egyes ele-

meit (attrakciók működését, események online térbe való átvitelét stb.) átalakította. A disszertáció 

fő témáját jelentő zenei fesztiválok esetében mind a közönség, mind pedig a szervezők egyetértenek 

abban, hogy egy zenei fesztivál offline eseményként tud igazán hatásos élményként megjelenni. 

Löbenwein Norbert fesztiválszervező és tulajdonos (VOLT Fesztivál, Balaton Sound, Sziget Feszti-

vál, MOL Nagyon Balaton) egy frissen megjelent interjúban is ezt hangsúlyozta: „A fesztiválok 

lényege a személyes élmény. Összefutni régi ismerősökkel, új haverokat találni a sorban állva, váll-

vállhoz vetve együtt tombolni a kedvencünkre a nagyszínpad előtt. Amíg távolságtartás van, és ez az 

élmény nem biztonságos, addig nincs értelme fesztivált rendezni sem. Online közvetítve mindezt nem 

tudjuk megadni a vendégeknek.” (Hegyi, 2021)1 

Löbenwein Norberttel egyetértésben bízom abban, hogy a közeli jövőben a turizmus és különö-

sen az offline élményekre építő fesztiválturizmus a 2020 előtti, vagy ahhoz hasonló állapotba tud 

majd visszaállni. Ennek első lépéseit már láthatjuk is, amely során a hazai közönségre építve a 

MOL Nagyon Balaton fesztivál keretében számos programmal 2021 nyarán újból el tudott indulni a 

fesztiválszezon (Fesztiváloktól lesz hangos…, 2021). Bizakodó vagyok azon szempontból is, hogy 

számos érintett tud majd profitálni a disszertáció eredményeire alapozva. Azonban addig is érdemes 

fel- és előkészülni. Remélem, hogy számos hasznos eredményt nyújtanak majd a következő fejeze-

tek mind a marketingkommunikáció, mind az események, mind pedig az élmények megtervezése és 

összeállítása során. 

 

1 A koncertek online YouTube-os közvetítésére a Sziget Fesztivál esetében már a pandémia előtt is volt példa, azonban 

– jogi akadályok miatt is – korlátozott eléréssel és alacsony nézettséggel. 
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2. A TURIZMUS- ÉS FESZTIVÁLMARKETING ALAPJAI 

Ebben a fejezetben a primer kutatás környezeteként szolgáló, a turizmusmarketinghez szorosan 

kapcsolódó fesztiválturizmus és fesztiválmarketing fogalmát mutatom be. Emellett a későbbi vizs-

gálódások tárgyának körülhatárolásához elengedhetetlen a célközönség meghatározása is, amely a 

hazai Z generációs ifjúság. A generációs sajátosságok bemutatása mellett a fejezet későbbi részei-

ben külön kitérek arra, hogy a hazai Z generáció miért rendkívül fontos és jelentős a hazai zenei 

fesztiválok szempontjából. Mindezek mellett kiemelten foglalkozom a turizmushoz kötődő marke-

tingeszközökkel, és ezen belül is a digitalizációval. A fesztiválturizmushoz és a turizmusmarketing-

hez kapcsolódó digitális megoldások rövid bemutatására is kitérek. A második fejezet a kutatás ke-

retrendszerét adja meg – szorosan kapcsolódva a harmadik és a negyedik fejezetekhez, amelyek már 

a turisztikai folyamat fázisaihoz kapcsolódnak. 

2.1. A turizmusmarketing definiálása 

Turizmus és marketing két önálló tudományág, amelyek számos ponton igen szorosan kapcsolód-

nak össze. Lőrincz és Sulyok (2017) a két fogalmat összekapcsolva, kiemelve a turizmus számos 

aspektusát és a marketing különböző eszközeinek változatosságát, arra hívják fel a figyelmet, hogy 

a turizmusban tevékenykedő számos szereplőnek (stakeholdernek) a marketingre jellemző értékte-

remtő folyamat szemléletet szükséges elsajátítania és adaptálnia a saját működési környezetében. A 

Turisztikai Világszervezet, azaz az UNWTO (United Nations World Tourism Organization) definí-

cióját interpretálva hangsúlyozzák, hogy a turizmusmarketing „a turisztikai kereslet igényeinek a 

kielégítését célozza meg oly módon, hogy az a lehető legnagyobb hasznot eredményezze a kínálatot 

biztosító turisztikai vállalkozás számára” (Lőrincz, Sulyok, 2017, 1.1.2. fejezet). 

A két fogalom összekapcsolása turizmusmarketingként – Veres (2009) értelmezésében – a 

szolgáltatásmarketing egy alterületeként is felfogható. Mindezt alapozhatjuk például a turizmus 

néhány fontos jellegzetességére, amelyekre Mundruczó és Stone (1996) hívja fel a figyelmet: 

• Az utazás folyamatszemlélete több lépésből áll, amely magába foglalja a helyváltozta-

tást (a helyszínre való elutazást), az adott helyszínen való tartózkodást és számos kap-

csolódó aktivitást a meglátogatott desztinációban. 

• A helyszínváltás csak időszakos. 

• A turizmus feltétele, hogy a meglátogatni kívánt helyszín eltérjen attól, ahol a fogyasztó 

állandó jelleggel tartózkodik, illetve dolgozik. 

Ez utóbbi feltételt, illetve az ehhez kapcsolódó helyváltoztatás szükségességét több, az utóbbi 

időben megjelent forrás már nem tartja fontosnak, sőt egyre nagyobb hangsúlyt kap a helyi, lokális 
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turizmus is, amely során a fogyasztó kifejezetten a saját lakhelyén válik turistává az aktivitásai által 

(Wang et al., 2016a). Ennek megvalósítására a fejezet további részében részletesen is bemutatott, 

valamint a disszertáció fókuszában álló fesztiválok, mint turisztikai események különösen jó alapot 

tudnak adni (Gursoy et al., 2004). 

Ahogyan a Mundruczó és Stone (1996) által megjelölt főbb jellegzetességekből is láthatjuk, a 

fogyasztó nem csupán a helyváltoztatásról, de annak módjáról, az ott töltött idő alatt pedig számos 

további aktivitásról is dönt. Emiatt a disszertációban a Kotler és Keller (2016) által javasolt ötlépé-

ses vásárlási döntési folyamatot és a turizmusban klasszikusan használt háromlépéses folyamatot 

(pre-, on- és post-trip szakaszok) együtt szükséges kezelnünk. Az utazás előtti időszakban (amely 

időben mindenképpen megelőzi a turisztikai aktivitást, azonban térben nem biztos, hogy eltér attól) 

információgyűjtés történik, és döntés születik magáról a desztinációról, majd az odajutás és a szál-

lás módjáról (amennyiben szükséges). Az információszerzés és a döntés itt még nem ér véget, az 

étkezésről, a különböző attrakciókról az utazást megelőző vagy az utazás közbeni szakaszban is 

folyamatosan születnek újabb és újabb döntések, ezekhez kapcsolódóan pedig információgyűjtési és 

adott esetben élménymegosztási fázisok is megjelenhetnek. A Kotler és Keller által javasolt folya-

mat tehát számos ismétlődéssel az utazást megelőzően és az utazás közben is megtörténik. A fo-

lyamat ötödik lépése, a vásárlási döntést követő értékelés pedig a turisztikai út mind a három fázisá-

ra jellemző elemként jelenik meg. Mindezt a gyakorlatban is vizsgálják, például a Google a keresé-

sek elemzésével is hasonló folyamatot térképezett fel Rennie és Protheroe (2020), amelyet lineáris, 

kvázi-lineáris és iterációs folyamatelemekkel tudunk megjeleníteni. Ezt láthatjuk a 4. ábrán is. 

 

4. ábra: A turizmusban megjelenő fogyasztói döntési folyamat elemeinek láncolata 

Forrás: Rennie és Protheroe (2020), Kotler és Keller (2016) alapján 

A turizmus gazdasági fontosságát jól mutatja az a tény, miszerint 2009 óta (a COVID-19 vírus 

kitörésének kezdetéig) a külföldiek hazánkba történő beutazásának a száma, illetve a magyar állam-

polgárok külföldre és belföldre tett utazásainak a száma évről évre nőtt. 2019-ben a magyarok közel 

25 millió alkalommal utaztak külföldre, amelyből a többnapos utak száma 8,4%-kal nőtt és közel 

970 milliárd Forintot költöttek utazásaik során (KSH, 2020). Emellett fontos kihangsúlyozni, hogy 

egy ugyancsak stabil növekedés volt tapasztalható a belföldi turizmus esetében is. 14 millió belföl-
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dön megtett út során nagyjából 60 millió napot töltöttek el lakóhelyüktől távol a magyar állampol-

gárok. Ezek közül több mint 7 millió út célja kifejezetten a szórakozás és a rekreáció volt, és továb-

bi félmillió út esetében pedig kulturális és sportesemények (például fesztiválok) látogatása volt az 

elsődleges szempont. Mindezekhez a látogatásokhoz kapcsolódóan a naponta elköltött összeg is az 

előző évhez képest 15%-os növekedést eredményezett. 

A GDP-t vizsgálva, 2019-ben szignifikáns, 7,8%-os növekedés volt tapasztalható az étkezési és 

a szállás szolgáltatások kapcsán. Ez meghaladta az össz GDP 5,1%-os növekedését 2018-hoz képest 

és ezzel összességében a GDP-hez viszonyítva 2%-os aránybeli növekedés volt tapasztalható. 

Mindezen növekedések ellenére a World Econominc Journal egy korábbi, 144 országra kiterjedő 

kutatása alapján (Turizmus Trend, 2014) hazánkat az országok listájában: 

• a turisztikai infrastruktúra és látnivalók alapján az első harmadba, 

• a kormányzat turizmus melletti elköteleződése alapján a második harmadba, 

• a turizmusmarketing hatékonysága alapján pedig az utolsó harmadba sorolta. 

Mindez felhívja a figyelmünket arra, hogy bár Magyarország igen kedvelt turisztikai célpont, de 

a marketingeszközök és az innovatív megoldások segítségével a már meglévő adottságaink jobban 

is kihasználhatóak lehetnek a jövőben. 

2.2. A hazai és a nemzetközi ifjúsági turizmus jellegzetességei 

Az elmúlt időszakban számos hazai és nemzetközi kutatás foglalkozott a fiatalabb generációk tu-

risztikai szokásaival, az úgynevezett ifjúsági turizmussal és annak a fogyasztók általános turizmus-

beli viselkedésével való összevetésével. A hazai kutatások javarészt a 2008-2009-es években a Tu-

rizmus Bulletin folyóirat különböző számaiban jelentek meg (például Mester, 2008; Magyar Turiz-

mus Zrt., 2008a; Magyar Turizmus Zrt., 2008b és Mester 2009), amelyek a belföldi és külföldi ifjú-

sági turizmust számos aspektusból vizsgálják. 

Ahhoz, hogy az ifjúsági turizmus fontosságát megértsük, fontos, hogy definiálni tudjuk, mit ér-

tünk az ifjúság és az ifjúsági turizmus fogalmak alatt, ezzel párhuzamosan pedig meghatározzuk, 

valóban önálló területről beszélhetünk-e. Mester (2008) rámutat arra, hogy a szakirodalomban nem 

egyértelmű az értelmezés kategorizálása, ugyanis van, aki külön termékként vagy termékkategória-

ként tekint rá, és van olyan eset is, amikor pedig az életkor, mint a fogyasztó demográfiai jellemzője 

alapján felállított szegmensként mutatják be az ifjúsági turizmust. Utóbbi esetben országonként elté-

rő, hogy milyen határokat húznak a minimum és maximum életkor szempontjából. Ugyancsak le-

hetséges az ifjúsági turizmust szeglet (niche) marketing szempontjából szegletek csoportjaként is 
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értelmezni, ahol például megjelennek a kanapészörfösök (couchsurfers)2, a hátizsákosok (backpac-

kers)3 vagy azok a látogatók, akik nyelvtanulási céllal vesznek részt kifejezetten nyelvcsere prog-

ramokban. Emellett számos más tanulási vagy diákmunka célú utazás is előfordul az ifjúsági turiz-

mushoz kapcsolódóan. A World Youth Student and Educational Travel Confederation (WYSE) 

definíciója mindezen dilemmák feloldására a következő általános fogalommeghatározást használja: 

„Az ifjúsági turizmus magában foglalja a 16–29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, 

önálló utazásait, amelyeket részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének vágya, élet-

tapasztalat szerzése, és/vagy az utazó szokásos környezetén kívül elérhető formális vagy informális 

tanulási lehetőségekből származó haszonszerzés motivál.” (Mester, 2008, p. 3) 

A WYSE adatai szerint 2007-ben még csak a globális turizmus 20%-át tette ki az ifjúsági tu-

rizmus (160 millió utazással és 136 milliárd dolláros költéssel), amely 2016-ra 23%-kal nőtt meg 

284 millió útra. Jelenleg pedig egy közel 300 milliárd dolláros piacot jelent. Az iparágon belül egy 

speciális ágat képvisel az úgynevezett „gap year”4 során tett, általában hátizsákos utazás, amely 

számos várost és országot érinthet. Ezen utazások száma is évente 3-5%-os növekedést mutat, 

amely mellett a költések 8%-os emelkedése is mutatja a szegmens vagy termékvonal iparágon belü-

li dinamikus növekedését. 

Mester (2008) hazai és külföldi fiatalokkal készült fókuszcsoportos és mélyinterjús kvalitatív 

kutatások mellett online, telefonos és személyes kvantitatív megkérdezés eredményeire hivatkozva 

kiemeli, hogy az európai fiatalok meghatározó többsége (93%) szabadidős célból utazik. A kvanti-

tatív kutatás eredményei rámutatnak, hogy a szabadidős célú utak között legnagyobb részesedése a 

tengerparti üdüléseknek (33%), a városlátogatásoknak (18%) illetve a körutazásoknak (15%) van. A 

fiatalok által megtett utakon belül jelentős részesedése van még a hegyvidéki és a vidéki utazások-

nak, valamint a síutaknak is. Bár kifejezetten a kulturális cél nem volt megemlítve, a Magyar Tu-

rizmus Zrt (2008a és 2008b) a saját kutatási összeállításában kiemeli, hogy a turisztikai jellegű uta-

zások döntő többsége egyben kulturális céllal is történik, és amennyiben ilyen jellegű elképzelés 

eredetileg nem is volt a turisták tervében, végül szinte minden utazás tartalmaz kulturális jellegű 

elemeket is. A kutatás eredményeképpen fontos tényező az is, hogy az ifjúsági turizmus fogyasztói 

esetében egészen más asszociációk jelenhetnek meg a kultúrával kapcsolatosan, mint az idősebb 

korosztályok esetében. Kántor (2019) kiemeli, hogy a fiatalok számára sokszor nem elsődleges cél-

 

2 A fogalom szorosan kötődik a http://www.couchsurfing.com weboldalhoz, amely közösségi oldalt azért hozták létre, 

hogy a fiatalok egymással megoszthassák a lakásaikat, kanapéjukat utazásaik során, így nemcsak pénzt tudnak spórolni, 

de egymás kultúráját, hétköznapjait is jobban meg tudják ismerni. 
3 A hátizsákos turisták jellemzője, hogy az utazás időtartamához viszonyítva jelentősen kevesebb ruhával, csomaggal 

indulnak útnak, gyakran ténylegesen egy hátizsákkal, amely ilyen módon szinte folyamatosan velük van, ezzel elősegít-

ve az utazás közben spontán megjelenő ötletek megvalósítását. 
4 Ez a fajta utazási típus hosszabb időtartamot, gyakran fél-egy évet is igénybe vevő, a korábban említett couchsurfing-

gel és a backpackinggel kombinálódó forma az egyetemistákra jellemző, akik vagy a képzés kezdete előtt vagy közben  

„vesznek ki egy év szabadságot” a tanulmányaikból. 

http://www.couchsurfing.com/
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ként jelenik meg az utazás során a kulturális turizmus, de ettől függetlenül nyitottak és szeretnének 

kulturális látványosságokat is meglátogatni. 

Az utazási szokásokat illetően Veres és szerzőtársai (2017) kiemelik, hogy a városnézés, a 

strandolás, a tengerparti nyaralás, a barátok és a rokonok meglátogatása mellett a síelés és a telelés 

voltak a leggyakrabban emlegetett utazási célja a Z generáció tagjainak. Formádi és társai (2019) 

megerősítik azt, hogy a fiatalabb generációk tagjai nagyobb arányban szeretnek barátokkal utazni, 

fő céljuk pedig a szórakozás, a tanulás, a fesztiválok látogatása, továbbá a sportolási lehetőségek is 

igen gyakran előtérbe kerülnek. Süli és társai (2019) szerint a Z generáció tagjai az Y generációhoz 

viszonyítva szívesebben utaznak külföldre, annak ellenére is, hogy a legtöbben úgy gondolják, hogy 

Magyarországon is számos érdekes látnivaló található. Ez talán a Jancsik és társai (2019) által emlí-

tett bakancslista alapján való utazási célválasztással azonban magyarázható. 

Kóródi (2014) három ország egyetemistái között végzett felmérése kiemeli azt, hogy az európai 

térségen belül a fiatalok utazásai mögött meghúzódó motivációk között nincsenek jelentős eltéré-

sek. A megkérdezett magyar, angol és francia egyetemi hallgatók az első három helyen a társaság-

ban töltött időt, a szórakozást és a természeti szépségeket jelölték meg legerősebb motivációs fak-

torként. A magyar fiataloknál megfigyelték, hogy az utazási költségek és a szabadon elkölthető jö-

vedelem mellett a meglátogatni kívánt területen található látnivalók és a szerezhető élmények ará-

nya volt fontos mérlegelési szempont, amikor a desztinációról döntöttek. A későbbiekben vizsgált 

események az élmények időbeli és helyszínbeli sűrűsége alapján így fontos tényezők lehetnek a 

döntés során.  

2.3. A Z generáció fogyasztói magatartásának jellegzetességei 

Az előző fejezetben bemutatott ifjúsági turizmus a mindenkori ifjúságra vonatkozik, tehát generá-

ciófüggetlen, azonban a disszertáció primer kutatásában a Z generációra (mint az ifjúsági turizmus 

és a későbbiekben tárgyalt fesztiválturizmus aktuálisan leginkább érintett fogyasztóira) és annak 

szükségleteire, turisztikai fogyasztói magatartására fókuszálok.  

A Z generáció elnevezés mellett a szakirodalomban az „N-generáció” (net generation) vagy a 

„post-millenials” megnevezéssel is találkozhatunk, amely fogyasztói csoportot többek között példá-

ul Prensky (2001), Oblinger és Oblinger (2005) illetve Reeves és Oh (2007) definiáltak. Amellett, 

hogy az egyes generációk tagjai közel azonos életkorúak, a fogyasztói karakterisztikájuk számos 

jellemzője azonban eltérő lehet, a legtöbb forrás rámutat arra, hogy (fogyasztói) magatartásbeli ha-

sonlóságok figyelhetőek meg egy-egy a generáción belül. 

A Z generáció tagjai – életkoruknál fogva is – relatív frissen jelentek meg a fogyasztói piacon, 

így a kutatók és a piaci szereplők számára is kevésbé feltárt célcsoportról beszélhetünk. A generá-
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cióelméletben leggyakrabban idézett Howe és Strauss (2000) féle tanulmány emiatt a „millenials” 

néven is emlegetett Y generáció tagjaival zárják a listájukat. A kutatásuk szerint ebbe a csoportba 

minden 1981 után és 2000 (a cikk megjelenése) előtt született fogyasztó beletartozik. A későbbi 

kutatások azonban ezt a csoportot már kettéválasztották és számos esetben az 1995 után születette-

ket már az új, Z generációba sorolták bele (például Oblinger és Oblinger, 2005, illetve Tari, 2011, 

azonban találkozhatunk olyan forrással is, amelyik a kezdő évet 1997-ben határozza meg, például 

Duffett, 2017). 

A források egyöntetűen megállapítják, hogy ezen generáció tagjai már inkább online, mint off-

line fogyasztók, akik az internetet már a web 2.0 korszakában, egyből a közösségi médiába és az 

online interaktív, kétirányú kommunikációba kerülve ismerték meg. Ezáltal az életük egy igen 

meghatározó részét online töltik, sőt Székely és Szabó (2017) kutatásai alapján a generáció számos 

tagja úgy nyilatkozik, hogy az internet, wifi vagy az okostelefonjuk nélkül csak igen kis időt bírná-

nak eltölteni. 

Az internetnek köszönhetően ez az első generáció, amelyik tulajdonképpen – kis túlzással – 

születésétől fogva azonos információkhoz tud hozzájutni a világ bármely pontján. Ez azt is jelenti, 

hogy a generáció tagjai számára országhatároktól függetlenül is egy közös kulturális alap alakulha-

tott ki, amelynek következménye például, hogy nemzetközi szinten is azonos módon követnek tren-

deket, illetve hasonló – az anyanyelvüktől független – nyelvi eszközöket (például emojikat) hasz-

nálnak, amelyek más generációk tagjai számára kevésbé érthetőek (Tari, 2011). Törőcsik et al. 

(2014) mindezt úgy fogalmazzák meg, hogy a Z egy globális generáció is egyben, ami a használt 

(online) eszközök, platformok és kommunikációs megoldások azonosságában is tükröződik, orszá-

goktól függetlenül. 

A Z generáció tagjai a szakirodalmi források szerint tudás- és tartalom orientáltak, gyakran több 

tevékenységet végeznek egyszerre (multitasking). Ennek köszönhetően türelmetlenek, így számukra 

az információszerzés gyorsasága fontosabb, mint az információ hitelessége. Emiatt párhuzamosan 

több (közösségi média) platformot is használnak az adatok, a tudás hatékony gyűjtésére (Pál, 2013). 

A gyűjtés és az informálódás mellett számukra kiemelten fontos a gyorsan haladó és az élmények-

kel teli életük eseményeinek, az élményeknek a megosztása is (Grotte és Kulcsár, 2018).  

Törőcsik (2011) is kiemeli, hogy az idősebb generációk tagjaihoz viszonyítva a Z generáció 

esetében szignifikáns eltérést tapasztalhatunk a kommunikációs attitűdben és a használt médiaele-

mekben (a médiarepertoárban) is. A fiatalabb (javarészt Y és Z) generációk számára a közösségi 

média és az ehhez szorosan köthető kétirányú kommunikáció jóval fontosabbá vált, mint például a 

X generáció vagy a baby boomerek esetében. A Z generáció tagjai olyan megoldásokat keresnek, 

amelyek a hatékony információgyűjtés mellett kényelmes megoldást nyújtanak az információ és 
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tartalom létrehozására is, ezzel is segítve a gyors, kétirányú kommunikációt. Az Eurobarometer 

2015-ös felmérése alapján a Z generáció tagjainak 86%-a nemcsak passzív fogyasztója a közösségi 

médiatartalmaknak, de aktívan részt is vesz ezek feltöltésében, létrehozásában. Ez az arány jóval 

magasabb, mint a teljes, 15 évnél idősebb lakosságra nézett arány (60%) a tartalmak kreálásában 

(Nagy és Fazekas, 2016).  

Mindez a kommunikációs átalakulás új marketingeszközök elterjedését és például a referencia-

csoportok és a véleményvezérek fogalmának átalakulását is jelentette. Kovács és társai (2019) a 

turizmusra fókuszálva például a Z generáció körében rendkívül népszerű influencerek megjelenését 

vizsgálták. Egy úgynevezett megainfluencer és egy makroinfluencer5 által létrehozott tartalmak 

hatását elemezték több közösségimédia-platformon keresztül, és megállapították, hogy a megainflu-

encerek esetében a legnagyobb előnyt az óriási elérés jelenti, amelyet érthető módon egy makroinf-

luencer már nem tud garantálni, azonban az utóbbi esetben általában az influencernek nagyobb az 

aktivitása és jobban lehet célozni, ezáltal niche marketinget megvalósítani. Nem szabad azonban 

elfelejteni azt sem, hogy számos mikroinfluencer és úgynevezett anonim véleménynyilvánító is 

megjelenik az online térben a kétirányú kommunikációnak és a könnyű tartalomlétrehozásnak (co-

creationnek) köszönhetően. Mindezek mellett, akár influencer bevonva, akár más kampányokat 

készítünk a turizmusra fókuszálva, a Z generáció tagjainak jellemzői alapján a környezettudatosság, 

az élményközpontúság, a mobil és az interaktív, az instant, az azonnali élmény átélése és a digitali-

záció fogalmait érdemes a középpontba helyezni (Lőrincz és Sulyok, 2017). 

Az utóbbi években számos, a Z generáció utazási (lásd a 2.2. fejezetben az ifjúsági turizmushoz 

kapcsolódóan) és kommunikációs szokásait (lásd később a 4. fejezetben) vizsgáló tanulmány jelent 

meg, és ezek száma folyamatosan nő. Dimitriou és Abouelgheit (2019) szerint ezen generáció tagjai 

az életük első néhány évtizedében jóval többet utaznak és látnak a világból, mint az idősebb generá-

ciók tagjai, amikor hasonló életkorban voltak. A Z generáció és a fiatalok nyitottsága az utazásra 

azért is lehet jelentős, mert jóval kevesebb egészségügyi problémájuk van, azonban az időhiány és a 

pénzügyi stabilitás csökkenti az utazási lehetőségeiket (Csapó et al., 2019). Emiatt is a generáció 

tagjai költségtudatosan terveznek utazásuk során, és megpróbálnak fókuszálni a bakancslistájuk 

elemeinek jó hatásfokú kipipálására (Jancsik et al., 2019). Tudatos, de sok esetben spontán döntése-

ket hoznak, rövidebb ideig tartózkodnak egy helyen, a közösség számukra kiemelten fontos, és akár 

el is várják, hogy a technológiai környezet alkalmazkodjon hozzájuk. Az élmények terén pedig 

rendkívül fontos számukra, hogy azt kapják, amit elvártak – vagyis az online ígéret megegyezzen az 

offline élménnyel, amit azonnal át tudnak élni, leginkább csoportosan, társaságban (Bódis, 2019). 

 

5 Hazai szinten a megainfluencerek közé a 100.000 fő fölötti, míg a makroinfluencerek közé a 10.000 fő fölötti követői 

bázissal rendelkező online véleményvezéreket soroljuk. Az ennél kevesebb követőkkel rendelkezők a mikroinfluence-

rek. 
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2.4. Az események, fesztiválok és fesztiválmarketing definiálása 

Az események, mint közösségi programok hosszú múltra tekintenek vissza, már az ókorból is 

számos komolyabb, fesztiválnak is tekinthető eseményről tudunk beszámolni. Ezen programok célja 

alapvetően a fogyasztók hangulatának javítása, az élménynyújtás és – ahogyan a turizmusnál úgy itt 

is fontos kritériumként megjelenik – a mindennapi életből való kiszakadás, az eszképizmus lehető-

sége (Harsányi, 2013, pp. 300-301). A turisztikai események definiálására számos régebbi és fris-

sebb forrást is találhatunk, például Getz (2008) vagy Akgunduz és Cosar (2018) tanulmányait. 

Morgan (2008) – hasonlóan más szakirodalmi forrásokhoz – több fontos elemet emel ki, amelyek 

összefoglalják a turisztikai események lényegét: valamilyen kulturális háttérrel rendelkeznek, vala-

milyen cél, mögöttes szándék, eszme vezérli ezek létrejöttét, pontosan és előre megtervezett él-

ményt nyújtanak, amely során az emberek jól meghatározott időre együtt vannak valamilyen kon-

cepció alapján. Az eszképizmusra mint a hétköznapi életből való kiszakadásra építve láthatjuk, 

hogy a turizmushoz hasonló élményt tudnak nyújtani az események és a fesztiválok is, amelyek 

sokszor a klasszikus – helyváltoztatáson alapuló – turizmussal együtt valósulnak meg turisztikai 

esemény formájában, de a helyi lakosság számára is tudja helyettesíteni a turisztikai élményt. Fesz-

tiválturizmusról pedig akkor tudunk beszélni, ha az utazóközönség a fesztivál idejében az adott 

helyszínre azzal a céllal látogat el, hogy a fesztiválhoz köthető események valamelyik részén részt 

vegyen (O’Sullivan és Jackson, 2002).  

A mai fiatal fogyasztók számára az események intenzív és aktív élményt nyújtó elemei már jó-

val fontosabbak, mint a meglévő, passzív élményt nyújtó látványosságai, infrastruktúrája a város-

nak. Ezáltal a különböző események, fesztiválok igen erőteljesen befolyásolják a turizmusmarketing 

stratégiáját a desztinációnak (MTÜ, 2021). Husz (2012) is arra világít rá, hogy a különböző hely-

színek jóval vonzóbbá tudnak válni, ha fesztiválokat, eseményeket is tudnak a fogyasztók társítani 

azokhoz. A külföldi kutatások közül Soldic Frleta (2018) is rámutat a 2014 és 2016 közötti vizsgá-

lódása alapján, hogy a kulturális esemény fontossága a turizmusban növekvő tendenciát mutat, il-

letve ezek a programok jelentősen hozzá tudnak járulni az utazás során a desztináció teljesítményé-

hez. A fesztiválok a „kevésbé ismert desztinációk újjáélesztésében katalizátorként működhetnek” 

(Husz, 2012, p. 94.). A fesztiválokon átélt és utána megosztott élmények sok esetben nemcsak az 

eseményt, de a várost és az országot is reprezentálják, tartalmas, élményekkel teli desztináció képét 

alakíthatják ki, így a város és az ország vonzerejét is jelentősen befolyásolják. Emellett fontos ki-

emelni, hogy a rendezvényeknek köszönhetően jóval komplexebb kínálatot lehet kialakítani, amely 

lehetőséget ad arra is, hogy a turisztikai szezont meghosszabbítsuk (MTÜ, 2021). 

Finkel és Platt (2020) a fesztiválok és a városok, desztinációk kapcsolatát vizsgálják tanulmá-

nyukban. Megállapításaik hasonlóak a Husz (2012) által megfogalmazottakhoz: egyrészt hangsú-
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lyozzák, hogy a fesztiválok a városokat innovatív, izgalmas, dinamikus közösségként mutatják be, 

ami nemcsak a látogatók számára, de a helyi lakosoknak is új dimenziókat nyit a hely megismerésé-

re és a kapcsolódásra. Másrészt kiemelik azt is, hogy a fesztiválok komoly szerepet játszanak a hely 

imázsának és márkájának a kialakításában is. A városmárkázás szempontjából Ashworth (2009) 

három elemre mutat rá tanulmányában. Ashworth szerint a jellegzetes építészeti stílus és negyedek 

kialakítása, illetve a város személyiségének megalkotása mellett a város által vagy a városban szer-

vezett események (fesztiválok) lehetnek a márkázás fő összetevői. Süli és Martyin (2017) két helyi 

fesztivált vizsgálva a zenei fesztiválok legjelentősebb pozitív hatásaiként említették a közösségi 

élmény és szórakozás nyújtása mellett, a település, a környék idegenforgalmának, a helyszín hírne-

vének a növelését is. 

A turisztikai események a helyi közösséget is össze tudják kovácsolni amellett, hogy vonzóbbá 

teszik a látogatók számára a helyszínt. A fesztiválok célja tehát alapvetően kettős: mind a helyi la-

kosok, mind pedig a látogatók számára örömöt és élményt szerezni, amelyek egyébként szorosan 

össze is kapcsolódnak. Ráadásul az események és a fesztiválok tematikája a desztinációhoz köthető 

legendákra és történetekre is felépíthető. Az események és az élmények napjainkban meghatározó 

szerepet játszanak a turizmus- és településmarketingben, amelynek célja, hogy elősegítse a hely, 

mint komplex adottság (létesítmények, szolgáltatások, élmények és további elemek összessége) 

értékesítését, a települések közötti versenyben kiemelkedő a szerepet kap (Michalkó, 2014). 

Bandi Tanner és társai (2018) – a számos szereplőt megmutató stakeholder-térképük segítségé-

vel – rávilágítanak arra, hogy mennyire sok érintett profitálhat egy fesztivál megrendezéséből. A 

beszállítói oldalon megjelenhetnek a szállást, az étkezést vagy egyéb termékeket kínáló vállalkozá-

sok, de ugyancsak fontos szereplőként vannak jelen a desztinációmenedzser-szervezetek és maguk a 

fesztivál szervezői is. A keresleti oldalon nemcsak a nézők, de az önkéntesek és segítők is, valamint 

a média és a szponzorok vendégei is jelentős szerepet játszhatnak.  

A Magyar Fesztivál Szövetség (MFSz)6 az alábbi jellemzőkkel definiálja a fesztiválokat: 

• egy vagy több helyszínen megtartott, 

• rendszeresen megrendezett, 

• egy vagy több téma köré épülő, 

• meghirdetett programmal rendelkező, 

• kulturális, művészeti, gasztronómiai, sport vagy egyéb eseménysorozat. 

Az így definiált fesztiválok értéket közvetítenek, minőséget, szabadidős közösségi élményt és 

szórakozást nyújtanak (Jászberényi et al., 2016). Az utóbbi évtizedben a hazai fesztiválok regisztrá-

 

6 Lásd részletesen az alábbi honlapon: https://fesztivalszovetseg.hu/  

https://fesztivalszovetseg.hu/
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ciója, nyilvántartása is jelentősen fejlődött. Kidolgozták a magyar fesztiválok minősítési rendszerét, 

amely azonban például a definiáláshoz köthetően is számos dilemmát vet fel. A hivatalosan kiadott 

brossúra (MFRMP, 2010, p. 11) egy az előbbinél szigorúbb definíciót tartalmaz a fesztiválokra vo-

natkozóan, amely a következő megszorításokat is említi az események „sűrűségére” vonatkozóan:  

• „folyamatosan, egymás utáni napokon szervezett programokat tartalmaz (nemcsak hétvége-

ken és nem hónapokon át, egy-egy este), 

• naponta több (minimum 2-3) programja van, lehetőleg több helyszínen, 

• legalább két napig tart, 

• széles közönségnek szól (nem zárt szakmai napok), 

• a közönség nagysága és a programokra, illetve a promócióra szánt költségvetése is számot-

tevő, tehát nem falunap (azaz a rendezvénynek nem néhány száz fős a közönsége, és a költ-

ségvetése is legalább 2-3 millió forint)”. 

Hunyadi és társai (2006b) számos magyarázatot adnak a fesztiválok számának növekedésére és 

fontosságuk alátámasztására, amely indokok a város és a turizmus fejlesztése szempontjából is 

meghatározóak: 

• élményt nyújtanak, 

• összehozzák az embereket, kultúrákat, művészeteket, segítve a toleranciát, 

• a legjobbakat gyűjtik össze, ezért a látogató különlegesnek érzi magát, 

• erősítik a helyi identitás kialakulását a helyi közösségben, 

• hagyományokat őriznek és egyediséget mutatnak be, 

• ízlésformáló jelleggel bírnak a kultúra közvetítése által, 

• a hétköznapokat különleges eseményekké, ünneppé változtatják, 

• összehozzák a különböző szervezeteket, intézményeket a közös munkavégzéssel, 

• hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. 

Egy fesztivál elsődleges vonzerőként is funkcionálhat, azonban gyakori az az eset, amikor a lá-

togatók nem kifejezetten a fesztivál miatt érkeznek az adott desztinációba. Azonban, ha már a hely-

színen vannak, a fesztivált is meglátogatják (másodlagos vonzerőként), ezzel is igazolva azt, hogy a 

fesztivál további, nagyobb mértékű fogyasztásra sarkallja a turistákat (Hunyadi et al., 2006a), ezál-

tal „erősíti a turisztikai desztinációk vonzerejét” is. (Husz, 2012, p. 94.)  

Láthatjuk, hogy a fesztiválok kategorizálása sem egységes. A Jászberényi és szerzőtársai (2016) 

által bemutatott desztinációs eseményportfolió-piramis szerint a fesztiválokat alapvetően az elsőd-

leges és másodlagos vonzerő, illetve méretük, vonzáskörzetük alapján csoportosíthatjuk. Fő turisz-
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tikai attrakcióként vagy elsődleges vonzerőként azonosíthatjuk javarészt a megaeseményeket (ame-

lyeknek általában nincs is helyi periodicitásuk, minden alkalommal más helyen rendezik meg, mint 

például az Európa kulturális fővárosához kapcsolódó eseménysorozatot, vagy az olimpiát is, ame-

lyet sportfesztiválként tudunk besorolni). A fémjelzett események is bár fő turisztikai attrakciók, de 

kisebb méretűek, periodikusak és szorosan kötődnek a desztinációhoz. Bár a regionális események 

ugyancsak erősen kapcsolódnak az állandó helyszínhez, de ezek már másodlagos turisztikai attrak-

ciók, hasonlóan a helyi eseményekhez, amelyek viszont alacsony turisztikai kereslettel és értékkel 

rendelkeznek, így főleg a helyi életminőség javítására, a közösségépítésre, a helyi identitástudat 

formálására alkalmasak. 

2.5. Zenei fesztiválok Magyarországon 

A zenei fesztiválok hazai piacára vonatkozóan az elmúlt másfél évtizedben a fogyasztói és a szerve-

zői oldalt érintő több kutatás is született. Az MTÜ (2021) legfrissebb felmérései alapján a fesztivál-

turizmus a XXI. század egyik legpiacképesebb turisztikai terméke, amelynek a hazai gazdaságra tett 

hatása is jelentős (Solt et al., 2019). A hazai kínálatból kiemelkedik a Sziget Fesztivál, a VOLT, a 

Balaton Sound, az EFOTT és a Strand Fesztivál, amelyek manapság a hazai fesztiválszezon nem-

zetközileg is ismert és elismert védjegyeivé is váltak (MTÜ, 2017). (Nem szabad azt sem elfelejteni 

azonban, hogy számos nem könnyűzenei fesztivál is nemzetközi hívnévvel rendelkezik és komoly 

turisztikai vonzerőt jelent hazánk számára. Ilyen például a Café Budapest, a korábban Budapesti 

Tavaszi Fesztivál néven megrendezett Bartók Tavasz, a Múzeumok éjszakája vagy a POSZT). A 

látogatók száma és a fesztiválokhoz kapcsolódó elköltött összegek, illetve a fesztiválok megrende-

zésének a költségei is évről évre növekedést mutatnak, amelyről bár kevés nyilvános hivatalos sta-

tisztika áll a rendelkezésre, de például a Sziget Fesztivál esetében az 6. ábrán követhetjük nyomon a 

változást. Bár a Sziget Fesztiválnál pont 2019-ben a látogatószámban kisebb visszaesést tapasztal-

hatunk, de összességében majdnem az összes hazai, országos jelentőségű fesztivál látogatószám 

rekordot döntött ebben az évben.  

A fesztiválok látogatására vonatkozóan egy Pavluska (2016) által elemzett, 2000 fős, 2013-ban 

készült, különböző kulturális termékekre fókuszáló reprezentatív felmérés eredményei adnak általá-

nos információt. A statisztikai elemzés szerint a lakosság 12,2%-a rendszeresen és majdnem 30%-a 

jár legalább évente egyszer fesztiválra. Pavluska kutatásai faktor és klaszteranalízist is tartalmaz-

nak, amely szerint a fesztiválok, mint tömegrendezvények a beazonosított hat fogyasztói csoportból 

négy esetében jelentős kulturális programnak számítanak. A kutatás eredményei arra mutatnak rá, 

hogy a fesztiválok azon látogatók között lehetnek igazán népszerűek, akik könnyed szórakozást, 

igazán változatos kulturális programokat, illetve akik a tömeges rendezvényeket, és a közösségi élet 

megélését keresik.  
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5. ábra: A Sziget Fesztivál költségvetése és a látogatók számának a növekedése 

Forrás: Sziget Festival (2022) és A Sziget Fesztivál… (2022) alapján 

Nemcsak hazai szinten, de egész Európában a fesztiválok virágkorát éljük. 2016 és 2019 között 

a piac 65%-kal bővült. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy a nagy és általában több napig tartó fesztivá-

lok évről évre népszerűbbek, másrészt pedig számos szegletre (niche-re) specializálódott fesztivál is 

megjelent a piacon (MTÜ, 2021). A hazai piacra jellemző adatokat Makranczi (2019) illetve Zsig-

mond-Heinczinger és Németh (2020) friss kutatási eredményei alapján kaphatunk. A magyar feszti-

válokat átlagosan 13 éve rendezik meg, és átlagosan naponta 4000 látogatót vonzanak. Eredménye-

iket a Magyar Fesztivál Szövetség legújabb gyűjtéseire alapozzák, amely 2017-ben 314 fesztivált és 

1.1 millió jegyvásárlót regisztrált. A szervezői oldalról nézve mindehhez egy átlagosan 30 millió 

Forintos szervezési költség társul, ami naponta nagyjából 6.5 millió Forintos költséget jelent egy 

fesztivál esetén. A látogatók költése átlagosan naponta 4000 Ft. 

Bár az imént bemutatott frissebb adatok a hazai teljes fesztivál piacra vonatkoznak, találhatunk 

régebbi, de kifejezetten zenei fesztiválokról gyűjtött statisztikákat is (Kovács, 2009a; Kovács, 

2009b; Sija, Schauermann, 2009, Deli-Gray, 2010; Rátz, 2012, Süli, Martyin, 2017). Ki kell emel-

nünk, hogy ezek mind egyedi kutatások, ugyanis rendszeres adatgyűjtést a KSH a turizmusban leg-

inkább csak a szálláshelyekre, a vendéglátásra és az utazásszervezésre készít, a rendezvényekről és 

a fesztiválokról egyáltalán nincs adatközlés a KSH számára. Ezen adatszolgáltatás bevezetését 
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egyébként az MTÜ (2021) is javasolja jövőbeli lépésként, hiszen ezek az események önmagukban 

is jelentős vonzerővel bírnak. 

Sija és Schauermann (2009) kutatásukban a 15-25 év közötti magyar fiatalokra fókuszálnak. A 

minta elemzése alapján elmondható, hogy a hazai fiatalok 56%-a már volt valamilyen zenei feszti-

válon, 22%-uk pedig rendszeres látogatója a fesztiváloknak, amely azt jelenti, hogy évente legalább 

egy eseményen ott van a nyár folyamán. A fesztiválok ismertsége alapján a Sziget Fesztivál vezet, 

92%-kal, de a VOLT se maradt le sokkal a maga 86%-ával. 

Az említett források statisztikai adatai alapján a Sziget Fesztivál magyar látogatóinak harmada 

20 év alatti, 30%-a 20 és 24 év közötti, és csupán kevesebb, mint 20%-a 28 év fölötti. A külföldiek 

esetében a 28 éven felüliek aránya még alacsonyabb, mindösszesen 15%, viszont a 20 év alattiak 

aránya is kisebb, kevesebb mint 20% (Kovács, 2009a). A látogatók jelentős része a fővárosból ér-

kezik (60%), további 13,4% pedig Pest megyéből. Emellett megjegyezhetjük, hogy a látogatók 

55,5%-a főállású tanuló, jelentős részük (a teljes látogatói kör közel fele) egyetemi hallgató. Kovács 

(2009b) rámutat arra is, hogy a magyar vidéki lakosok 13%-a legalább egy napot töltött Budapesten 

a Sziget Fesztivál előtt, 17%-a pedig utána. 38%-uk azért mert további szórakozásra vágyik, a vá-

rosnézést 26% jelölte meg és a fürdő-, illetve múzeumlátogatás is közel 10%-os értéket ért el. A 

VOLT Fesztiválra vonatkozóan elmondható, hogy minden harmadik vendég a Nyugat-Dunántúli 

régióból érkezik, különösen Győr-Moson-Sopron megyéből, azonban a budapestiek száma is rend-

kívül magas, több mint 30% (2008-ra vonatkozó adatok, lásd itt: Pár érdekes adat …, 2009). A 

VOLT-on is rendkívül magas a felsőfokú végzettséggel rendelkezők vagy éppen felsőoktatásban 

tanulók aránya. Tehát a fesztiválok látogatottságára vonatkozó hazai kutatások is alátámasztják, 

hogy a Z generációs egyetemisták, vagy egyetemista korú fiatalok meghatározó részét alkotják a 

hazai zenei fesztiváloknak. A friss kutatási eredmények között említhetjük az MTÜ (2021) 2019 

decemberében végzett hazai fesztiválokra vonatkozó eredményeit. A látogatók 17%-át a 17-20 éve-

sek, 23%-át a 21-24 évesek, 12%-át a 25-29 évesek teszik ki, azonban kihangsúlyozzák, hogy ebbe 

minden fesztivált együtt vizsgáltak és a közönség összetétele erősen függ a programkínálattól és a 

meghívott előadóktól is, így az egyes fesztivál típusok (például a könnyűzenei fesztiválok) esetében 

ennél magasabb is lehet a fiatalok aránya.  

Mindezek a hazai tanulmányok is alátámasztják azt, hogy a primer kutatásomban a – korábbi-

akban részletesen is bemutatott – Z generációs egyetemistákra fókuszáltam a sokaság és a mintavé-

teli keret kiválasztásakor. 

2.6. A fesztivál választásának tényezői 

Ahhoz, hogy a későbbiekben a turisztikai fogyasztói folyamat első fázisában a döntést megelőző 

információszerzést jobban megértsük, fontos ismerni azt is, hogy a zenei fesztiválok esetében me-



 28 

lyek a választás mögött meghúzódó leggyakoribb döntési motívumok. A korábban említett hazai 

látogatottsági adatok mellett, több kutatás ezen tényezőkre is fókuszált. 

A hazai tanulmányok közül Rátz (2012, p. 38) a Sziget Fesztiválhoz kapcsolódóan emeli ki, 

hogy milyen motívumok jelennek meg jellegzetesen a látogatók fesztiválválasztási és döntési fo-

lyamatában. Az eredmények alapján a koncertek, a zenei felhozatal és az előadók kerültek az első 

helyre (4,51-es átlaggal az 5 pontos skálán nézve), amelyet azonban igen szorosan követ a barátok-

kal való együttlét lehetősége (4,47-es átlaggal). A fesztivál helyszínén tartott bulizási lehetőség is 

igen fontos tényező tud lenni (4,26), illetve a fesztivál iránti kíváncsiság (3,99) és a kulturális prog-

ramokon való részvétel lehetősége (3,19) is számos fogyasztó döntési mechanizmusában játszik 

szerepet. A 2010-es felmérésben a lista végére került az új ismerősök szerzése (2,86), a barátok és a 

családtagok befolyásoló hatása a döntési mechanizmusra (2,62). Néhány motívum esetében hason-

ló, azonban bizonyos faktoroknál jelentősen eltérő eredményeket mutat Sija és Schauermann (2009) 

is, akik szerint a bulizási lehetőség a legfontosabb faktorok közé tartozik a könnyűzenei fesztiválok 

esetében (83,6%-os jelölési aránnyal), amelyet a fellépő zenekar, előadó személye követ (54,2%-os 

jelöléssel). Az átaluk publikált felmérési eredményekben az új emberek megismerésének lehetősége 

(35,1%), a kulturális programok elérhetősége (28,4%) és a barátokkal való együttlét (25,1%) jelent 

meg még szignifikáns motívumként. A szervezői oldalról vizsgálódva Zsigmond-Heinczinger és 

Németh (2020) a kulturális programok fontosságát és a programtervbe való szerves beépítését hang-

súlyozzák, amely programok igen változatosak lehetnek: irodalmi és színházi események, kiállítá-

sok, filmvetítések, interaktív kültéri játékok, ismeretterjesztő események (különösen a fenntartható-

ságra fókuszálva). 

Bár a fesztiválélmény összetevői nemcsak fesztiváltípusonként, de fesztiválonként is eltérhet-

nek, az előzőekben bemutatott fesztiválválasztás mögött meghúzódó motívumokkal párhuzamba 

lehet vonni Hinek és Kulcsár (2019), valamint Hinek (2021) kutatási eredményeit. Mind a két eset-

ben a Sziget Fesztiválhoz kapcsolódóan vizsgálták a Facebook oldalon megjelent látogatói vélemé-

nyeket, azonban amíg a 2019-es tanulmányban Hinek és Kulcsár hagyományos netnográfiai eszkö-

zökkel dolgozott, addig a 2021-es módszerben Hinek számítógépes algoritmussal, a rejtett Di-

richlet-eloszlást alkalmazó strukturált témamodell (STM) segítségével térképezte fel a főbb témákat 

(úgynevezett szózsákokat) az előző kutatáshoz hasonló, Facebook véleményeket tartalmazó adatbá-

zisban. A két kutatás részben eltérő, de a korábbi felmérésekkel átfedésbe kerülő eredményeket is 

mutatott. Hinek és Kulcsár (2019) a fogyasztói véleményeket két kategóriába csoportosította. Az 

affektív tényezők szempontjából leginkább a fesztivál hangulatáról, atmoszférájáról, a kiváló kon-

certekről, a nagyszerű társaságról és valóságból való kiszakadásról (eszképizmusról) szólnak a fo-

gyasztók hozzászólásai. A vizsgálat a másik kategóriában kitér a kognitív tényezőkre is, ahol a line-

up (a fellépők összeállítása) és a headlinerek (a kiemelt koncertek előadói), valamint az árak mellett 
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a vendéglátási szolgáltatások (catering), a kiegészítő szolgáltatások, a tisztaság és a higiénia került 

előtérbe. Hinek (2021) kilenc témát tudott az algoritmussal beazonosítani, amelyeket a korrelációs 

kapcsolatok alapján két csoportba sorolta be. Az első csoport témái általánosságban véve a nagysze-

rű fesztiválélményről, a legjobb fesztiválról és ehhez kapcsolódóan a közösség, a helyszín, a szer-

vezés és a szolgáltatások kiemelkedéséről szóltak (affektív oldal), míg a második csoportba jelentős 

elemként jelennek meg a koncertekkel, fellépőkkel, tömeggel, zenei kínálattal kapcsolatos témák, 

illetve a cateringhez, kiegészítő szolgáltatásokhoz, a higiéniához kapcsolódó tényezők (kognitív 

oldal). 

A bemutatott eredmények összhangban vannak ugyancsak a nemzetközi szakirodalomban emlí-

tettekkel is, például Schofield és Thompson (2007) által bemutatott irodalmi áttekintésben megemlí-

tett döntési motívumokkal. Ők „push jellegű” (belülről fakadó) faktorként említik az eszképizmust, 

amelyet a szakirodalom számos forrásában is felfedeztek. Ahogyan a 3. fejezetben is látni fogjuk, 

az eszképizmus, nemcsak a fesztiválok, de általánosságban véve a színre vitt és átélt élmény egyik 

fontos összetevője tud lenni. Emellett kiemelik az esemény hírnevét, a kíváncsiságot, a társasági 

élet és az új kultúrák megismerésének lehetőségeit is, mint további – a szakirodalomban fellelhető – 

a döntést segítő motívumokat is. Minor et al. (2004) a korábban említett döntési motívumok eseté-

ben arra mutat rá, hogy ezek teljesítménye is rendkívül fontos és meghatározó az elégedettség ki-

alakulása szempontjából. Collins és Potoglou (2019) – a fenntarthatóság kérdéskörét is felvetve – a 

fesztiválválasztás döntési faktorai közé sorolja a megközelíthetőségi és a szállás lehetőségek, vala-

mit ezekhez kapcsolódó változóként a tartózkodás idejét is. Ezen döntési faktorok szorosan kapcso-

lódnak Hunyadi et al. (2006a) állításához, miszerint a fesztiválok meg tudják nyújtani a tartózkodás 

idejét, illetve, ha a fesztivál elsődleges turisztikai attrakcióként jelenik meg az utazás során, akkor a 

látogató a fesztivált megelőző vagy követő napokban is nyitott lehet a desztinációban maradni és 

további élményekkel gazdagítani az utazását. 

2.7. Hűség kialakulása a fesztiválok esetében 

Hasonlóan a többi szolgáltatáshoz, termékhez, a fesztiválok esetében is beszélhetünk a fogyasztás 

után kialakuló hűségről, illetve márkahűségről. A kialakult hűség a termékek újravásárlásához ha-

sonlóan a legtöbb esetben a fesztivál újbóli látogatását jelenti, mutat rá Kazár (2015) tanulmányá-

ban. Ez azért is lehetséges, mert számos fesztivál rendszeres időközönként (általában évente) ren-

deznek meg (Husz, 2012). A strukturált egyenletek módszerére alapozva Grappi és Montanari 

(2011) a pozitív érzelmek és az ezáltal létrejött elégedettség kialakulásának következményeképpen 

mutatja be a nyitottságot az újbóli látogatásra. Semrad és Rivera (2018) kutatásai arra is rámutatnak, 

hogy a hűség kialakulása mellett az általános vagy átfogó élmény (overall experience – amely kü-

lönböző élményfaktorokból tevődik össze, amelyeket a 3. fejezetben részletesen is tárgyalok) hatás-



 30 

sal van az élmények megosztására, valamint az elektronikus szájreklámra (electronic Word-of-

Mouth – eWoM).  

Fontos vizsgálni azt is, hogy a fesztiválhoz való érzelmi kapcsolat kialakulása hatással van-e a 

desztinációhoz való kapcsolódásra, illetve a desztinációhoz való hűség kialakulására. Ugyanis a fent 

említett újravásárlás nemcsak a fesztivál újbóli meglátogatásában jelenhet meg, hanem a helyszín 

ismételt – a fesztiváltól független (más célú) – felkeresését is jelentheti. Ahogyan láthattuk, számos 

esetben a fesztivál nem elsődleges úticél, csupán kiegészítő elem, amely Hunyadi et al. (2006a) 

szerint erősítheti a desztinációról kialakult képünket és a városhoz való kötődésünket. Ezt az elkép-

zelést SEM-modellezéssel erősíti meg Tsaur et al. (2019), akik rámutattak arra, hogy a fesztiválhoz 

való kötődés közvetlenül is szignifikánsan hat a helyszínhez kapcsolódó hűség kialakulására, illetve 

közvetetten is szignifikáns a kapcsolódás a városhoz való érzelmi kötődés kialakulásán keresztül. Li 

et al. (2020) ezt a modellt fejlesztették tovább és vizsgálták, hogy a fesztivál különböző (vonzó) 

tényezői (például az atmoszférája vagy a gazdag aktivitási lehetőségek) hatással vannak-e a telepü-

léshez való kapcsolódásra, illetve a település észlelt arculatára (imázsára), továbbá e két tényezőn 

keresztül az elektronikus szájreklámra és az újbóli látogatásra való nyitottságra. Szinte minden kap-

csolódási pontban szignifikáns hatást sikerült feltárniuk több fesztivál egyidejű vizsgálatával. 

Borges et al. (2020) – az előző alfejezetben is bemutatott – fesztiválválasztási motívumok közül 

a fesztivál hírnevét, a zenei előadók listáját (line-up), a fesztivál egyediségét, és a barátokkal való 

együttlétet emelik ki modelljükben (pull jellegű, kívülről fakadó faktor tényezőiként), amelyek a 

hűség kialakulásának és az újbóli látogatásra való nyitottságnak a tényezőivé válhatnak. Ezek mellé 

helyezik a modelljükben a városhoz és a fesztiválhoz kötődő korábbi tapasztalatokat, valamint a 

baráti véleményeket (mint push jellegű, belülről fakadó faktor tényezőit). Borges és társai (2020) 

kiemelik, hogy eredményeik alapján a fesztiválhoz kötődő push faktor tényezői nagyobb hatással 

vannak a visszatérésre és a hűség kialakulására, mint a pull jellegű faktor elemei. 

Kazár (2013) a zenei fesztiválok iránt kialakuló hűséggel foglalkozik. A lojalitáshoz és az elkö-

teleződéshez is hozzákapcsolja az úgynevezett márkaközösségek pszichológiai érzetét, amely szig-

nifikáns hatást fejt ki mind a két elemre. Ugyancsak a márkaközösségek pszichológiai érzetével 

foglalkoznak Carlson és szerzőtársai is (2008), akik a márkaközösségeket képzeletbeli közösség-

ként értelmezik – akár tényleges interakció nélkül is. Kutatásukból kiderül, hogy a márkaközösség 

pszichológiai érzete hatással van a márka iránti elköteleződésre, amely például szájreklám vagy 

márkapreferencia formájában jelenik meg. Drengner és társai (2012) modelljükben a fesztiválokra 

fókuszálnak, és a márkaközösség érzetének hatását vizsgálják a lojalitásra és az érzelmi élményekre 

vonatkozóan. Mind a két esetben erős, pozitív kapcsolatot tárnak fel a SEM-modelljükben. Kazár 
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(2016) az énképilleszkedést7 is bevonó kutatásában a fesztiválokhoz kapcsolódóan megállapítja, 

hogy a hangulat nagyobb hatást fejt ki a márkaközösség pszichológiai érzetére, mint az énképillesz-

tés. Az elköteleződésre pedig a márkaközösség érzete nagyobb hatással van az általános elégedett-

séghez képest. 

2.8. Digitalizáció és okostelefon-technológiák megjelenése a 

turizmusmarketingben 

2.8.1. A digitalizáció fogalmi keretei 

A digitalizáció – a marketing többi területéhez hasonlóan – a turizmusmarketingben is kiemelt sze-

repet játszott az utóbbi években. A digitális tartalmak és a digitalizált folyamatok nemcsak a deszti-

nációról alkotott képet formálják, de a turizmus – korábban már említett – három fázisát is jelentő-

sen átalakították az elmúlt időszakban. Lehdonvirta (2012) szerint a digitalizáció három pillérre 

épül: 

• Változások a fogyasztói magatartásban, amik a fogyasztók számára az utóbbi időben 

egyre fontosabbá váló közös értékteremtésre (a co-creation-re) épülnek. 

• Az online csatornák és vásárlási folyamat változása. 

• A vásárolt termékek átalakulása. 

Agárdi (2018) – Lehdonvirta (2012) tanulmányára alapozva – a digitalizáció három fázisát mu-

tatja be. Általánosságban véve a kiskereskedőknek szánt három állapot a turizmusban is nyomon 

követhető: 

1. Online vásárlás: amikor a fogyasztó online csatornákon keresztül szerzi meg a termé-

ket, tehát az értékesítési csatorna digitalizálódik. 

2. Online co-creation: amikor az információgyűjtés és -megosztás (lásd részletesen a 4. fe-

jezetben) az online térbe kerül át, ezáltal digitalizálódik a vásárlási döntési folyamat is, 

nemcsak a tényleges vásárlás. 

3. Virtuális fogyasztás, digitalizált fogyasztás: amikor olyan virtuális vagy digitalizált ja-

vak jelennek meg, amelyek alternatív módon oldják meg a fogyasztó problémáját. 

2.8.2. A digitalizáció és a turizmus kapcsolata 

Lőrincz és Sulyok (2017) a digitalizációt mint a tíz legfontosabb turisztikai trend egyikét említik 

meg. A tizes listába többek között a demográfiai változások, az új közlekedési technológiák megje-

 

7 „… az énképilleszkedést a zenei fesztiválok esetén egy adott fesztiválozó többi fesztiválozóval való hasonlóságának 

mértékével, egy fesztiválozó zenei ízlésének a fesztivál zenei programjával, valamint egy fesztiválozó zenei stílusának a 

fesztivál stílusával való hasonlóságával fejezetem ki.” (Kazár, 2016, p. 378) 
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lenése, illetve a fenntarthatóság iránti igény és a fenntarthatóság fontosságának az erősödése került. 

Buhalis és Sinarta (2019) a turizmus digitalizációjához a real-time, valós idejű marketing és a valós 

idejű co-creation megjelenését is köti. Mindebben szerintük fontos szerepet játszik az élmények 

növelése, a szolgáltatók fogyasztó-központúsága és az adatvezérelt döntések használata. 

Amikor megjelentek az online utazási irodák (OTAk) és az online értékelő oldalak, valamint az 

online utazási közösségek, a turizmusban is megvalósult az online vásárlás. Továbbá az online co-

creation is megkezdődött, mellyel a teljes fogyasztói folyamat átalakult. A harmadik fázis, a virtuá-

lis vagy digitalizált javak fogyasztása egyrészt a pandémia kitörése óta egyre nagyobb hangsúlyt 

kapó virtuális (az otthon kényelméből is elérhető) turizmus formájában is értelmezhető. Másrészt 

pedig ide tudjuk sorolni például a Smart Hoteleket8, a virtuális, okostelenfonon keresztül megvaló-

sított idegenvezetéseket9 vagy a mobil applikációs élménynövelő megoldásokat, amelyeket például 

különböző látványosságok (múzeumok, állatkertek10) használnak az offline élmények nyújtása mel-

lett. Happ és Ivancsóné Horváth (2018) ugyancsak kiemelik, hogy amíg pár éve még csak a digitali-

záció – Agárdi (2018) által is említett – első fázisa volt megvalósítva, például az online repülője-

gyek vásárlásával, addig mára a co-creation, a digitális kommunikáció és a tömeges testreszabás 

teljes mértékben átalakította a fogyasztók viselkedését és a teljes fogyasztói életutat a turizmusban. 

Gretzel és szerzőtársainak (2015) igen gyakran hivatkozott munkája az okos turizmus defi-

niálása során kiemeli, hogy az okos turizmus kialakulása a digitalizáció és az infokommunikációs 

eszközök megjelenésén túlmutató lépés, amelyet komplex rendszerként, több szinten (az okos desz-

tináció, okos üzleti ökoszisztéma és okos élmény együtteseként) értelmeznek. Szerintük az okos 

turizmus nemcsak digitalizált, de össze is köti a digitális és a fizikai világot, amelynek főbb techno-

lógiai elemei az interneten túl az okoseszközök, telefonok és a szenzorok is. Ezt a technológia által 

vezérelt közösen alkotott turizmust a hazai források közül például Pinke-Sziva és Keller (2021) 

tanulmánya is definiálja. Ők egy olyan turisztikai rendszerre mondják, hogy okos turizmus öko-

szisztéma, „amely kihasználja a digitális technológia előnyeit az okos turisztikai szolgáltatások, 

élmények létrehozásában, kezelésében és menedzselésében, és amelyet intenzív információmegosz-

tás és értékteremtés jellemez.” (Pinke-Sziva, Keller, 2021, p. 34) Az értékteremtés és az informá-

ciómegosztás szempontjából a rendszer kétirányú, közvetítői szerepet is betölt: nemcsak a fogyasztó 

számára, de a szolgáltatónak is tud értéket nyújtani, információt szolgáltatni, ugyanis számos rele-

váns adatot tud gyűjteni, amelyet később fel lehet használni. Ez a definíció is az értékteremtés co-

creation jellegét hangsúlyozza. Marine-Roig és Clavé (2015) az okos turizmus egyik fontos össze-

tevőjét, az okos desztinációt vizsgálták a co-creation szempontjából, és azt állapították meg, hogy a 

 

8 Lásd például a http://www.hotelsmart.hu/hu/ oldalon az első hazai okos hotelt. 
9 Lásd például a https://www.landventure.hu/main túravezetéseit. 
10 Lásd például a https://zoobudapest.com/tervezz-velunk/szolgaltatasok/mobil-app digitális élménynövelő szolgáltatá-

sait. 

http://www.hotelsmart.hu/hu/
https://www.landventure.hu/main
https://zoobudapest.com/tervezz-velunk/szolgaltatasok/mobil-app
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közös alkotásban a közösségi médiában megjelenő fogyasztói tartalmak rendkívül fontos inputjai 

lehetnek egy okos városnak. Amikor azonban azt vizsgáljuk, hogy egy okos desztináció valóban fel 

van-e készülve az okosságával arra, amit például a fiatalabb és technológiára fogékony fogyasztók 

igényelnek, akkor jelentős elmaradást tapasztalhatunk a digitalizáció számos területén, például a 

mobileszközök, valamint az okoseszközök használatában és az adatok felhasználásában, amelyek-

kel személyre szabott élményt tudnak nyújtani a városok (Femenia-Serra et al. 2019).  

Az okos turizmus tehát, bár több, mint a digitális turizmus, azonban számos digitalizációs elem 

külön-külön megjelenésével és aztán a későbbiekben már együttműködésével tud például létrejönni. 

Wang et al. (2016b) a digitális turizmushoz például a következő kategóriákat, elemeket sorolják: 

• személyes utazási preferenciák és menetrendek követése, összehangolása; 

• az idő megbecsülése azzal, hogy a várakozásokat és a késéseket optimalizált forgalom-

mal csökkentjük; 

• utazással kapcsolatos információk elérhetősége az interneten keresztül; 

• online jegy- és szobafoglalás, illetve további turisztikai termékekhez kapcsolható online 

vásárlás (például belépőjegyek esetében); 

• ár-összehasonlítás a különböző utazási honlapokon; 

• kommunikáció a virtuális utazási közösségekben; 

• elektronikus panaszkezelő rendszerek használata, a problémák megoldásának felgyorsí-

tása; 

• multimédiás szolgáltatások, mobil eszközök, mobilalkalmazások és technikai eszközök 

(például wifi) elérhetővé tétele. 

Mindezek mellett pedig olyan megoldásokat emlegetnek Wang és szerzőtársai (2016b), mint a 

virtuális turisztikai látványosságok üzemeltetése, az okos előrejelzés (akár a turisták mozgását, akár 

a sorbaállási időket illetően például) és az okos városnézés (amely a személyre szabott ajánlásokat, 

útvonaltervezést, idegenvezetést is magába foglalja). 

Huang et al. (2017) a digitális turizmus helyett a „smart tourism technology” (STT) kifejezést 

használják, amelyhez négy tulajdonságot kapcsolnak hozzá. A SEM modellezés alapján, mind a 

négy attribútum szignifikáns hatást mutat a primer kutatásuk eredményeként: 

• Informativitás: amely az információk minőségének és megbízhatóságának a kombináci-

ójaként értelmezhető. 

• Elérhetőség: amely megmutatja, hogy a felhasználó mennyire könnyen tudja megsze-

rezni a megfelelő információt és tudja használni az online turisztikai oldalt. 
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• Interaktivitás: amely megmutatja, hogy a fogyasztó kap-e azonnali interakciókat (példá-

ul valós idejű visszajelzést, aktív kétirányú kommunikációs lehetőségeket) az STT alapú 

oldal használatakor. 

• Személyre szabottság: amely megmutatja, hogy az utazó mennyire tud az ő egyéni uta-

zási igényeihez alakított információkat gyűjteni. 

Happ et al. (2020) szerint a digitális turizmus minden olyan infokommunikációs eszközt és in-

formációtechnológiai megoldást magába foglal, amely a látogatót, turistát segíteni tudja és a deszti-

náció részéről az igények kielégítéséhez hozzájárul, illetve a helyszín versenyképességét növeli. 

Happ et al. (2020) a szolgáltatások 7P modelljére alapozva, számos Wang et al. (2016b) által is em-

lített eszközt mutatnak be, amelyek az okos turizmushoz köthetőek. Ilyenek például a dinamikus 

csomagösszeállítás, a crowdsourcing (vagyis a termékek közösségi finanszírozása), a dinamikus 

árazás (például szállás vagy közlekedési eszközök esetében) és a yield management (vagyis a fogla-

lások menedzselése a kereslet és a kínálat összeigazításával). Ezek mellett megjelennek online fog-

lalási és elosztási rendszerek, a web 2.0 és az arra alapuló közösségimédia-oldalak, amelyek során a 

fogyasztó aktív részesévé válik a kommunikációnak. 

A klasszikus 4P modell további 3P-vel való kiegészítésével a szolgáltatásmarketing – azon be-

lül pedig a turizmusmarketing, mint speciális szolgáltatási terület – újabb elemeire lehetséges a digi-

talizációt kiterjeszteni: a folyamat (process) mixelemhez tudjuk kapcsolni az online foglalási rend-

szereket és az online fizetési megoldásokat, a személyzethez (people) a non-stop automatizálást 

(például a chatbotok megjelenését vagy az online check-in megoldásokat – szorosan kapcsolódva a 

folyamat mixelemhez is), amely kiváltja az emberi munkaerőt. A tárgyi, fizikai környezet (physical 

evidence) mixelemhez pedig a virtuális túrákat, a virtuális termékbemutatót és az online márkázást, 

láthatóságot is tudjuk kapcsolni. 

A smart turizmus számos, az imént említett megoldásai közül az információgyűjtéshez és -

megosztáshoz kapcsolódóan (például az online utazási irodákkal, az online közösségekkel és közös-

ségimédia-oldalakkal, illetve az összehasonlító oldalakkal is) a 4. fejezetben fogok részletesen is 

foglalkozni. Az utazás közbeni élménynövelés lehetőségeire a 3. fejezetben is kitérek, azonban fon-

tos ezek megértéséhez a technológiai megoldásokat is előzetesen megismerni. 

2.8.3. Az okostelefonok szerepe a turisztikai digitalizációban 

A technológiai megoldások között számos mára már igen elterjedt elemmel találkozhatunk a turiz-

musban is. Az okoseszközök közül is kiemelkedő az okostelefon, amely esetében Wang et al. 

(2012) hangsúlyozzák, hogy nemcsak az élményt tudja gazdagítani, de abban is segíthet, hogy a 

turista több helyszínre, több látnivalóhoz eljusson, a programját optimalizálni tudja. Mindez a ké-
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sőbbiekben bemutatott fesztiválok esetében különösen fontos lehet, hiszen ott párhuzamosan szá-

mos esemény futhat több helyszínen, amelyek között a fogyasztónak priorizálni kell és figyelemmel 

kell kísérni az esetleges változásokat, csúszásokat is. 

Azonban Wang et al. (2012) kutatása arra is rámutat, hogy az okostelefonoknak mediáló hatá-

suk van az egész turisztikai fogyasztói folyamat során, nem csak az utazás közben. Kutatásukban a 

különböző okostelefonra készült applikációkhoz írt véleményeket vizsgálták és a történetmesélés 

(storytelling) módszerével öt lehetséges forgatókönyvet (szcenáriót) alakítottak ki. Rámutatnak ar-

ra, hogy a telefonra készült szoftverek hatásosak lehetnek nemcsak az utazási információszerzés-

ben, de hedonista, esztétikai és közösségi élményt is tudnak nyújtani innovatív megoldásokkal. 

Megfigyelték, hogy ezek az applikációk növelni tudják a turisták szervezési hatékonyságát az uta-

zások során. Továbbá az utazás közben, illetve a turisztikai szolgáltatások igénybevétele alatt a fo-

gyasztó több értéket tud teremteni azzal, hogy pillanatnyi, aktuális és általános, azonban helyhez 

kötött információt lehet összegyűjteni az okoseszközökön keresztül. Az utazást megelőző és az uta-

zást követő fázisokhoz is készítettek forgatókönyveket, amelyekben a fogyasztók az élményeiket 

osztották meg, illetve útjuk megtervezéséhez inspirálódtak az okostelefon segítségével. 

Bár az okostelefonok elterjedése a társadalom egészére jellemző, a turizmus területén a haszná-

latuk még eltérő mértékű. Kang és szerzőtársai (2019) szerint szignifikáns eltérést lehet kimutatni 

az életkor, a jövedelem, a végzettség és a foglalkoztatási adatokban is azok között, akik használnak, 

és akik nem használnak okostelefont az utazáshoz kapcsolódó információk keresésére a pre-trip 

fázis során. 

Az utóbbi egy évtizedben az okostelefonok a STT, vagyis az okos turisztikai technológiák 

egyik legfontosabb eszközévé váltak, és ezek az eszközök fontos szerepet játszanak abban is, hogy 

a turizmus hagyományosan három fázisa közötti határ elmosódjon. Gretzel és szerzőtársai (2006) 

számos fontos infokommunikációs funkcióra mutatnak rá, amelyek a három fázisban megjelenhet-

nek. Wang et al. (2014) négy alapvető funkcióját jelölték meg az okos turisztikai technológiáknak: 

kommunikáció, szórakozás, információ keresése és facilitáció vagy asszisztáció. Arra is rámutatnak, 

hogy a Gretzelék (2006) által korábban feltárt funkciók is egyre erőteljesebben olvadnak össze és a 

hagyományosan utazást megelőző (pre-trip) funkció, azaz az információkeresés, illetve a klassziku-

san utazást követő (post-trip) funkció, vagyis az élmény megosztása már az utazás közbeni (on-trip) 

fázisban is dominánssá tudnak válni (lásd a 6. ábrán, az átfedések fő összetevői vastagon kiemelve). 

Hannam et al. (2006) is arra világít rá, hogy az applikációk és az okos eszközök nemcsak az 

egyes fázisok közötti határokat tüntetik el, de a hétköznapi életvitel és az ebből való kiszakadás, az 

ideiglenes helyzetváltás, mint turizmus közötti határok is egyre jobban mosódnak el (ahogyan erre 

már korábban is utaltam). Wang és szerzőtársai (2016a) kutatásukban azt állapították meg, hogy az 
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okoseszközökön keresztül a „munkához köthető” és a „turizmushoz köthető” funkciók használata 

ugyanúgy meg tudnak jelenni, amikor a fogyasztó a saját lakóhelyén tartózkodik, illetve akkor is, 

amikor teljesen más környezetben van, kilép a megszokott életviteléből (tehát hagyományos érte-

lemben turisztikai utazást tesz). 

A mobileszközök folyamatos fejlődésének köszönhetően számos marketing megoldás jelent 

meg az utóbbi években, amelyekre Kaplan (2012, p. 130) úgy hivatkozik, mint mobilmarketing, 

azonban a mai szóhasználattal élve okostelefon-marketingnek is nevezhetjük. Kaplan definíciója 

szerint a mobilmarketing része „minden olyan marketingtevékenység, amelyet egy mindenhol meg-

található hálózaton (Internet of Things – IoT) keresztül végzünk, amelyhez a fogyasztók folyamato-

san hozzákapcsolódnak a személyes mobil eszközeiken (mint például az okostelefonjaikon) keresz-

tül”. Piskóti (2017) rámutat arra is, hogy fogyasztók ilyen módú folyamatos kapcsolódása egy nagy 

okos hálózathoz nemcsak a mobilmarketing, de az okosváros koncepciónak is a része, amely a 

2.8.2. fejezetben említett okos turizmus ökoszisztémát is erősíti.  

Kaplan (2012) a mobilmarketing megoldásokat, nemcsak definiálja, de négy önálló kategóriát 

is meghatároz az alábbi két dimenzió mentén: 

• A fogyasztókról szerzett információk, a „tudás” mértéke (degree of knowledge): Ez a 

dimenzió megmutatja, hogy a fogyasztóról mennyire sok információval rendelkezünk a 

marketingkommunikációs üzenet létrehozásakor, vagyis rávilágít arra, hogy a közölni 

kívánt tartalmat milyen mértékben tudjuk személyre szabni. A fejlesztett szoftverek 

komplexitásától függően az okoseszközökön megjelenő tartalmak személyre szabása au-

tomatizálható, hasonlóan a szemantikus web (web 3.0) mesterséges intelligenciára és 

gépi tanulásra építő megoldásaihoz. Azonban az egyszerűbb és költséghatékonyabb fej-

lesztések esetében továbbra is lehetőség van a hagyományos reklámhoz, mint kommu-

nikációs eszközhöz hasonló, tömeges, személytelen üzenetek kialakítására. 

• A kommunikáció push vagy pull jellegének mértéke (push and pull way of mobile marke-

ting): Ez a dimenzió megmutatja, hogy a kommunikációt melyik oldal kezdeményezi 

(trigger). Bár alapvetően az online világban a pull jellegű, a fogyasztó által kezdemé-

nyezett kommunikáció jelenik meg, az okoseszközök által nyújtott értesítések elérhető-

sége vagy az emailek lehetőséget nyújtanak a push jellegű kommunikáció alkalmazására 

is. 

Bár a mobilmarketing Kaplan (2012) szerint számos telefonos eszközre kiterjedhet, mint példá-

ul az SMS, az email, a BlueTooth, az NFC chip használata vagy az MMS, de az utóbbi években 

leginkább a mobilapplikációkat, a mobiltelefonra optimalizált (illetve mobile-first (Strout, 2015) 

megoldással készített) weboldalakat és a kettő között elhelyezhető úgynevezett progresszív web 
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appokat (Szűts, 2018) tartjuk a mobilmarketing részének. Kennedy-Eden és Gretzel (2012) rámu-

tatnak arra, hogy ezen mobilapplikációk számos dimenzió mentén csoportosíthatóak. A turisztikai 

applikációkra vonatkozóan az alábbi kategóriákat alakították ki (lásd a 6. ábrán is), amelyek között 

átfedések is megjelenhetnek: navigációs, közösségi interakciókra épülő, mobilmarketing jellegű, 

biztonsági, információt nyújtó, szórakoztató és vásárlást, tranzakciókat megvalósító applikációk. A 

(turisztikai) applikációk számos további besorolásával is találkozhatunk például Dombroviak és 

Ramnath (2007), Heinonen és Pura (2006), illetve Nickerson et al. (2009) esetében. Ezen rendsze-

rezések általában az applikációk karakterisztikája, a fogyasztókkal való interakció és a fogyasztó-

orientáció mértéke alapján jöttek létre.  

Kaplan (2012) az említett, mobilmarketingre is alkalmas applikációkat – függetlenül az általá-

nosan kialakított mobilmarketinges besorolástól – négy csoportba sorolja az alapján, hogy milyen 

mértékben helyszín és időpont függően viselkednek az alkalmazások (lásd a 6. ábrán): 

• A „quick timers” megoldások alapvetően időpont függő tartalommal rendelkeznek, de a 

helyszíntől függetlenek. Ide sorolhatunk számos klasszikus közösségi média felületet is, 

például a Facebook vagy a Twitter, amelyek rendkívül fontos, hogy friss információkat 

kapjon a fogyasztó, ugyanis a tartalmak gyorsan elavulnak, és új elemek kerülnek be a 

helyükre. 

• A „slow timers” megoldások az időtől és a helyszíntől sem függenek, amely csoportba a 

mindig releváns tartalmakat nyújtó közösségi média is sorolható, amilyen sok esetben 

például a YouTube, vagy a Wikipedia is. 

• A „space-timers” applikációk esetében megjelenik mind a helyszíntől, mind pedig az 

időponttól való függés. Ezek különösen fontosak lehetnek a turisztikai megoldások ese-

tében, ahol mind az adott lokáció, mind pedig az adott időpillanat segíthet a tartalom 

személyre szabásában. 

• A „space-locators” megoldásoknál pedig mindig releváns, időben nem, vagy csak igen 

lassan, ritkán változó, de a helyszíntől nagymértékben függő tartalommal tud a fogyasz-

tó találkozni, amely a turisztikai applikációk, különösen a túravezető és – a fejezetben 

korábban említett – az offline élményeket kiegészítő szoftverek esetében lehet fontos. 

A városhoz köthető mobilapplikációk alapvetően helyszínfűggőek lehetnek, de a Kaplani beso-

rolás mind a négy kategóriájában megjelenhetnek. Az események – például a későbbiekben részle-

tesen is tárgyalt fesztiválok – esetében az időfüggés is jelentőssé tud válni, azonban ugyanúgy fon-

tos tényező lehet az időponthoz kötött információk bemutatása a hírek, közlekedési események kap-

csán is. A látványosságok esetében – bár javarészt idő független, mindig releváns tartalmak – érde-

mes megemlíteni például az időszaki kiállításokat is, vagy a látványosságokhoz is szorosan kötődő, 
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élménynövelő programokat is. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy számos applikáció esetében azt 

tapasztalhatjuk, hogy több funkciót egyszerre valósítanak meg, amelyek a csoportosítás szerint kü-

lönböző kategóriákba sorolhatók be. Emellett természetesen több olyan applikáció is létezik, ame-

lyeknek eredendően nem célja a mobilmarketing megvalósítása, azonban egyrészt alkalmasak rá, 

másrészt pedig a turisztikai desztinációmenedzser szervezetek vagy akár a fesztiválok szervezői 

marketingkommunikációs célokra is felhasználják amellett, hogy a helyi lakosságnak és a látoga-

tóknak is széleskörű információt nyújtanak a helyszínről (Lu et al., 2015). 

 

 

6. ábra: Az infokommunikációs technológiák megjelenése a turisztikai folyamatban 

Forrás: Wang et al. (2014), Gretzel et al. (2006) és Kaplan (2012) alapján 

Továbbá az okostelefon alternatív turisztikai megoldásokat is tud nyújtani. Virtuális esemé-

nyekkel, fesztiválokkal, a múzeumok online tárlatvezetésével és önálló 3D-s bejárásával is talál-

kozhatunk már. Ezt a teljesen online élményt nyújtó technológiai megoldást hívjuk virtuális való-

ságnak (virtual reality, VR). Emellett átmeneti megoldást tud nyújtani az úgynevezett kiterjesztett 

valóság (augmented reality, AR), amely során például egy, a szemünk elé helyezett monitoron 

(okostelefonon) vagy a fejünkre helyezett sisakon keresztül a valóság kameraképe és a virtuálisan 

megjelenő információk keverednek.  
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3. ÉLMÉNYMODELLEK A TURIZMUSBAN 

Jelen fejezetben a (közösen alkotott) turisztikai élménnyel (amely javarészt a turisztikai folyamat 

második, on-trip fázisának eleme), illetve annak összetevőivel (dimenzióival, területeivel), azok 

belső kapcsolataival (egymásra való hatásával) és külső (a pre- és post-trip fázishoz köthető) kap-

csolódási pontjaival foglalkozom. 

3.1. Az élmény definiálása a turizmusban 

Az élmény, mint fogalom, az élmények létrehozása és az élménymarketing nemcsak a turizmusban, 

de általánosan is a kilencvenes évek óta igen kutatott témakör. Zátori (2018) arra világít rá, hogy 

mindazokat a publikációkat, melyek az élmény (a fogyasztói élmény – customer experience) defi-

niálásával kapcsolatosan születtek, vizsgálati szemszögük alapján alapvetően három különböző ka-

tegóriába lehet besorolni: 

• Pszichológiai megközelítés esetében az élmény definiálása során úgy tekintenek rá, mint egy 

kognitív, érzelmi, észlelési, érzékelési vagy társadalmi reakciója a fogyasztónak, vagyis az 

élményt a fogyasztó viselkedésének részeként értelmezik. Ezek a publikációk legtöbbször 

Holbrook és Hirschman (1982) kutatására kapcsolódnak rá, akik az élmény alapú (hedonis-

ta) fogyasztást (experiental consumption) is definiálták. Szerintük az élmény a fogyasztónak 

egy aktuális érzelmi állapota. Az igen gyakran hivatkozott kutatások közül például Lemon 

és Verhoef (2016) a teljes fogyasztói életútra (customer journey) vonatkozó fogyasztói él-

mény letérképezést (customer experience mapping) erre a definícióra és szemléletmódra épí-

tik, illetve Pine és Gilmore (1998), valamint Schmitt (1999) modelljeit is alapul veszik, 

amelyeket a későbbiekben a turisztikai élmény összetevőinek tárgyalásakor részletesen is 

vizsgálni fogok. 

• Szervezeti irányú megközelítés esetében a definíciók arra fókuszálnak, hogy az élmény egy 

szervezet (például egy turisztikai szereplő) és a fogyasztó kapcsolatából alakul ki, amely 

élményt a szervezet tudatosan hozza létre. Stamboulis és Skayannis (2003) megfogalmazása 

szerint a desztináció és a turista kapcsolata alakítja ki az élményt, amely képletes értelmezé-

sében a desztinációt a színházzal, a színpaddal azonosítják, a turistákat pedig – az aktív 

részvétel miatt – a színészekkel. Holbrook és Hirschman (1982) publikációja ezt a szemléle-

tet az úgynevezett élményközpontú (experience centered) marketing megjelenésével vezette 

be, amelyre Pine és Gilmore (1998) illetve Gentile és társai (2007) is alapozzák a menedzse-

ri következtetéseiket a szervezetek számára. Pavluska (2014) a kultúramarketingre fókuszál-

va kihangsúlyozza, hogy az élménymarketing alkalmazása esetén a szolgáltatóknak a fo-

gyasztói élmény menedzselésével a teljes fogyasztói életutat lekövetve kell foglalkozni és 
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szükséges megtervezni. A pszichológiai megközelítéssel szemben tehát itt az élményt egy 

hosszútávú, a vásárlási folyamatban állandóan megjelenő elemként tudjuk értelmezni és 

nem pedig egy pillanatnyi állapotként. 

• A társadalmi megközelítés esetén pedig a fogyasztó és a szervezet mellett a társadalom is 

megjelenik, mint harmadik „szereplő”, ugyanis az élmény nemcsak egyéni, de közösségi is, 

közösen alkotott élménnyé is tud válni, számtalan esetben ezáltal egy közösséghez, márka-

közösséghez is köthető (lásd például Kazár, 2016 esetében). Az élmény – ahogyan azt ké-

sőbb a fejezetben látni is fogjuk – a társadalom tagjaival megosztható például a szájreklám, 

vagy más néven szóbeszédmarketing, illetve a közösségi médiában bemutatott tartalmak 

formájában is. 

Tehát – bár három különböző irányból lehet megközelíteni az élményt – ezek gyakran nem ön-

állóak, hanem kombinálódnak és együttesen tudják alkotni az úgynevezett fogyasztói élmény me-

nedzsmentet (customer experience management – CEM). A CEM folyamatban az élmények létre-

hozása és megtervezése egy szervezeti feladatként jelentkezik (szervezeti megközelítés), azonban a 

szolgáltatás igénybevételekor a tényleges élményt a fogyasztó és a vállalat közösen alkotják meg. 

Ez az élmény a fogyasztó érzelmi és lelkiállapotát megváltoztatja, viselkedését is befolyásolja 

(pszichológiai megközelítés), és amennyiben az élmény megosztható a közösség tagjaival is, a többi 

fogyasztó is hasznos információkhoz tud jutni (társadalmi megközelítés). A disszertációban a 2. 

fejezetben bemutatott fogalmi keretek alapján a turizmusban, illetve ezen belül is a fesztiválturiz-

mus során megjelenő élményekkel foglalkozom, mind a három megközelítést alkalmazva. 

Ezen háromaspektusú élménykoncepció megjelenése a turizmusban a turisztikai termék fogal-

mát is jelentősen átalakította. Stamboulis és Skayannis (2003) rávilágít arra, hogy a turisztikai ter-

mékek – bár szolgáltatásokról beszélünk – klasszikusan jelentős fizikai elemmel rendelkeznek, 

megfoghatóak (gondolhatunk itt akár a fizikai környezetre, a látványosságokra, a természetre), 

azonban az élmények előtérbe kerülésével a megfoghatatlan tényezőre helyeződött a hangsúly. Az 

egész fogyasztói élményteremtő folyamat a hagyományos turisztikai termék előállításához képest 

újnak és innovatívnak tekinthető. Az élmények ráadásul a fizikai elemekhez köthető turisztikai ter-

mékekhez viszonyítva nincsenek korlátozva térben és időben, azok a fogyasztó emlékezetében 

hosszú távon, az utazást követően is meg tudnak maradni, sőt az utazásra készülve is már meg tud-

nak jelenni. 

Snel (2013) az élményt három tényezőre bontja fel: környezetre (environment), hatásra (effect) 

és találkozásra (encounter). A találkozás az értékcserét jelenti a fogyasztó és az élményt nyújtó 

között, amely a fentebb bemutatott három aspektus közül a szervezetinek feleltethető meg, míg a 

hatáshoz az érzések, érzelmek, hangulatok kapcsolhatóak, amely a pszichológiai megközelítésnek 
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az analógiája. A környezethez – ahol az élmény létrejön – események, tevékenységek vagy tárgyak 

is hozzátartozhatnak.  

Pine és Gilmore (2016) öt lehetőséget mutat arra vonatkozóan, hogyan lehetséges az üzleti mo-

dellbe az élményt és az élménygazdaságot beilleszteni. Amellett hogy kiemelik az élménymarketing 

jelentőségét (experience marketing – EM vagy XM rövidítéssel), bemutatják azt, hogy a fogyasztói 

élmény (vagy felhasználói élmény) a digitális élmények részévé vált. Szerintük a fogyasztókkal 

való interakciókat az úgynevezett fogyasztóiélmény-menedzsment (CEM) működtetésén keresztül 

lehet elmélyíteni és gazdagítani. Továbbá megemlítik azt is, hogy az élményt különálló termékaján-

latként is lehet használni, amelyet akár a fogyasztót megváltoztató, lelkiállapotát átalakító élménnyé 

is lehet fejleszteni. Az élmények összetevőinek és kapcsolatainak megértése a turisztikai szolgáltató 

számára különösen fontos lehet. Erre Snel (2013) is felhívja a figyelmet, szerinte ugyanis három 

tényező nagymértékű bizonytalansága okozza az élménymarketing komplexitását: 

• Nem ismerjük, hogy a fogyasztó saját, egyéni élménye milyen összetevőkből adódik 

össze. 

• Nem ismerjük, hogy a fogyasztó az élmény közös alkotása során milyen értéket, mekko-

ra befektetést fog beleadni az élmény létrehozásába. 

• Nem ismerjük, hogy a fogyasztóra a létrehozott élmény milyen hatással van az átélés 

pillanatában, és az utána következő időszakra sem tudjuk előrevetíteni. 

A későbbiekben az utazás során létrehozott élmény összetevőit fogom a fejezetben tárgyalni, 

amely úgynevezett on-site élmény. Ez a leginkább kutatott és a legerőteljesebb élménygeneráló sza-

kasz a turisztikai fogyasztói folyamat során (Aho, 2001). Azonban meg kell említeni, hogy a turisz-

tikai szolgáltató által élményt létrehozni akár a döntési és információszerzési fázisban, akár pedig az 

utazást követő szakaszban is lehetséges, illetve a pszichológiai megközelítés alapján az utazó a tel-

jes fogyasztási folyamat bármely szakaszába kerülhet olyan kognitív állapotba, amely élményt tud 

számára nyújtani. Ezt a fajta tágabban értelmezett élményszemléletet többek között például Aho 

(2001) kutatásai esetében tapasztalhatjuk. Aho rámutat arra, hogy az élmény intenzitása a fogyasz-

tóban a turisztikai folyamat során folyamatosan változik. Mindez pedig az utazást megelőző sza-

kaszban a tájékozódás (orientation) során már elindul és a desztinációhoz vagy az utazás folyama-

tához kapcsolódva (attachement) tovább fokozódik. A látogatást követően pedig az átélt élmény 

intenzitása ugyancsak tud alakulni, egyrészt azért mert a fogyasztó korábbi élményeivel hasonlítja 

azt össze (evaluation), fizikai, szellemi és társadalmi elemek használatával az élményeket tárolja, 

majd az intenzitás az újabb és újabb spontán és tervezett élményelőhívásokkal (reflection), illetve a 

tapasztalatok későbbi fogyasztói viselkedésbe való beépítésével, a szuvenírek, fotók nézegetésével 

gazdagodik, mélyül (enrichment). Az élményelőhívás tervezett megoldásai közé tartoznak például a 
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zenék, illatok vagy képek, poszterek használata is, amelyeket Kim és Jang (2016) vizsgáltak kultu-

rális turisztikai eseményhez kapcsolva. Ezek mind az intenzívebb visszaemlékezést segítették, to-

vábbá a vásárolt szuvenírek is jó hatással voltak élmények előhívására. 

A Zátori (2016, p. 26) által bemutatott modellel jól kombinálható ez a fajta folyamatszemlélet. 

Zátori ugyanis rámutat, hogy nemcsak az on-site élmény (amelyet javarészt co-creation során sze-

reznek meg a fogyasztók), hanem az utazást megelőzően, főleg kommunikáción keresztül gyűjtött 

várható élmény is hatással van a végső élmény intenzitására, az emlékezetességre és az élmények 

megosztására. A várható és az on-site élmény azért is hat együtt, mert a kettő közötti eltérés is 

rendkívül fontos a fogyasztó számára. 

3.2. Az utazás közbeni (on-site) élmény összetevői 

Az élménymarketing és a turisztikai élmény szakirodalmában számos tanulmány született, amely 

rávilágít arra, hogy a fogyasztói élmény önmagában egy több tényezős, összetett élményfogalom, 

amelyet a holisztikus élményvizsgálatok mellett részekre, dimenziókra vagy úgynevezett élmény 

területekre (realm) felbontva is lehet elemezni (Zátori, 2014, Pavluska, 2014). Az egyes területek-

nek az összesített vagy teljes élményhez való hozzájárulásának a vizsgálata nemcsak a turisztika 

területén fontos kutatási kérdés, hanem a marketingtudományban számos elméleti modellt alkottak 

az elmúlt 30 év során. Ezek közül talán a legismertebbek Pine és Gilmore (1998), Schmitt (1999) és 

Gentile és társainak (2007) élménydimenzió-modelljei. Ezen elméleti modellekre az elmúlt években 

számos gyakorlati szempontú tudományos kutatás is épült, amelyek céljai az egyes területeken, 

iparágakban, élmény-termékek esetében az élményösszetevők fontosságának a vizsgálatai. Ezekkel 

a kutatásokkal a 3.3. fejezetben foglalkozom részletesebben, azonban előtte szükséges megismerni 

az egyes modellek alapjait is. 

Pine és Gilmore (1998) az élménygazdaságtanról szóló korszakalkotó írásukban arra hívják fel 

a figyelmet, hogy a szakembereknek a termékek és szolgálatások helyett élményekben kell gondol-

kodniuk, olyan élményt kell nyújtaniuk, amely emlékezetes marad a fogyasztó számára. Ennek az 

eléréséhez megalkották az úgynevezett színre vitt élmény fogalmát, amely színházi hasonlatban 

(melyhez hasonlót a turizmusra adaptálva később Stamboulis és Skayannis (2003) is használt) a 

szolgáltatások adják a színpadot, a fizikai termékek pedig a kelléket, melyek csak eszközök az él-

mény átadásához. Így tehát az élmény a szolgáltatások és a termékek megfelelő, szolgáltató által 

szervezett összeállításával jön létre, azaz viszik színre. Ez a fajta megközelítése az élménynek a 

korábban bemutatott szervezeti megközelítését képviseli.  

Azonban Pine és Gilmore (1998) modellje a fogyasztói oldalt (tehát a pszichológiai megközelí-

tést) is figyelembe veszi azzal, hogy az élményt négy fő területre osztja fel, amelyek eltérő módon 

tudnak a fogyasztóra hatni az egyes átélt élmények esetében és amelyeknek eltérő célja van, illetve 
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a fogyasztó eltérő elvárásokkal rendelkezik ezek iránt. A 4E-modell néven ismertté vált keretrend-

szerük az esztétikai (esthetics), szórakozási (entertainment), tanulási (education) és eszképizmus 

(escapism) területekből áll össze. Pine és Gilmore (1998) azt is hangsúlyozzák, hogy ezen négy 

terület megfelelő (optimális) arányú vegyítésével lehet elérni az úgynevezett sweet spotot (édes, 

illetve kellemes pontot), amellyel maximalizálni lehet a fogyasztói élményt. Mindehhez szerintük 

elengedhetetlen az is, hogy a fogyasztót bevonjuk az érték- és élményteremtésbe. Caru és Cova 

(2003, id. Zátori, 2018) is ezt a közös alkotást hangsúlyozza, amely során a szolgáltató csupán ki-

alakítja az élményteremtéshez szükséges feltételeket (úgynevezett élménykörnyezetet készít el), de 

nem saját maga hozza létre azt az élményt. Pavluska (2014) ezt a fajta közös érétékteremtéssel 

együtt kezelt élménygazdaságtant nevezi második generációs élménygazdaságtannak, amely tehát 

több mint az első generáció esetében, ahol a szolgáltató maga alkotta meg az élményt, amelyet a 

látogató passzív félként fogadott be. 

A 4E modell bár igen általános, de több forrást is találhatunk, amelyek a turizmus (például 

Radder és Han, 2015), illetve a fesztiválturizmus (például Ásványi et al., 2019a) területére fóku-

szálva értelmezik az egyes területeket. Ezt segíti ugyancsak, hogy Pine és Gilmore (1998) a négy 

elemet két fő dimenzió szerint csoportosította. Az egyik dimenzió a fogyasztói részvétel, amelynek 

két szélsőértékének a helyén az aktív és a passzív részvételt találjuk. Egy fesztivál esetében például, 

ha a látogató egy koncertet meghallgat, akkor az élmény létrehozásában passzívan vesz részt, míg 

ha például táncos programon vesz részt, akkor az már fogyasztói aktivitásnak tekinthető. A szélső-

értékek között természetesen fokozatos az átmenet, hiszen például a koncert passzív nézői is el-

kezdhetnek együtt énekelni és közösen megváltoztatni az esemény folyását, amellyel már alkotókká 

válhatnak. Azt, hogy ezen a skálán tehát hol helyezkedik el a létrehozott élmény, az befolyásolja, 

hogy a fogyasztó az élményteremtésben milyen mértékben kulcsszereplő. 

A másik dimenzió a kapcsolódásról szól, vagyis hogy a fogyasztó és az esemény között milyen 

kapcsolat alakul ki, amelynek az egyik végpontja az egyszerű befogadás, míg a másik végpont az 

elmerülés, amely során a fogyasztó szellemileg is bevonódik, fizikailag vagy virtuálisan az élmény 

részévé válik. A befogadás esetében például a koncertet csak meghallgatja, míg a belemerülés ese-

tében ki is kapcsolja a külvilágot, teljesen a része lesz az eseménynek, azonban ennél a dimenziónál 

is számos átmeneti állapot létezik és sok esetben a mértéke azon is múlik, hogy mennyi érzékszerv-

re, milyen intenzitással hatnak az élményteremtő tárgyak, eszközök (Pavluska, 2014). 

Aho (2001) a turisztikai területre specifikálva azt állítja, hogy Pine és Gilmore 4E modellje nem 

elégséges, ugyanis szerinte az utazás közbeni élményre fizikai, szellemi és társadalmi tényezők is 

hathatnak. A fizikai elemek maguk a tárgyak, akár a táj vagy az attrakciók is lehetnek, a szellemi 

elemek közé sorolhatjuk a kulturális kapcsolódást vagy a mögöttes tartalmat, illetve a közvetített 

(kulturális) üzenetet, míg a társadalmi tényezők egyrészt a társadalmi kapcsolatokból másrészt a 
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társadalmi hálózatból állnak. Prebensen és Foss (2011) azt is kiemelik, hogy az Aho által megadott 

három tényező nem önmagában van jelen, hanem igen intenzíven együtt is dolgoznak a turisztikai 

élmény megteremtésében. Például egy erdei túra esetén a természet, mint fizikai környezet élvezete 

a nyugalom, a harmónia, a szellemi feltöltődést jelentheti és a többi túrázó társasága pedig közössé-

gi, szociális élményt is nyújthat. A zenei fesztiválok esetében ugyancsak megállapíthatjuk, hogy a 

társasági élet megélése (a barátokkal való együttlét, ahogyan azt korábban a 2.7. fejezetben is lát-

hattuk), a fesztivál fizikai környezete, a kulturális üzenet és a kapcsolódás is jelentős tud lenni. 

Aho (2001) a három kiegészítő elemet nem azonos kategóriába helyezi a 4E-modell négy él-

ményterületével, hanem azokkal párhuzamos élménytényezőkként kezeli, amely a 4E-modell hiá-

nyosságait is ezáltal kiemeli. Ezeket a hiányosságokat a turizmustól független modellek alkotásával 

próbálják kiküszöbölni Schmitt (1999) illetve Gentile és szerzőtársainak (2007) élményterület-

modelljei. 

Schmitt (1999) ötelemű élménymodelljét arra alapozza, hogy az élmények két módon, a szí-

vünkön, az érzelmeinken és az agyunkon, mint szellemi teljesítményünkön keresztül is létrejöhet-

nek. Modelljének öt területe: 

• érzéki élmény – az érzékszervekre gyakorolt hatás (Pine és Gilmore modelljének eszté-

tikai élményével átfedésben van) 

• érzelmi élmény – a fogyasztók belső érzéseire gyakorolt hatás (Pine és Gilmore modell-

jének kapcsolat dimenziójával kerülhet átfedésbe) 

• kognitív élmény – a szellemre gyakorolt hatás az új ismeretekkel (Pine és Gilmore mo-

delljének tanulási élményével közel azonosnak tekinthetjük) 

• cselekvési élmény – a fogyasztó fizikai cselekedeteivel gazdagítja az élményt (Pine és 

Gilmore modelljének fogyasztói részvétel dimenziójának aktív irányával tudjuk össze-

kötni) 

• társadalmi élmény – a referenciacsoporthoz, vagy kultúrához kapcsolódva ad élményt 

(Pine és Gilmore modelljének kapcsolat dimenziójával kerülhet átfedésbe) 

Schmitt (1999) modelljéhez hasonló összeállításban Gentile és társai (2007) hat területet jelöl-

nek meg a közös élményteremtésre: 

• Az érzékszervi, emocionális és kognitív összetevők tulajdonképpen egy az egyben meg-

feleltethetőek Schmitt (1999) modelljének első három elemével. 

• A pragmatikus élmény területe a cselekvésen, annak elvégzésén keresztül nyújt élményt. 

• Az életstílus és a kapcsolati összetevőket pedig Schmitt (1999) modelljének társadalmi 

tényezőjének ketté bontásának tekinthetjük: míg az életstílus az értékek vállalat-
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fogyasztó-társadalom közötti összehangolásából eredhet, addig a kapcsolati az elképzelt 

vagy valós közösség közös fogyasztásából és az egymás fogyasztására való hatásból 

származó élményt adhatja. 

Gentile és társai (2007) emellett Addis és Holbrook (2001) keretrendszerét is beemelték a kuta-

tásukba, amely a fogyasztónak nyújtott értéket hedonista és használati (funkcionális) értékre bontja, 

és ez alapján három termékcsoportot határoznak meg: funkcionális, hedonista és kiegyensúlyozott 

termékeket, amelyekből mindegyik fontos lehet az élménygazdaságtan szempontjából. 

Pine és Gilmore (1998), Schmitt (1999) és Gentile et al. (2007) elképzeléseivel szemben, Kim 

és szerzőtársai (2012) a turizmus területén végzett kvantitatív kutatásaik alapján például az élmény-

dimenziók közé a hedonizmust (izgatottság, felvillanyozottság), az újdonság hatását (egyediség és 

megismételhetetlen élmény), a helyi kultúrát (amely például a helyi lakosokkal való interakciókra 

és az ő barátságosságukra épít), a felfrissülést (például a szabadság érzetével), a jelentőségteljessé-

get (például valamilyen fontos, hasznos tevékenység elvégzésével), a bevonódást (például egy ré-

gen várt élmény átélésével) és a tudást (mint például egy új kultúra megismerését) emelik be. 

Lončarić és szerzőtársai (2021) horvátországi turistákat kérdeztek kutatásukban, amely az emléke-

zetes élmény Kim és szerzőtársai (2012) által bemutatott összetevőire vonatkozott. Mindezek közül 

a horvát, javarészt tengerparti nyaralások esetében a hedonizmus, a felfrissülés és a bevonódás vol-

tak csak hatással a vakációval való elégedettségre.  

A turisztikai termékek változatossága miatt a fesztiválok élményösszetevőit is érdemes külön 

vizsgálni. Hasonlóan Kim és társai (2012) és Lončarić és szerzőtársai (2021) kutatásaihoz, az álta-

lános modellektől független élménydimenziókat találhatunk a kifejezetten zenei fesztiválokra vo-

natkozó kutatások esetében is (például Packer és Ballantyne, 2011, valamint Ding és Hung, 2021). 

Packer és Ballantyne (2011) például négy területet emelt ki: 

• a zenei élmény tartalmazza például az élő zene által nyújtott inspirálódást, vagy az új 

zenei darabok és stílusok megismerését, 

• a fesztiválélmény például a fesztivál atmoszféráját, az izgalmas és érdekes (fizikai) kör-

nyezet stimuláló hatását tartalmazza, 

• a társasági élménybe tartozik például a barátokkal való együttlét vagy az új emberekkel 

való találkozás, illetve az olyan közösséghez való tartozás, olyan társaságba kerülés, 

ahol a fesztivál révén van egy közös érdeklődési kör, 

• a szétválasztás, elválasztás (separation) élménye pedig a 4E-modell eszképizmus ele-

méhez közelít, amelybe a megszokott környezetből való kiszakadás, vagy a nem hét-

köznapi program átélése tartozik. 
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Ez a modell, bár láthatjuk, hogy igen specifikusan a zenei fesztiválokra készült, alapvetően 

egyik oldalról az Aho (2001) és Pine és Gilmore (1998) modelljeit is használja, másik oldalról pe-

dig olyan elemeket emel be, amelyet már korábban a 2.7. fejezetben a fesztiválválasztást segítő mo-

tívumoknál tárgyaltam például Sija és Schauermann (2009), illetve Rátz (2012) kutatásaira alapoz-

va. 

Ding és Hung (2021) SEM-modellezéssel a flowélmény öt elemét emelték ki a zenei fesztivá-

lok esetében (mindegyik kapcsolat szignifikáns volt): 

• az előadók művészi teljesítményének észlelése (skill performance), amely a legmaga-

sabb, 0,390-es  értéket kapta, 

• a fesztivál által nyújtott hangulat ( = 0,201), amelybe a szolgáltatáshoz kapcsolódó tár-

gyi környezetet, illetve ezen elemek által létrehozott, a fogyasztó érzékszerveire ható 

stimulálást is beleértjük, 

• a fogyasztó énképének illeszkedése a zenei fesztivál márkájának a személyiségéhez ( = 

0,107), 

• a többi fogyasztó elköteleződése, bevonódása az esemény és a műsor közben ( = 

0,113), 

• a résztvevő látogatók között kialakuló interakciók ( = 0,216). 

Annak ellenére, hogy az énképillesztés és a többi fogyasztó elköteleződése relatív gyengébb 

kapcsolatot mutatott a flowélmény esetében, az emlékezetes élményre viszont ez a két tényező volt 

csak szignifikáns hatással. 

Az emlékezetes turisztikai élményre fókuszálva Kim (2016) az irodalomkutatását összefoglalva 

az alábbi gyakran használt tényezőket találta az élménymodellekbe építve: hedonizmus, helyi kultú-

ra, felfrissülés, tudás, relaxáció, újdonság ereje, jelentőségteljesség, stimuláció, nemkívánatos érzé-

sek elkerülése, közösségi interakciók, boldogság, kihívások. A többi turizmusspecifikus kutatással 

együtt ez az áttekintés is felhívja a figyelmet arra, hogy a turizmus területén is igen változatosak a 

termékek és az utazási célok, amelyek teljesen más élményösszetevőket, élményterületeket tudnak 

stimulálni.  

Annak ellenére, hogy ilyen, turisztikai termékekre specifikált, számos összetevőt tartalmazó 

modellekkel is lehet találkozni a szakirodalomban, a legtöbb kutatás az általánosabb, egyszerűbb és 

ezáltal könnyebben és jobban adaptálható modelleket, mint például a 4E-modellt használja fel ki-

sebb-nagyobb átalakításokkal a primer kutatások összefüggéseinek a vizsgálata során. Ilyen lehet 

például egy elem kivétele vagy egy további általános elem hozzáadása, esetleg két elem összevoná-

sa (lásd például Oh et al., 2007, Park et al., 2010, Mehmetoglu, Engen, 2011, Radder, Han, 2015, 
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Rivera et al., 2015 esetében). Mindezek miatt döntöttem én is úgy, hogy a primer kutatásomat a 4E-

modellre és az itt felsorolt kutatások által javasolt módosításokra alapozom. 

3.3. Az élménydimenziók belső és külső kapcsolódási pontjai 

Az utóbbi évek kutatásai és tudományos munkái számos alkalommal a 3.2. fejezetben bemutatott 

élménydimenziókat – mint önálló fogalmakat (construct) – emelik be a modellekbe. Ezekre építve – 

általában egy mediátor funkciót betöltő általános, teljes vagy összesített élmény (overall experience) 

fogalmon keresztül – vizsgálják a külső kapcsolódási pontokra, például az emlékezetes élményre, a 

hűség kialakulására, az utazást követő fogyasztói viselkedésmintákra vagy az élményegosztásra 

való nyitottságra való hatásokat. Ezeket az eredeti modellelemeken kívüli kapcsolódási pontokat 

nevezhetjük külső kapcsolódásoknak. Emellett az elmúlt években néhány tudományos kutatás arra 

is fókuszált, hogy a modellekben megalkotott fogalmak között milyen hatásokat tudunk felfedezni, 

amelyeket a modellen belüli voltuk miatt belső kapcsolódási pontoknak nevezhetünk. A közösségi 

médiában megjelenő fogyasztói tartalmakat vizsgálva (lásd a 4.1. fejezetben részletesen is), Bigne 

és szerzőtársa (2020) azt tapasztalták, hogy az átlagos átélt élményhez képest a maradandó emlék 

megjelenésében a bevonódás, a hedonizmus, a meglepetések, a tanulás (ismeretszerzés), illetve a 

ráfordított idő, energia, pénz megtérülése is fontos tényező. Ezek a korábban bemutatott Pine és 

Gilmore (1998) 4E- és az erre épülő Semrad és Rivera-féle (2018) 5E-modellekkel közel összhang-

ban álló tényezőknek tekinthetőek. Rasoolimanesh és szerzőtársai (2021) továbbá fontosnak tartják 

a fogyasztó elköteleződését és az élmény autentikusságát is ahhoz, hogy emlékezetes élmény ala-

kulhasson ki az utazás után. 

A turizmus számos területén születtek kutatások a fogalmak közötti kapcsolatok feltárására, 

például Ali és szerzőtársai (2014) az üdülőhelyek szállásaira vonatkozva vizsgálták a Pine és 

Gilmore (1998) által megalkotott 4E-modell elemeit, a hosszantartó emlékeket és a fogyasztói hű-

ség kialakulását. Egy maláj szálloda esetében például az R2 értékek alapján a hosszantartó emlék 

varianciájának 51%-át, míg a hűség kialakulása esetében a variancia 55%-át tudták magyarázni a 

négy élménydimenzió értékeivel. Ali és társai (2016) egy másik kutatásukban az élménydimenzió-

kat kicsit átalakítva az úgynevezett kreatív turisztikai élményt vizsgálták, amelyet az eszképizmus, a 

tanulás, az interaktivitás, az egyedi megoldású fogyasztói bevonódás és a nyugalom (lelki nyuga-

lom) összetevőkből képeztek. Ezt a kreatív turisztikai élményt ugyancsak igen jó magyarázó válto-

zónak találták az emlékek, az elégedettség és a későbbi fogyasztói viselkedési szándék szempontjá-

ból is. 

Chang és szerzőtársai (2014) szerint a turisták újbóli látogatásának az egyik legfontosabb ma-

gyarázó változója az on-site élmény. Az általuk vizsgált korábbi szakirodalmi kutatások az élmény 

mellett a desztinációválasztási motivációkat és az észlelt értéket is megjelölték, azonban azok közel 
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sem olyan fontosak, mint az átélt élmény, sőt a primer kutatási eredményeik alapján még szignifi-

káns kapcsolatot sem tudtak feltárni a látogatás megismétlésének szempontjából. 

Manthiou és társai (2014) a SEM-modellezést és regresszióanalízist is alkalmazva a 4E-modell 

elemeit vizsgálták egy egyetemi fesztivál látogatása, valamint a hűség és az élénk emlékek kialaku-

lása tekintetében. Mind a két fogalom magyarázó változójaként leginkább az esztétikai élményt 

találták, amely mellett a szórakozás is szignifikáns hatással volt a hűségre. Quadri-Felitti és Fiore 

(2013) kutatásai ezzel szemben arra mutatnak rá, hogy egy borvidék turisztikai látogatása esetében 

az esztétikai élmény volt csupán meghatározó tényező, az emlékek, az elégedettség és a desztináci-

óhoz kapcsolódó hűség szempontjából is. Azt is hangsúlyozzák, hogy a korábbi hasonló témájú 

kutatásokkal ez az eredmény összhangban van. 

Láthatjuk tehát, hogy – ahogyan már korábban a 3.2. fejezetben is említettem – az élményterü-

letek turisztikai termékenként eltérhetnek, így az általános modelleket minden esetben adaptálni 

érdemes. Radder és Han (2015) például múzeumi élmények jobb megismeréséhez használták a 4E-

modellt, és a faktoranalízis alapján azt találták, hogy a szórakozás és a tanulási faktor nem egymás-

tól függetlenek, sokkal inkább a múzeumok esetében egy edutainment elnevezésű összevont, szóra-

kozva tanulási élmény jelenik meg, amely szignifikáns hatással van az elégedettségre, az újralátoga-

tási nyitottságra és a szájreklámra is. Emellett az esztétikai élmény jelent meg kevésbé erős, de 

szignifikáns hatásként és önálló tényezőként. Az eszképizmus viszont nem mutatott szignifikáns 

kapcsolatot a múzeumi élménnyel. Emellett arra is felhívják a figyelmet Radder és Han, hogy az 

életkor, és ezáltal generációk alapján is eltérés volt tapasztalható az egyes élménytényezők hatásá-

ban. 

Amellett, hogy vannak példák a faktorok összevonására, találkozhatunk olyan kutatással is, 

amely a faktorokat kiegészíti. Ilyen például Rivera és társai (2015) kutatása, amely a Karibi-

szigetek zenei fesztiváljának élményét vizsgálta. Ők a 4E-modellt egy további E-vel, az economic 

value-val, azaz a gazdasági értékkel egészítették ki, amelyet az ár-érték vagy más ráfordítás-kapott 

érték arányokból származó élményelemként tudunk értelmezni. Ők, valamint Semrad és Rivera 

(2018) kutatási eredményei is rávilágítanak a zenei fesztivál vizsgálatával kapcsolatosan, hogy a 

tanulási élmény volt a legintenzívebb faktor a teljes élmény szempontjából. Emellett a szórakozás 

és az eszképizmus esetén is relatív erős kapcsolatot tudtak kimutatni. Még a legkevésbé erős kap-

csolat, vagyis az esztétikai élmény hatását is szignifikánsnak találták a teljes élmény szempontjából. 

Az egyes területek eltérő fontosságát hangsúlyozza Mehmetoglu és Engen (2011) is, akik az 

elégedettségre való hatását vizsgálták a 4E-modell elemeinek egy múzeum (mint Radder és Han, 

2015) illetve egy zenei fesztivál (mint Rivera és szerzőtársai, 2015) esetében. Eredményeikben 

megmutatják, hogy a zenei fesztivál esetében az esztétikai élmény volt a leginkább domináns és 
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emellett az eszképizmus és a szórakozás volt még szignifikáns, míg ezzel szemben a múzeum ese-

tében a relatíve magasszintű esztétikai élmény hatása mellett a tanulási élmény volt csak szignifi-

káns kapcsolatban az elégedettséggel. Mindez a két eredmény nincsen teljesen összhangban az elő-

zőekben is bemutatott Radder és Han (2015), illetve Semrad és Rivera (2018) eredményeivel, amely 

így arra is felhívja a figyelmet, hogy múzeumonként vagy zenei fesztiválonként is lehetnek eltéré-

sek. Erre a megállapításra alapoztam a primer kutatásom során az egyik kutatási kérdésemet, misze-

rint kimutathatóak-e eltérések az egyes fesztiválok élménytényezői között. 

Az eddigiekben bemutatott kutatások – a modellezés során – az élményterületeket egy új medi-

átorfogalomhoz (összesített vagy teljes élmény, illetve az elégedettség fogalmához) kötötték, és 

ezen tényező külső kapcsolatait vizsgálták. Találhatunk azonban olyan kutatást is, amelyik a külső 

kapcsolatokat kifejezetten valamelyik élmény területhez közvetlenül kapcsolva vizsgálja. 

Ilyen Kelemen-Erdős és Mitev (2020) tanulmánya is, amelyben a szerzők a 4E-modellből az 

eszképizmusra fókuszálnak, és annak következményeként két útvonalat is kialakítottak a PLS-

SEM-modelljükben. Az egyik útvonalban közvetlenül az emlékezetes élményhez kapcsolódik, a 

másik útvonalban viszont az eszképizmus és az emlékezetes élmény közé mediátorváltozóként az 

átalakulást is beépítették, amely így, az eredeti 4E-élménymodell egy külső kapcsolódási pontjaként 

funkcionál (lásd a 7. ábrán is megjelölve). Az élményből az átalakulásba való továbblépés koncep-

ciója már Pine és Gilmore (2013) továbbfejlesztett modelljében is megtalálható. Bár az eszképiz-

mus és az emlékezetes élmény közötti közvetlen kapcsolat is szignifikáns és jelentős, de az esz-

képizmusból következő átalakulás együtthatója még ennél is jelentősen nagyobb, és az átalakulás és 

az emlékezetes élmény között is szignifikáns a kapcsolat. Számos fogyasztó esetében ezen alterna-

tív út bejárását tapasztalhatjuk, amelyben önállóan is megjelenik az átalakulás, mint az elmélyülés-

nek egy, az eszképizmus élményénél magasabb szintje. 

Ugyancsak az összesítő fogalom kihagyásával, Oh és társai (2007) korrelációanalízist használva 

vizsgálták bed & breakfast szolgáltatások esetében az élménygazdaságtan összetevőinek külső kap-

csolatait. A 4E-modell egyes elemeit külön-külön kapcsolták össze az emlékekre, a minőségérzetre, 

az elégedettségre és az izgatottságra vonatkozóan. Azt találták mind a négy külső kapcsolat eseté-

ben, hogy az egyes tényezők egészen máshogyan hatnak ezekre, azonban az esztétikai élmény volt a 

legfontosabb élménytényező mind a négy külső kapcsolat szempontjából.  
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7. ábra: A fejezetekben áttekintett élménymodellek kapcsolódási pontjai 

Forrás: Pine és Gilmore (1998), Schmitt (1999), Gentile et al. (2007), Semrad és Rivera (2018), Ásványi et al. (2019a) 

és Kelemen-Erdős és Mitev (2020) alapján 
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Találhatunk továbbá olyan kutatásokat is, amelyek nem a külső kapcsolódási pontokat, hanem 

az egyes élménytényezők egymásra hatását vizsgálják. Családbarát gasztronómiai fesztiválokat 

vizsgáltak például Ásványi és szerzőtársai (2019b), akik Semrad és Rivera (2018) által bemutatott 

5E-modellt használták kisebb módosításokkal. Rámutattak arra, hogy az egyes faktorok között is 

találhatunk kapcsolatokat. Az öt tényező bármely párosításban szignifikáns korrelációt mutatott, 

amelyek közül megállapításuk szerint leginkább a gazdasági érték tényező állt távol a többitől. Ez 

az eredmény önmagában nem meglepő, hiszen, bár Semrad és Rivera (2018) kifejezetten fesztiválra 

készítette ezt a kiterjesztett modellt, de láthattuk már korábban is azt, hogy turisztikai terméktípuson 

belül is találhatunk eltéréseket a dimenziók működésében és fontosságában. 

Emellett például Park és szerzőtársai (2010) is azt említik, hogy a 4E-modell területei nem 

egymás mellett, hanem egymásra épülve jelennek meg az élmény létrehozása során. A legfontosabb 

eredményük, hogy az eszképizmus nem (vagy kevésbé) önmagában alakul ki, hanem a másik három 

tényező eredményeként. Ásványi és társai (2019a) a PLS-SEM-modellezésükben erre a feltételezés-

re építve két különböző gasztronómiai fesztivált vizsgálva elemezték az élménytényezők egymásból 

következő kapcsolatát. Modelljük szerint a látogató az érkezésekor először egy esztétikai élményt él 

át, majd erre épül rá a tanulási és a szórakozási élmény. Az eszképizmus pedig mindezeknek a kö-

vetkezményeként alakul ki. Az elemzés megerősítette azt is, hogy bár kisebb mértékben közvetlen 

is hat az esztétikai élmény az eszképizmusra, de a tanulási és a szórakozási élmény közvetítésével 

jelentősen erősebb a kapcsolat. Ásványi és szerzőtársai szerint ez azt is jelenti, hogy az eszképizmus 

eléréséhez javarészt a tanulási és a szórakozási élményen keresztül vezet az út, így ezen élményösz-

szetevőkre érdemes építeni a fogyasztó útját és a színre vitt élményt. 

A 3.2. és a 3.3. fejezetek által bemutatott modellek és koncepciók kapcsolatát tekinti át a 7. áb-

ra. A 3.2. fejezetben tárgyalt három fontosabb élményterület-modell elemeit mutatja az ábra bal 

oldala, amelyben vékony szaggatott vonal (mind a két végén nyíllal) mutatja a modellek közötti 

kapcsolódási vagy megfeleltethetőségi pontokat. Emellett a 3.3. fejezetben tárgyalt belső kapcsola-

tokat is feltüntettem vastagabb kék nyilakkal (Ásványi et al., 2019a-ra alapozva). A külső kapcsola-

tok esetében középen találhatjuk az élményelemeket összesítő fogalmakat, de – ahogyan láthattuk 

az irodalmi összefoglalásban is – ez a fajta összekapcsoló elem nem minden kutatásban jelenik 

meg. A külső kapcsolódási pontoknál a legtöbb kutatás az emlékezetes élményt, mint mediátorvál-

tozót emeli be, ezt mutatja a kék útvonal, míg a lila útvonal a közvetlen kapcsolatokat emeli ki. 
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4. A DÖNTÉST MEGELŐZŐ INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS AZ ÁTÉLT ÉLMÉNY 

MEGOSZTÁSA 

Ebben a fejezetben a klasszikusan pre- és post-trip fázisra jellemző fogyasztói magatartási lépések-

kel (az információgyűjtési és élménymegosztási szokásokkal), illetve ezek online lehetőségeivel 

foglalkozom. Láthattuk korábban a 2. fejezet digitalizációs szakaszában, illetve a hozzá kapcsolódó 

6. ábrán is, hogy ezen kettő, az élményátélést (lásd részletesen a 3. fejezetben) körbeölelő fogyasz-

tói magatartási elem a turisztikai vásárlói döntési folyamat számos pontján megjelenik. 

Az elmúlt években az online közösségek, a közösségi média és a fogyasztói felhatalmazódás11 

megjelenése a turizmus területét is átformálta, mind az információgyűjtési, mind pedig az élmény-

megosztási, szájreklámhoz is szorosan kapcsolódó fázisokat. Közösségi hálózatok, videó- és fény-

képmegosztó oldalak, úgynevezett mikrotartalmakat (rövid ideig elérhető fotós, videós, szöveges 

tartalmakat) megosztó applikációk, online utazási irodák, utazási csomagajánlatokat nyújtó webol-

dalak és ár-összehasonlító szolgáltatások széles kínálatával találkozhatunk a turisztikai szektorban 

is. Mindezek a lehetőségek az élménymegosztás kapcsán – ahogyan a 3. fejezetben láthattuk – szo-

ros kapcsolatban vannak az átélt élmény emlékezetességével és a kialakuló hűséggel, de komoly 

hatást tudnak gyakorolni az ismerősök és az ismeretlenek későbbi döntéseire is. 

Ebben a fejezetben a primer kutatásom alapjául is szolgáló modelleket és a közösségi média, 

valamint az online turisztikai platformokat mutatom be, ahol az információgyűjtés és az élmény-

megosztás közötti kapcsolatra fókuszálok. Azonban a szakirodalomban számos más turisztikai as-

pektusát is vizsgálják a fogyasztók által létrehozott tartalmaknak, amelyre például Ukpabi és Kar-

jaluoto (2018) mutat be igen részletes irodalmi áttekintést kutatásukban.  

4.1. Az információgyűjtés és az élménymegosztás közötti kapcsolat definiálása 

Ahogyan a 3. fejezetben bemutattam, az élményteremtés és -átélés is a Prahalad és Ramaswamy 

(2004) által definiált co-creationre épül. Ehhez hasonlóan a 4. fejezetnek is fontos alkotóeleme a 

közös értékteremtés az élmény átélését megelőző és azt követő fogyasztói magatartásban. Prahalad 

és Ramaswamy (2004) rámutat, hogy a co-creationnek köszönhetően a klasszikus egyirányú (a vál-

lalattól a fogyasztó felé mutató) kommunikáció átalakul egy kétirányú párbeszéddé, amely nemcsak 

a vállalat és a fogyasztó között, de a fogyasztó és a többi felhasználó között is létrejön. Ennek az új 

típusú kommunikációs helyzetnek az alapjait a digitalizáció és az internet fejlődése, a Web 2.0 meg-

jelenése adja (Zátori, 2018). Az újonnan megjelent webtechnológiák lehetőséget nyújtanak az úgy-

 

11 Olyan technológiai, társadalmi és jogi változás is, amely során a fogyasztó kilép a passzív szerepéből és egy kétirá-

nyú kommunikáció aktív részesévé válik, a vállalat számára visszacsatol és a többi fogyasztóval is kapcsolatba kerül 

(Horváth, Bauer, 2013). 
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nevezett fogyasztók által létrehozott tartalmak (user generated content – UGC) internetes megjele-

nítésére, továbbítására, megosztására a (későbbiekben részletesen is definiált) közösségi médián 

keresztül. Bár a közösségi média, a fogyasztói tartalmak és a Web 2.0 gyakran és számos esetben 

szinonimaként használt fogalmak, Kaplan és Haenlein (2010) az alábbi különbségekre világít rá a 

definiálásuk során: 

• Web 2.0: egy olyan felület, amelyen keresztül a tartalom és az applikációk nem egy-egy 

egyén által jönnek létre és maradnak statikusak, hanem az összes felhasználó közös munká-

jának eredményeképpen azok folyamatosan változnak (Kaplan, Haenlein, 2010, p. 61).12 

• Fogyasztók által létrehozott tartalmak (UGC – a későbbiekben is ezt a gyakran használt 

rövidítést fogom használni): egy kifejezés, amelyet összefoglalóként használunk a végfel-

használók által létrehozott tartalmakra. Ezek igen változatos média elemekből épülnek fel: 

szövegek, képek, videók, amelyek hosszabb vagy rövidebb ideig érhetőek el (Kaplan, Haen-

lein, 2010, p. 61).13 A turisztikai tartalmak esetében egyes források TGC rövidítéssel a turis-

ta (látogató) által létrehozott tartalom (tourist generated content) kifejezést használják (lásd 

például Marine-Roig, 2019). 

• Közösségi média: az előző két definíciót felhasználva és összekapcsolva, olyan internet ala-

pú szoftver (weboldal vagy applikácó), amely a Web 2.0 ideológiájára és technológiai lehe-

tőségeire épül. Ez lehetőséget ad a fogyasztók számára UGC létrehozására és megosztására 

szélesebb körben (Kaplan, Haenlein, 2010, p 61).14  

Láthatjuk, hogy a közösségi médiában tehát alapvetően a fogyasztói tartalmak jelennek meg, 

azonban a fogyasztói tartalom esetében a végfelhasználó – mint fogalom – számos szereplőt jelent-

het. Egy közösségi oldal számára ugyanis az attól független, az applikációban regisztrált vállalatok 

vagy akár egy desztinációmenedzser, egy fesztiválszervező is végfelhasználónak számít. Így a szak-

irodalomban általában a UGC fogalom alatt az egyéni végfelhasználókat értjük, és ahogy például 

Colicev et al. (2019) is rámutat, a szervezeti jellegű végfelhasználók által kreált tartalmakat számos 

esetben vállalat által létrehozott tartalmaknak (firm generated content – FGC) nevezzük. A FGC 

és a UGC tartalmak sokszor igen hasonlóan jelennek meg (például a Facebook vagy az Instagram 

főoldalán görgetés közben az egyes posztok vegyesen tartalmaznak mind a két kategóriából). 

Azonban más esetekben – a fogyasztók tartalombefogadását is megkönnyítendő – a közösségi mé-

 

12 Az eredeti szövegben: „platform whereby content and applications are no longer created and published by 

individuals, but instead are continuously modified by all users in a participatory and collaborative fashion.” (Kaplan, 

Haenlein, 2010, p. 61) 
13 Az eredeti szövegben: „describe the various forms of media content that are publicly available and created by end-

users.” (Kaplan, Haenlein, 2010, p. 61) 
14 Az eredeti szövegben: „a group of Internet-based applications that build onthe ideological and technological 

foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content.” (Kaplan, Haenlein, 

2010, p. 61) 
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dia felületek arra törekszenek, hogy ez a két kategória egymástól függetlenül, vagy eltérő módon 

jelenjen meg. Példaként említhető, ahogyan a Facebook a személyes profilokat „profilnak”, de a 

vállalati profilokat „oldalnak” nevezi és eltérő elemekkel ruházza fel. Mindez azért is fontos, mert 

amíg a UGC a digitális szájreklám (eWoM) kategóriájába tartozik, addig a FGC-et a hagyományos 

vállalat felől érkező tömegkommunikáció Web 2.0-ra adaptált megoldásának tekinthetjük. Azonban 

meg kell jegyezni, hogy a klasszikus vállalati kommunikáción a FGC túlmutat a Web 2.0 számos 

funkciójának köszönhetően, például a párbeszéd, az interakciók kialakításának lehetőségével.  

Colicev és szerzőtársai (2019) a UGC és a FGC közötti különbségekre fókuszált a turizmus te-

rületén. Kutatási eredményeik rámutatnak, hogy az elégedettségre és a márkaismertségre a UGC 

van erősebb hatással, míg a döntést közvetlenül megelőző „lehetőségek értékelése” fázisra és a vá-

sárlás tényleges megvalósítására pedig a FGC bír komolyabb hatással. Emellett kihangsúlyozták azt 

is, hogy a fogyasztók számára a UGC esetében kevésbé a mennyiség és sokkal inkább a pozitív és a 

negatív tartalmak aránya számít. Llopis-Amorós és szerzőtársai (2019) kifejezetten fesztiválokra, 

valamint a Z és Y generációs fiatalokra fókuszálva mutatott rá hasonló eredményekre: a UGC szig-

nifikánsan erősebb hatást gyakorolt a márkaértékre és -ismertségre, mint az FGC. 

Narangajavana Kaosiri et al. (2019) a turizmus területére fókuszálva három kategóriába sorol-

ják a közösségi oldalakon megjelenő TGC tartalmakat azok létrehozói szerint: 

• Erős kötődésű források (strong-tie sources) az olyan személyek, akikkel a fogyasztó gya-

kori, interaktív kapcsolatba kerül, mint például a barátok, családtagok, ismerősök. 

• Gyenge kötődésű források (weak-tie sources) azok a fogyasztók, akikkel nem intenzív és 

általában nem kétirányú kommunikációs kapcsolatot ápol a felhasználó. Ebbe a kategóriába 

sorolják például az influencereket is. 

• Turisztikai kötődésű források (tourism-tie sources) azok – az általában szervezetek, de le-

hetnek személyek is –, akik a turisztikai szolgáltatás nyújtásában vesznek részt. Ez tehát a 

Colicev és társai (2019) által megjelölt FGC kategóriának feleltethető meg. 

Evans (2008) a közösségi média hatásaként a fogyasztási folyamatot körkörös, azaz nemlineáris 

folyamatnak tekinti, és összekapcsolja a vásárlás utáni fázist az információgyűjtési és az alternatí-

vákat értékelő, illetve a döntés meghozására vonatkozó fázissal. Ezek a visszacsatolások – ahogyan 

a 2. fejezetben láthattuk – a turisztikai utak esetében a pre-, on- és post-trip fázisokban is számos 

alkalommal, a desztinációról, illetve jelentős mennyiségű, további kisebb vásárlási döntésről szóló 

folyamatban megjelennek.  

Lecinski (2011) ZMOT néven is ismert Zero Moment of Truth (Az igazság nulladik pillanata) 

modellje a Google online keresési tapasztalatai alapján (lásd a 8. ábrán) Evans (2008) kutatásaihoz 

hasonlóan a körkörös folyamat és a visszacsatolás megjelenését hangsúlyozza. A visszacsatolás 
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egyben egy új fázist is létrehoz, az igazság nulladik pillanatát, amely bár online érdeklődés (nulla-

dik pillanat) és offline vásárlásra (első pillanat)15 lett eredetileg kialakítva, de tulajdonképpen Coli-

cev és társai (2019) által bemutatott UGC és FGC közötti eltérést adaptálja egy folyamatba. Ugyan-

is a UGC megfeleltethető a visszacsatolás miatt a nulladik pillanatnak, amelyet a döntést közvetle-

nül megelőző FGC tartalmak megismerése követ. Lecinksi modellje tehát rávilágít arra is, hogy a 

UGC tartalmakon keresztüli élménymegosztás, hogyan válik az információszerzés részévé és ezál-

tal, hogyan kapcsolódnak össze az egyes fázisai a fogyasztói folyamatnak, amely a turisztikai fo-

gyasztási folyamatra is adaptálható. 

 

8. ábra: Az igazság nulladik pillanata modell 

Forrás: Lecinski (2011) és Evans (2008) alapján 

Az online tartalmak egy másik igen ismert csoportosítása az úgynevezett POE-elv (lásd például 

Horváth és Bauer, 2013-nál), amely a fogyasztókhoz való továbbítás módja szerint három kategóriát 

jelöl meg: fizetett, tulajdonolt és szerzett tartalmak. Bár nem teljesen azonos, de a UGC-t a szerzett 

tartalmaknak feleltethetjük meg, míg az FGC tartalmakat a tulajdonolt és fizetett tartalmaknak. 

Azonban a tulajdonolt és fizetett tartalmak nemcsak a közösségi médiában megjelenő FGC-t jelen-

tik, hanem a vállalat által más weboldalakon, például a saját weblapjukon megjelenő tartalmakat is. 

Lecinski (2011) illetve Colicev és szerzőtársai (2019) által bemutatott eredmények együtt ki-

hangsúlyozzák, hogy a fogyasztó által átélt élmény hatással van a későbbi vásárlók döntéseire. Fon-

tos vizsgálni azt, hogy az átélt élményt, hogyan, milyen arányban osztják meg a fogyasztók mások-

kal, illetve milyen tartalmakat osztanak meg, ugyanis a döntési folyamatban a fogyasztói tartalmak-

ból való előzetes tájékozódás megelőzi a vállalati tartalmak megismerését, ezáltal a döntés előkészí-

tésében és a lehetséges alternatívák leszűkítésében az UGC jelentős mértékben vesz részt. Királ’ová 

és Pavlíčeka (2015) azonban a fogyasztói tartalmakat és a közösségi médiát nemcsak a nulladik 

pillanathoz kapcsolják hozzá, mint jelentős információforrást, hanem már a problémafelismerésnek 

 

15 Az online marketinghez kapcsolódó szakirodalom ezt ROPO folyamatnak is nevezi a research online, purchase offli-

ne rövidítéseként. 
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is szerves részeként mutatja be, ugyanis a közösségi médiában megjelenő UGC jellegű tartalmak az 

ötletgyűjtésben az inspirálódásban is jelentős hatást tudnak gyakorolni a fogyasztóra. Kuss és Grif-

fiths (2017) leírja, hogy a közösségi média használata, illetve a fogyasztói tartalmak ilyen magas 

szintű beépülése a fogyasztói magatartásba már az emberi létezésünk egy módja lett. Ezt megerősíti 

az a tény is, hogy a UGC-n keresztül kevésbé érzi a fogyasztó, hogy valamilyen információról le-

maradhat. 

Lecinski (2011) a fogyasztói életutat (customer journey) bár eltérően interpretálja, mint a mar-

keting szakirodalomban gyakran hivatkozott Lemon és Verhoef (2016) kutatásai, azonban mind a 

kettő arra világít rá, hogy az egyes fogyasztói életutak egymástól nem független folyamatok, ezek 

jelentős hatással vannak egymásra függetlenül attól, hogy a két életút ugyanahhoz a fogyasztóhoz 

vagy két különböző fogyasztóhoz tartozik. Evans (2008) és Lecinski (2011) modellje is a visszacsa-

tolás révén a szájreklám, az eWoM szerepének fontosságát hangsúlyozza. Lecinski (2011) ZMOT-

modelljének visszacsatolási eleme Kozinets és szerzőtársai (2010, p. 72) által bemutatott három 

alapvető szájreklám (Word-of-Mouth marketing) modell mindegyikére jól alkalmazható:  

•  A fogyasztók közötti természetes befolyásolás (organic interconsumer influencer) 

modellje esetében a visszacsatolási folyamat a vállalat beavatkozása nélkül jön létre, a 

marketingüzenetet a már használó fogyasztó magától továbbítja másik felhasználó szá-

mára valamilyen UGC-típusú tartalom formájában. 

• A hálózat alapú közös alkotás (network coproduction) modellje esetében a marke-

tingüzenetet kibocsátó és a hálózata számára elérhetővé tevő fogyasztóra valamilyen 

közvetlen hatással van a vállalat. Példakent említhető, amikor megkéri a vállalat a fo-

gyasztót arra, hogy ossza meg az élményeit másokkal. Ebben az esetben két fontos kö-

rülményt érdemes kihangsúlyozni: az egyik, hogy a fogyasztónak nincsen kitüntetett 

szerepe, az a hálózat bármely olyan szereplője lehet, akire a vállalat közvetlenül hatott, a 

másik pedig, hogy ez a ZMOT-modell visszacsatolási hurkának meglétét erősíti, külö-

nösen, ha azt a fogyasztó magától nem hozta volna létre. Tehát a visszacsatolás – az 

előző modellhez hasonlóan – itt is természetes módon jön létre. 

• A lineáris marketing befolyásolás (linear marketer influence) modelljénél pedig a vál-

lalat kifejezetten néhány kiszemelt (véleményvezérnek tekinthető) személyre közvetle-

nül hat olyan módon, hogy ők UGC formába alakítva továbbítsák az amúgy általában 

FGC jellegű tartalmakat. Így bár a visszacsatolás ugyancsak létrejön, de már nem termé-

szetes módon. Ez utóbbit influencer marketingnek is nevezzük. 

A későbbiekben bemutatott primer kutatásnak nem képezi a részét az utóbbi nem természetes 

módon létrejövő, influencer marketingre épülő visszacsatolás, azonban az első kettő eset szorosan 
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kapcsolódik a 3. fejezetben bemutatott élmény átéléséhez és annak megosztásához, továbbá a háló-

zat alapú közös alkotás esetében ahhoz, hogy a szolgáltatók ezt a természetes folyamatot milyen 

eszközökkel tudják segíteni. Ahogyan a 3. fejezetben is láthattuk az élménymodellek vizsgálatakor, 

számos tanulmány a dimenziók és az átélt generikus élmény külső kapcsolatai között az élmény 

megosztását, illetve a megosztásra való nyitottságot, valamint az emlékezetes élményt, az elégedett-

séget és a hűség kialakulásának kapcsolatát vizsgálja. 

Holczinger és szerzőtársai (2013) tanulmányukban a szájreklámot három csoportba sorolják. 

Tapasztalati szájreklám esetében a vásárlási élményt és tapasztalatot természetes módon osztják 

meg a fogyasztók, amíg a kapcsolódó szájreklám esetében a vállalat valamilyen marketing tevé-

kenysége váltja ki a fogyasztók között kialakult kommunikációt, végül a célzott szájreklám akkor 

jelenik meg, ha a vállalat vírusmarketinget vagy úgynevezett buzz marketinget próbál mestersége-

sen elindítani. Ez a három kategória igen jól megfeleltethető a Kozinets et al. (2010) által bemuta-

tott három modellnek, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy míg itt az első kettő között a jelentős 

különbség az, hogy az egyik az élmény megosztását, a másik pedig a vállalat tevékenységére (pél-

dául egy közösségi médiában megjelenő tartalmára) való reakciót jelenti, addig a Kozinets et al. 

(2010) által bemutatott kategóriák esetében a hálózati közös alkotás modellje is vonatkozhat az él-

mények megosztására.  

Összefoglalva tehát: a szolgáltatóknak az egyik oldalról érdemes figyelemmel kísérni, hogy az 

átélt élményt hogyan osztják meg a fogyasztók, egyáltalán megosztják-e, és ha nem, akkor hogyan 

tudnak közbeavatkozni, elősegíteni ezt a folyamatot. A másik oldalról pedig olyan FGC-típusú tar-

talmakat kell közzétenni, amelyek például hozzászólások, továbbosztás formájában már UGC-

jellegű tartalmakat is fognak generálni, mint azt a Holczinger et al. (2013) kutatásában megfogal-

mazott kapcsolódó szájreklám esetében is láthattuk. 

Lecinski (2011), Kozinets et al. (2010), Colicev et al. (2019), illetve Királ’ová és Pavlíčeka 

(2015) kutatási eredményeiket a 9. ábra foglalja össze. A kék elemek a klasszikus ZMOT-modell 

lépéseit mutatják, míg a sárga elemek a Kozinets és társai által bemutatott szájreklám, amely a visz-

szacsatolás során kerül bele a vastag kék nyilakkal jelöl ZMOT-folyamatba. 

Számos további kutatás mellett (például Wang, 2016, Chung et al., 2015; Ayeh, 2015) Filieri et 

al. (2015) a turizmus területén vizsgálta, hogy melyek a legfontosabb tényezők egy UGC-jellegű 

tartalmakat gyűjtő weboldal esetében. Az eredményei rávilágítanak arra, hogy rendkívül fontos az 

értékelések, visszajelzések információtartalmának a minősége. Azaz, hogy egyik oldalról mennyire 

megbízható és releváns tartalmakat osztanak meg a fogyasztók, másik oldalról pedig a weboldal, 

mint platform minősége is rendkívül fontos. A fogyasztó korábbi élményei is jelentősek, amelyeket 

a weboldalon aktuálisan vagy korábban tapasztalt értékelésekkel össze tud vetni, és az olvasottak, 
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illetve a tapasztalatok eltérései alapján a weboldalt is értékeli a fogyasztó. Mindez az előzőekben 

felsorolt stratégiai kérdéseken felül még felhívja arra is a figyelmet, hogy a turisztikai szolgáltató-

nak nemcsak az élménymegosztás tartalmát, de a formáját és platformját is érdemes követni, mert a 

UGC megjelenésének webes környezete is jelentős hatással van a fogyasztók jövőbeli döntéseire és 

a további szájreklám kialakulására. 

 

 

9. ábra: A Szájreklám, az igazság nulladik pillanata modell és a fogyasztói, illetve vállalati tartalmak közötti kapcsolat 

Forrás: Lecinski (2011), Kozinets et al. (2010), Colicev et al. (2019), illetve Királ’ová és Pavlíčeka (2015) alapján 

4.2. A közösségi média megjelenése és definiálása a turizmus területén 

A Web 2.0 megjelenésével a klasszikus statikus weboldalak korszakát felváltotta a platformokra és 

a fogyasztói tartalmakra épülő időszak, amely egyben a közösségi média (mint a fogyasztói tartal-

makat gyűjtő és a fogyasztók tartalomgenerálását segítő platformok összességét jelentő web- és 

mobilalkalmazások) korszakának is a kezdete. A Prahalad és Ramaswamy (2004) által bemutatott, a 

közös alkotásra építő DART-modell mind a négy összetevője a tágan értelmezett közösség médiá-

nak a szerves része:  

• Dialogue (Párbeszéd): a regisztrált felhasználók között párbeszéd tud kialakulni a kétirányú 

kommunikáció és az interaktív felületeknek köszönhetően. 

• Access (Hozzáférés): a fogyasztók által létrehozott tartalmakhoz, bár a jogosultságokat a fo-

gyasztók maguk tudják korlátozni, de alapvetően a weben keresztül bárki hozzáférhet. 
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• Risk-benefit (Kockázati előny): számos forrást, valamint különböző fogyasztó által létreho-

zott tartalmat tudnak a fogyasztók egyszerre, párhuzamosan böngészni, amely jelentősen ja-

vítja a fogyasztók vállalatokkal szembeni információs hátrányát, a vállalatok és a fogyasztók 

közötti aszimmetriát. Az élmények megosztása a későbbi vásárlókat (turisztikai út esetén a 

látogatókat) pontosabb információhoz juttatja, amely növeli a pozitív átélt élmény garanciá-

ját. 

• Trasparency (Átláthatóság): a közösségi médián keresztül a vállalatoktól független forrá-

sokból tudnak a fogyasztók tájékozódni. 

Kaplan és Haenlein (2010) a közösségi médiába tartozó számtalan platformot két dimenzió 

mentén sorolta be: egyrészt vizsgálták, hogy mennyire gazdag és változatos a tartalom típusa (ala-

csony, közepes és magas szinten) illetve nézték azt is, hogy a fogyasztók milyen mértékben mutat-

ják meg önmagukat és mennyire fedik fel saját személyiségüket. Az alacsony tartalmi változatosság-

ba sorolták a blogokat (amelyek személyes tartalmakat mutatnak be), illetve a kollaboratív projek-

teket, például a Wikipédiát (amelyek személytelen fogyasztói tartalmakat gyűjtenek). A közepesen 

változatos médiaelemek között a személyes oldalon találjuk a közösségi hálózatokat (például a 

Facebook), a személytelen oldalon pedig a tartalomra épülő közösségeket (amelyre 2010-ben még a 

YouTube-ot jelölték meg példának, de ma már számos személyes tartalom is megtalálható ott, így 

ezen kategóriát inkább már a tematikus közösségi portálok, ajánló oldalak, fórumok csoportjaként 

tartjuk számon). Igen gazdag médiatartalommal rendelkeznek a virtuális játékok (kevés személyes 

elemmel) és a Kaplan és Haenlein cikkének írásakor még rendkívül népszerű és újdonságnak számí-

tó virtuális életet megvalósító játékok (magas személyes tartalommal). 

Kietzmann és szerzőtársai (2011) méhsejt-modelljükben tulajdonképpen különböző közösségi 

platformoknak a már Kaplan és Haenlein (2010) által is vizsgált személyességét viszik tovább. Ők 

beemeltek olyan tényezőket, mint például az adott felhasználó hogyan viselkedik, milyen interakci-

ókra, közösségépítő megoldásokra tudja az adott weboldalt, applikációt használni. A modell hét 

elemből áll: 

• identitás: annak a mértéke, hogy a felhasználók milyen nyíltan mutatják meg saját ma-

gukat, személyiségüket; 

• párbeszéd: annak a mértéke, hogy a felhasználók milyen intenzitással kommunikálnak 

egymással a platformon keresztül; 

• megosztás: annak a mértéke, hogy a fogyasztók mennyi tartalmat hoznak létre, küldenek 

egymásnak vagy osztanak meg a közösséggel; 

• jelenlét: annak a mértéke, hogy mennyire lehet tudni és mennyire fontos a platformon, 

hogy valaki elérhető, online van; 
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• kapcsolatok: annak a mértéke, hogy a felhasználók mennyire kapcsolódnak egymáshoz 

a platformon keresztül; 

• megítélés: annak a mértéke, hogy a fogyasztók látják-e, meg tudják-e ítélni a másik fel-

használó és tartalom pozícióját, rangját, minőségét, megbízhatóságát; 

• csoportok: annak a mértéke, hogy a felhasználók milyen intenzitással kerülnek csopor-

tokba vagy hoznak létre csoportokat. 

Kietzmann et al. (2011) szerint az egyes platformok esetében meg lehet állapítani, hogy a méh-

sejt melyik eleme(i) az igazán jellemző(ek), és ezáltal a modell rá tud világítani arra is, hogy mik a 

főbb eltérések az egyes weboldalak között vagy melyek a relatív hasonló felépítésű és működésű 

közösségi média oldalak. 

Minazzi (2015) kifejezetten a turizmusra fókuszálva Kaplan és Haenlein (2010) klasszikus kö-

zösségimédia-besorolására építve öt kategóriát emel ki: 

1. Kollaboratív projektek, amelyek általános (turizmustól független) tudásmegosztásra al-

kalmasak és lehetővé teszik a mások által létrehozott tartalmak további szerkesztését, 

bővítését, illetve amelyek esetében a szerző kiléte és személyes jellemzői nem releván-

sak (például a Wikipédia). 

2. Egy-egy tartalomtípusra épülő közösségek, amelyek például szöveges, videós vagy fo-

tós tartalmakat osztanak meg turizmustól függetlenül (a Flickr, Pinterest, YouTube, 

Instagram, Twitter is ide sorolható).  Ennek egy alfajaként tekinthetünk ma a mikrotar-

talmakat megosztó applikációkra, amelyre a Snapchat, az Instagram és a Facebook 

(Messenger) a Story funkciókon keresztül, valamint a TikTok is példaként hozható fel. 

3. Virtuális közösségek, amelyek kifejezetten egy adott témában – például turisztikai utak 

szervezésében – információ, értékelés és egyéb, mások számára hasznos tartalmak meg-

osztására jöttek létre (ilyen például a TripAdvisor, de Minazzi ide sorolja az egyéni kez-

deményezésekkel kialakított blogokat is – amely ha blogmotorral dolgozik, akkor relatív 

közel áll a kollaboratív projektekhez és a tartalomtípusra épülő közösségekhez is). 

Zhou és társai (2021) széleskörű irodalomkutatásukban rávilágítanak, hogy a virtuális 

utazási közösségek lehetőséget nyújtanak a szolgáltatók számára a niche marketing és 

tömeges-testreszabás megvalósítására is. A közösség tagjai véleményének jobb megis-

merése segítheti a turisztikai termékek fogyasztói igényekhez jobban igazodó előállítá-

sát is, továbbá ezek a platformok a vevőelégedettség-mérés és visszajelzés-gyűjtés mel-

lett vevőszolgálatként is funkcionálhatnak a problémás látogatások megoldásában, meg-

értésében. Bár a legismertebb ezek közül a TripAdvisor, azonban az Expedia vagy a 

Yelp is nemzetközi szinten használt virtuális utazási közösségek, amelyeken megjelenő 
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UGC tartalmakat Xiang és társai (2017) részletesen is összehasonlították. Az értékelé-

sek hossza, relevanciája és a többi felhasználó általi hasznosnak ítélése alapján is a Tri-

pAdvisor pontszámai voltak a legmagasabbak a kutatási eredményükben. 

4. Közösségihálózat-alapú oldalak (social network sites – SNSs vagy Ben-Shaul és 

Reichel, 2018 elnevezése szerint: online social networks – OSNs), amelyek profil létre-

hozására, személyes tartalmak feltöltésére és hálózati kapcsolatokra (például üzenetkül-

désre is) épülnek (ilyen például a Facebook). Boyd és Ellison (2007) a közösségi háló-

zatokra fókuszálva, azokat a következő kritériumok szerint definiálja: olyan webalapú 

szolgáltatásokat sorolunk ide, ahol személyek nyilvános (public) vagy korlátozottan el-

érhető (semi-public) profiloldalt tudunk bizonyos – a rendszer által meghatározott – 

struktúrák alapján létrehozni, emellett pedig meg tudjuk határozni azon felhasználók lis-

táját, akik ehhez hozzáférhetnek (semi-public profil esetében) és ezen listák alapján 

kapcsolati hálót tudunk felépíteni. 

5. Virtuális játék- illetve közösségi világot alkotó platformok. 

Ehhez a felsoroláshoz rendkívül közel áll Marine-Roig (2019) turisztikai fogyasztói tartalmakat 

besoroló kutatási eredménye: a leggyakoribb UGC-k a turizmusban az utazási fórumok bejegyzései, 

a tweet és Facebook-poszt jellegű szöveges, illetve képi beszámolók, a virtuális utazási közösségi 

portálokon történő értékelések, a fotó és videó megosztások és az utazási blogok. Nemcsak Minazzi 

(2015), de például Csordás et al. (2013) is kialakított különböző kategóriákat. Ők Kaplan és Haenle-

inre (2010), valamint további kutatásokra alapozva a közösségi hálózati oldalakat szakmai (Linke-

dIn) és általános (Facebook) jellegű platformokra bontják szét, illetve a blogok, mikroblogok, kol-

laboratív projektek és tartalommegosztók mellé beemelik a közösségi híroldalakat is (mint például a 

Reddit) illetve a kereskedő közösségeket is. 

Kuss és Griffiths (2017) amellett, hogy hangsúlyozzák, a közösségihálózat-alapú oldalak nem 

azonosak a közösségi médiával, azt is kiemelik, hogy a rendszerek komplexitásának, funkciógaz-

dagságának köszönhetően számos átfedést találhatunk az egyes típusok között. Bár a közösségi há-

lózatok (lásd Minazzi, 2015 csoportosításában a 4. pontban) alapvető funkciója az ismerősi hálózat 

kialakítása és ennek mentén való tartalom megosztása, a változatos tartalom miatt a virtuális közös-

ségekkel (3. pont) és az egy-egy tartalomtípusra épülő közösségekkel (2. pont) sok esetben kombi-

nálódnak. Ahogyan például az Instagram esetében láthatjuk a fényképes, videós tartalomtípus mel-

lett számos hálózati kapcsolódásra épülő funkció (üzenetküldés, profiloldal láthatóságának a szer-

kesztése) is beépült a fejlesztések során a platformba. Kuss és Griffiths (2017) arra is rávilágít, hogy 

a közvetlen (one-to-one) kommunikációt megvalósító messenger applikációk is a közösségi hálóza-

tok kategóriájába sorolhatóak, amelyek ugyancsak bővültek és más kategóriákkal átfedésbe kerül-
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tek. Például a Snapchat esetében a hálózatalapú közvetlen kapcsolattartás (mint alapvető funkció 

mellé) új, tartalomgyártási és ezáltal a közösség többi tagjai számára is elérhető, tartalmak publiká-

lását segítő funkciók is megjelentek.  

Choe és társai (2017) a Kaplan és Haenlein (2010) illetve a Minazzi (2015) által megfogalma-

zott kategóriákhoz hasonló, azonban a turisztikai élménymegosztásra és az információgyűjtésre 

fókuszáló közösségimédia-csoportokat határoztak meg. A kutatásukban azt vizsgálták, hogy a tu-

risztikai fogyasztói folyamat eltérő fázisaiban milyen módon használják a különböző fogyasztói 

csoportok a megadott kategóriákba sorolt közösségimédia-platformokat. Choe és társai külön keze-

lik az utazási értékelő oldalakat (mint például a TripAdvisor), a közösségi hálózatra épülő oldala-

kat (mint például a Facebook), a fotó és videómegosztó oldalakat (mint az Instagram klasszikus 

képmegosztó szolgáltatása vagy a YouTube), a mikroblogokat (amilyen a Twitter vagy az 

Instagram Story funkciója és a Snapchat), a személyes blogokat, illetve a speciális (turisztikai) ér-

deklődési körrel rendelkező közösségeket (amelyek a fórumok és a Pinteresthez hasonló, a Ki-

etzmann (2010) méhsejtmodellje alapján tartalommegosztásra, továbbosztásra fókuszáló, faliújság 

jellegű közösségi oldalak). A primer kutatásom során a Choe et al. (2017) által javasolt kategóriákat 

használtam kisebb módosításokkal, illetve az évek során többszöri bővítéssel a fogyasztói informá-

ciókeresés fázisának elemzéséhez, mind a klasszikus turizmus, mind pedig fesztiválturizmus esetén.  

A közösségi oldalak kategorizálása és a kategóriák különválasztása kiemelten fontos, amennyi-

ben motivációkutatást is végzünk. Pásztor és Bak (2020) a hazai Z generációs fiatalok körében vég-

zett primer kutatásukban a két élménymegosztásra leggyakrabban használt közösségi média plat-

formot, a Facebookot és az Instagramot hasonlította össze. A használatuk mögött meghúzódó motí-

vumoknál egyedül a „hozzánk hasonló személlyel való kapcsolat felvétele” és a „hasonló érdeklődés 

alapján való kapcsolódás másokhoz” azonos, azonban jelentős eltérés van például a személyes jel-

legű információmegosztásra való nyitottságot, az életesemények vagy az érdeklődési körök megosz-

tását, és az új emberek megismerését illetően is (mindegyiknél az Instagram magasabb átlagos érté-

ket kapott). Ugyancsak az Instagramnál szignifikánsan nagyobb átlagot mutattak ki a meglátogatott 

helyek, helyszínek rögzítése esetében is. Kutatásukból az is kiderült, hogy mind a Facebook, de kü-

lönösen az Instagram használata a Z generációs fiatalok napi rutinjának, az okostelefon használati 

szokásaiknak a része.  

A közösségi média turisztikai fontosságát hangsúlyozza Choi et al. (2012), azonban ez a fontos-

ság nagymértékben függ a desztinációtól, az utazási céltól, a motivációtól, az utazás időzítésétől és 

a turisztikai terméktől is. A közösségi média használat módja továbbá függhet a tervezett utazás 

hosszától, a korábbi látogatási tapasztalatokról és az utazáson résztvevők számától is. Királ’ová és 

Pavlíčeka (2015) egy 2012-es kutatás összegzéseként kiemelik, hogy a Facebook-felhasználók több 

mint fele úgy nyilatkozott, hogy az utazási terveiket befolyásolta az, hogy a barátaik képeket osztot-
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tak meg az útjukról. Ugyancsak 50% fölötti volt azok aránya is, akik a már korábban meghatározott 

utazási tervüket a közösségi médiában olvasottak alapján megváltoztatták (például lecserélték a 

hotelfoglalásukat, a légitársaságot, vagy akár – 7% esetében – a desztinációt is). 

Ami a zenei fesztiválokat illeti, Llopis-Amorós et al. (2019) rámutatnak, hogy a közösségi mé-

diában megjelenő fogyasztói tartalmak pozitív hatással vannak a márkaismertségre, a szolgáltatás 

minőségének és a nyújtott értéknek az észlelésére és még a kialakuló hűségre is. Azonban a közös-

ségi média általános tárgyalása esetén fontos kiemelnünk a POE-elv szerinti tulajdonolt média (azaz 

az FGC) szerepét is, ahogyan Zsigmond-Heinczinger és Németh (2020) is tették a fesztiválok mar-

ketingkommunikációjáról szóló hazai kutatásukban. Számos hazai fesztiválszervező marketingtevé-

kenységét vizsgálva megállapították, hogy a célcsoporttól függő mértékben a fesztiválok jelentős 

részének a kommunikációját a Facebook-oldalakra alapozzák, például jegyárak változása, a fellépők 

bejelentése és az időbeli beosztás tekintetében. Ez a fajta közösségimédia-használat igen hatásos 

párja lehet a fesztivál saját weboldalának, amely leggyakrabban egy általánosabb érkezési (landing) 

oldallal és jegyárusítással van felszerelve. Zsigmond-Heinczinger és Németh (2020) kiemelték to-

vábbá azt is, hogy a tulajdonolt média részeként az Instagram-profil és a YouTube-csatornák is fon-

tosak lehetnek, de hazánkban egyelőre jóval kevésbé jellemzőek a Facebook-profilhoz viszonyítva. 

Zsigmond és szerzőtársai (2019) továbbá arra is rámutatnak, hogy a közösségi média mellett az 

applikációhasználat merül fel számos hazai fesztivál marketingkommunikációjának tervezése ese-

tén, azonban ez komoly befektetést jelent a közösségi média oldalakhoz viszonyítva. Több szakmai 

interjúból az is kiderült számukra, hogy a „menő” arculat kellékei lehetnek valóban az ilyen szoft-

veres megoldások, de csak abban az esetben, ha megfelelő mennyiségű, állandó tartalommal és fris-

sítéssel is el tudja látni ezeket az applikációkat a fesztivál szervezője. Ha ez utóbbi nem valósul 

meg, akkor a kommunikációs üzenet elavul, az applikáció pedig feleslegessé válik.  

4.3. Az online utazási iroda (OTA) típusú weboldalak köztes szerepe 

A közösségi oldalak mellett az úgynevezett online utazási irodák vagy online utazási ügynök web-

oldalak (online tourist/tourism agencies – OTAs) is megjelennek a primer kutatásom részeként. 

Ezeket a weboldalakat, applikációkat Femenia-Serra et al. (2019) szerint mint innovatív marketing-

eszközöket a fiatalabb, a technológiákra érzékeny vagy a technológiai megoldásokban jártas gene-

rációk egyre intenzívebben használják. Christodoulidou et al. (2010) az OTA oldalakat az értékesí-

tési lánc közvetítő szereplőiként definiálják, és utazási metakeresőknek (travel meta search engines) 

is nevezik. Ezek úgynevezett vertikális keresőmotorok, amelyek bizonyos témakörökben (struktu-

rált) módon gyűjtenek adatokat, és azokat különböző formátumban, kereshető adatbázisban össze-

hasonlíthatóvá teszik. 
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A korábban definiált UGC és FGC fogalmakra építve tehát az OTA-oldalak – mint közvetítők – 

a szolgáltatóktól függetlenül működnek, hasonlóan a közösségi média oldalaihoz (például egy tema-

tikus közösségi fórumhoz). Azonban itt – ellentétben a közösségi média oldalaival – az elsődleges 

szempont az FGC-tartalmak gyűjtése és rendszerezése. Meg kell viszont jegyeznünk, hogy az érté-

kelések, visszajelzések révén (mivel számos esetben vásárlási tranzakció is történik az OTA-

oldalakon) ezek a weboldalak is gyűjthetnek UGC-jellegű tartalmakat, de nem ez az elsődleges cél-

juk. 

Az okostelefon-használat és a technológiai fejlődés, illetve az igen változatos közösségi oldalak 

megjelenése miatt Kang és szerzőtársai (2019) azt a következtetést vonták le, hogy az OTA-oldalak 

is egyre inkább közösségi weboldalnak tekinthetőek, és számos UGC-hez köthető funkciót adaptál-

nak. Az utazás előtti információgyűjtés során ráadásul az OTA és a közösségi média oldalakat sok 

esetben a fogyasztók együtt, kombinálva használják, amelyek egymás pozitív hatásait így felerősítik 

(Inversini, Masiero, 2014). 

Kim és társai (2015) rámutattak arra, hogy az OTA-oldalak minden generáció által gyakran 

használt megoldások a turizmusban, azonban a használati gyakoriság a fiatalok esetében jelentősen 

magasabb, mint az idősebb generációknál. Xiang et al. (2015) továbbá a 2007 és 2012 közötti több-

szöri keresztmetszeti kutatás eredményeképpen hangsúlyozza, hogy az OTA weboldalak 5,6%-os 

növekedést mutattak a használati gyakoriságban. A leggyakoribb utazás előtti információgyűjtési 

feladatok között minden évben a desztinációról való általános informálódás után, közvetlenül a má-

sodik és a harmadik helyen, a szállásajánlatok és a repülőjáratok árainak, menetrendjének az össze-

hasonlításai álltak, amelyek a leggyakoribb OTA funkcióknak tekinthetőek (Kim et al., 2015). Happ 

és Ivancsóné Horváth (2020) eredményei is azt mutatják, hogy az online ár-összehasonlítás és az 

online repülőjegy-, valamint a szállásfoglalás az utazást megelőző fázis jelentős részét képezhetik, 

amely során az OTA-oldalak a fogyasztók által leginkább preferált megoldások az értékesítési csa-

tornában. 

4.4. Információgyűjtés a turizmusban a közösségi médián keresztül 

A turizmus és a közösségi média is alapvetően a közösségi cselekvésre és a megosztásra épül, mutat 

rá Kang és Schuett (2013) a közösségi média turisztikai szerepét elemezve. Ezt kiegészítve Huang 

et al. (2017) kutatásukban rámutatnak arra is, hogy a közösségi média, illetve általánosságban az 

„okos” turisztikai megoldások (smart tourism platforms) mind a felfedezés, mind pedig a turisztikai 

lehetőségek kihasználása szempontjából a turisztikai élményt, valamint a „vásárlási tranzakcióval” 

való elégedettséget is tudják növelni. A fiatalok számára az okoseszközök, és azokon keresztül a 

közösségimédia-applikációk használata a turizmusban is ma már fontos részévé váltak nemcsak a 

kiemelkedő élmény megtalálásának, de az önkifejezésnek és az önmegvalósításnak is (Lai és Katz, 
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2012). A turisztikai fogyasztói folyamat részeként a közösségi média közösségépítési, önkifejezési 

és kapcsolattartási szerepet is kaphat ma már (Munar és Jacobsen, 2014). 

Choi et al. (2012) azt is kimutatták, hogy a desztináció kiválasztása előtt és után is változik a 

használt információs források köre, az úgynevezett médiarepertoár összeállítása. Megfigyelték a 

turisztikai fázisok közötti váltások során, hogy a pre-trip fázisban aktív közösségimédia-használók 

jelentős része az utazás közben egyáltalán nem használta a közösségi médiát, de számottevő volt 

azok aránya is, akik továbbra is aktív használók maradtak a kapcsolattartás és az élménymegosztás 

céljából. Ez utóbbi felhasználók az utazás után is általában aktívak maradtak, de számos utazás 

közbeni „nem-használó” is újból aktívvá vált. 

Kim és szerzőtársai (2015) kihangsúlyozzák, hogy bár az internet, mint információforrás min-

den generáció (az 1945 előtt született veteránoktól kezdve az általuk vizsgált 1981 és 1995 között 

születetteket magába foglaló Y generációig) számára elengedhetetlen, azonban a különböző online 

csatornák használatában és a digitális térben tett aktivitásokban (például szállásfoglalás, jegyek 

megvásárlása) igen jelentős eltéréseket tapasztaltak az egyes generációk között. 

Munar és Jacobsen (2013) a különböző közösségimédia-felületek használatában való eltérése-

ket, illetve ezek észlelt megbízhatóságát vizsgálták. Úgy találták, hogy az utazást tervező felhaszná-

lók a virtuális közösségeket, tematikus közösségi oldalakat (pl. a TripAdvisort), illetve azokat a 

posztokat, amelyeket valódi barátok és ismerősök osztottak meg, jóval megbízhatóbbnak érezték, 

mint a közösségi hálózatokon ismeretlenül kialakuló csoportokat (pl. egy Facebook csoportot), a 

mikroblogokat és a turisztikaiblog-tartalmakat. Mindezen információforrások mellett Happ és Ivan-

csóné Horváth (2020) javarészt X és Y generációs hazai minta alapján az online videó és a képmeg-

osztó szolgáltatások használatát, illetve az erre való nyitottságot is kiemeli. 

A Z generációra fókuszálva, horvát diákok utazást megelőző információgyűjtési szokásait vizs-

gálta Nemec Rudez és Vodeb (2015). Az eredményeik arra mutatnak rá, hogy a közösségi média 

használatnak célja kettős: egyrészt véleményeket keresnek, másrészt pedig összehasonlítást végez-

nek. Az utazás során mindezek mellett a közösségi kapcsolattartás, a virtuális szocializálódás is 

megjelenik, az utazást követően pedig a kapcsolattartás és az élménymegosztás válik a legfontosab-

bá. Zavodna és Zavodny Pospisil (2018) a horvát mintát követve cseh diákok között is elvégezte a 

primer kutatást. Az eredményeik szerint a diákok több mint fele használta a közösségi oldalakat 

mások véleményeinek felkutatására a turisztikai út előkészítésében. A legfontosabb platformok eb-

ben a Facebook (82%), az Instagram (54%) és a YouTube (35%). 

Süli és Martyin (2017) magyar fiatalok között végzett felmérése a cseh diákokéhoz hasonló 

eredményeket hozott két helyi zenei fesztivál látogatóinak a megkérdezése során. Az információ-

szerzési csatornákat illetően gyakran említették a barátok és az ismerősök ajánlásait, amelyet sok-
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szor a közösségi oldalakon keresnek. Ezek közül leginkább a Facebook került elő, de az Instagram, 

a YouTube és a Google keresések mellett a Snapchat is megjelent. (Kutatási eredményeik az él-

ménymegosztásra is vonatkoztak, ahol a Facebook, illetve az Instagram felváltott első és második 

helyezése után a Snapchat végzett a harmadik helyen mind a két fesztivál esetében). 

Kim és szerzőtársai (2015) amellett, hogy bemutatják, hogy a fiatalabbak számára a korábbi ta-

pasztalataik kevésbé jelentősek a döntések meghozatalában, mint az idősebb turisták esetében, ki-

emelik azt is, hogy a személyes blogok, a fogyasztók által létrehozott tartalmak, a fotó és a vide-

ómegosztó, illetve a közösségi hálózatokra épülő oldalak szignifikánsan fontosabbak a fiatalok 

számára, illetve az online csevegés is jelentős tevékenységgé vált az információgyűjtés során. A 

fejezetben korábban bemutatott közösségi oldalak csoportosításaira alapozva szintén minden kate-

góriában eltérések mutatkoztak, egyedül az online tematikus közösségi oldalak, mint például a Tri-

pAdvisor kapott az idősebbek részéről is a fiatalabbakéhoz hasonló értékelést. Xiang és szerzőtársai 

(2015) ezen preferenciák időbeli változására is rámutatnak a 2007-2012 között végzett többszöri 

keresztmetszeti kutatásuk alapján. Öt év alatt szignifikáns növekedést tapasztaltak számos fogyasz-

tói információgyűjtési cselekvésben, mint például más utazók által írt kommentek, posztok, meg-

osztott tartalmak olvasásában, böngészésében (13,4%-os növekedés), videók nézegetésében (15%-

os növekedés), utazási blogok olvasásában (8,2%-os növekedés) a közösségi hálózatokra épülő ol-

dalakról, valamint a fotó és videómegosztó oldalakról való információgyűjtésben (13%-os, illetve 

8%-os növekedés az öt év alatt). Chung és Koo (2015) eredményei azt mutatják, hogy a közösségi 

médiából való informálódást például híres éttermek, közlekedési lehetőségek, utazási útvonalak, 

szállás, látványosságok és maga a desztináció kiválasztására is használják a fogyasztók.  

Kang és szerzőtársai (2019) a Kim és társai által gyűjtött adatokat azzal finomították, hogy az 

egyes keresési témaköröknél azt is megfigyelték, hogy az utazást megelőzően vagy az utazás köz-

ben keresnek-e rá a látogatók. Ez összhangban van a Choi és társai (2012) által végzett – korábban 

említett – kutatási eredményekkel, amely szerint a fogyasztók online viselkedése turisztikai fázi-

sonként erősen eltér. Magáról a helyszínről (35,5%-ban), az éttermekről (65,2%-ban), a látványos-

ságokról (45,8%-ban) és a különböző aktivitásokról (36,8%-ban) a látogatók mind az utazás előtt, 

mind pedig az utazás közben is (jelentős mértékben az okostelefonjuk segítségével) tájékozódtak. 

Assaker (2020) kutatása a közösségi média fontosságára más szemszögből világít rá a desztiná-

ció korábbi látogatóinak értékeléseit elemezve. A technológiaelfogadás modelljét (Technology Ac-

ceptance Model – TAM) alkalmazva azt tapasztalta, hogy a közösségi oldal észlelt hasznossága és a 

használat egyszerűsége is hatással van a fogyasztói tartalmak használatában az információgyűjtés és 

a döntéselőkészítés során. Emellett a megbízhatóság és az egyénnek a közösségi média oldalt érintő 

„szakértelme” is pozitív hatást gyakorol a UGC-tartalmak felhasználásra való nyitottságra. A PLS-

SEM elemzés során az is kiderült, hogy a kapcsolatok erősségében eltérést tapasztalhatunk a nemek 
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és a generációk szerint is. Amíg a fiatalabbak számára a közösségi oldal ismerete, a „szakértelem” 

jelentős hatással bír, addig az idősebbek esetében ez a kapcsolat nem szignifikáns, ezzel ellentétben 

a közösségi oldal használatának egyszerűsége az idősebb korosztály esetében volt csak jelentős ha-

tással a fogyasztói tartalmak használatára. Mindez a kutatás összhangban van Ayeh (2015) eredmé-

nyeivel is, amely az utazók hozzáállását vizsgálta a közösségi médiában megjelenő UGC-k eseté-

ben, illetve az említett „szakértelem”, megbízhatóság, használati egyszerűség és észlelt hasznosság 

között is kapcsolatokat mutatott ki. Hua és társai (2017) vizsgálatukban arra mutatnak rá, hogy a 

desztinációválasztásban is fontos szerepet kapó közösségi média iránti attitűd jelentős hatást gyako-

rol a közösségi oldalak használatára a desztinációról való döntést megelőzően, amely attitűd része-

ként használják ők is a TAM egyes elemeit, így az attitűd mediátorfunkciót lát el. Emellett rávilágí-

tanak arra is, hogy általánosságban véve a közösségimédia-szokásoknak nincsen moderáló hatásuk 

az attitűd és a közösségimédia-döntési folyamatban való felhasználása közötti kapcsolatra. 

Zhang és szerzőtársainak (2018) eredményei olyan modellt vizsgálnak az online turisztikai plat-

formok esetében, amely a TAM elemei mellett az esztétikai élményt, az interaktivitást és az oldal 

hasznosságát is magába foglalja. A feltárt kapcsolatok mentén a közösségi oldal mindezen összete-

vőinek a desztináció által adott érzelmi élményre, illetve a desztinációhoz való kötődésre való hatá-

sát elemezték. Lam et al. (2020) ezen modellt felhasználva és módosítva rámutatnak arra, hogy a 

fogyasztói tartalmakat gyűjtő weboldalak (közösségi oldalak) által nyújtott élmény az utazás előtti 

fázisban a fogyasztó számára a közös alkotás, a co-creation élményét adja át. Erre a pre-trip co-

creation élményre a TAM elemei, az esztétikai élmény és a fogyasztói hasonlóság érzése is hatással 

van. Ez utóbbi igen magas, 0,673-as  értéke Lam és társai szerint úgy magyarázható, hogy a kö-

zösségi oldalakon (az algoritmusok miatt is) a hasonló személyiségű, érdeklődésű felhasználók be-

vonzzák egymást, ezáltal akár kisebb csoportokat hoznak létre vagy bizonyos közösségi oldalakra 

gyűjtik a hasonló személyeket. Mindez az eredmény Minazzi (2015) illetve Choe et al. (2017) által 

bemutatott, turisztikai szemmel vizsgált közösségimédia-besorolások tematikus közösségioldal-

kategóriájának a jelenlétét és a fontosságát is indokolhatja. 

Holisztikusabb modellt vizsgálva, Parra-López et al. (2011) három tényező hatását elemezték a 

közösségimédia-oldalak használatát illetően turisztikai döntéseket megelőző információgyűjtés so-

rán. Erős, szignifikáns kapcsolatot találtak az észlelt előnyök irányából, legyen az akár közösségi, 

funkcionális vagy hedonista jellegű előny, illetve az úgynevezett közösségi oldal használatából és 

elfogadásából eredő ösztönző (mint például az oldal iránti bizalom, altruizmus, az adatokhoz való 

hozzáférés lehetősége) esetében is. Az észlelt ráfordítások, mint például a privát szféra elvesztése 

vagy a használati nehézségek és a keresésbe belefektetett energia esetében azonban nem volt szigni-

fikáns a hatás a közösségi média használatra való nyitottságra. Chung és Koo (2015) eredményei 

szerint pedig az öröm, az élvezet (enjoyment) önmagában is hatással van a közösségi média haszná-
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latára, de közvetetten is hat a közösségi média által kínált észlelt értéken keresztül. Ebbe az észlelt 

értékbe előnyként számít bele az információ megbízhatósága is, de szignifikáns ráfordításként te-

kinthetünk a keresésbe fektetett energiára és a közösségi oldal komplexitására is. 

Ahogyan Marine-Roig (2019) is összegzi – bár számos eltérő stratégiával találkozhatunk a 

szakirodalomban a közösségi médiát illetően – a fogyasztói tartalmak és az ezeket összegyűjtő kö-

zösségi weboldalak alapvető információforrássá váltak az utazások előkészítésében és az élmény-

megosztásban is. Sotiriadis (2017) számos további aspektusát is vizsgálja a közösségi média turiz-

musmarketingben betöltött szerepének, illetve a témát szolgáltatói oldalról megközelítő kutatásokat 

is összegzi, amelyek alapján stratégiákat is javasol. Liu és társai (2019) további vizsgálati szem-

pontként mutatja be például, hogy a közösségi médiában megjelenő fogyasztói tartalmak bizonyos 

esetekben erőteljesen tudnak hatni a fiatalabb generációk körében az úgynevezett jószándékú irigy-

ségre, amely a desztinációválasztásra is hatással lehet. Ez különösen akkor válik jelentőssé, ha a 

tartalom befogadója és a tartalom megosztója közel hasonló személyiségű, érdeklődési körű, illetve 

a drágább, luxus utazások esetében is nagyobb szignifikánsabb kapcsolatot tapasztaltak. 

Mindezek mellett, ahogyan a különböző információforrások használatának gyakoriságát vagy a 

források fontosságát vizsgáljuk a fogyasztói oldal megközelítésében, ugyancsak szükséges kiemel-

ni, hogy az utóbbi években a fogyasztói tartalmak elemzése is egyre gyakrabban megjelenő témája 

a tudományos kutatásoknak. Számos friss kutatási eredményt (lásd például Nowacki, Niezgoda, 

2019; Marine-Roig, Anton Clavé, 2015; Kladou, Mavragani, 2015; Deng et al., 2019) az úgyneve-

zett web scraperek használatával, a weboldalon megjelenő tartalmak szöveges adatbányászati meg-

oldásokkal való elemzésével mutatnak be, amelyek már nemcsak az egyes platformok használatá-

ról, de a megosztott anyagok tartalmáról is képet adnak. Marine-Roig (2019) szerint a UGC (vagy 

jelen esetben a TGC) számos információt tud nyújtani a desztinációhoz köthető márkaimázsról. A 

fesztiválok esetében a 2.6. fejezetben részletesen is bemutatott, Hinek (2021) kutatási eredményei 

például a fesztiválválasztás motivációira is rámutattak, amelyhez hasonlóan lehet egy desztináció 

választásának a motivációit is vizsgálni. 

Mindezeket az információkat a reputációmenedzsmentre nyitott szolgáltatók az online platfor-

mok fejlesztéseinek köszönhetően könnyen fel is tudják dolgozni. A TripAdvisor például külön 

felületet dedikál a turisztikai szolgáltatók számára, hogy a róluk írt értékelésekről értesítést kaphas-

sanak, azokra reagálhassanak, illetve láthassák, hogy a közösségi profiljuk hogyan teljesít, az érté-

kelések mennyi emberhez jutnak el, milyen hatást tudnak elérni. Emellett az értékeléseknek a kö-

zösségi oldalról a saját tulajdonolt weboldalra való átemelésére is van lehetőségük a szervezetek-

nek, illetve a fogyasztók élménymegosztásának ösztönzése is megvalósítható, amely – ahogyan 

láthattuk a 4.1. fejezetben – egy fontos eleme „az igazság nulladik pillanata” -modellnek is (Baka, 

2016). 
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4.5. A közösségi médiás turisztikai élménymegosztás mögött álló motívumok  

Ahogyan már korábban is említettem és Kang és Schuett (2013) is megerősíti, az UGC-n keresztül 

megosztott információt a közösségi médiában gyakran megbízhatóbbnak tartják a fogyasztók, mint 

azokat, amelyeket a szervezetek, vállalatok osztanak meg magukról. Wang és Fesenmaier (2004) 

már közel 20 éve is rámutatott arra, hogy az online utazási közösségek (akkor még a web 2.0 előtti 

fórumok, levelezőlisták korszakában) számos fogyasztói szükséglet szempontjából is fontosak: azok 

egyrészt a közösségi (kommunikációs, kapcsolattartási, bizalomra és elköteleződésre épülő) szük-

ségletek, másrészt pedig a hedonizmusra (szórakozásra, élvezetekre, mulatságra, kikapcsolódásra) 

épülő szükségletek kielégítésére is alkalmasak lehetnek. 

A 2. fejezetben már a fesztiválokhoz kapcsolódóan Hinek (2021) által bemutatott motivációs 

kutatások is felvetették a kérdést, hogy miért osztják meg a fogyasztók az élményeiket, amely fon-

tos szempont a post-trip és egyre erőteljesebben az on-trip fázisok fogyasztói magatartásának a 

megértéséhez, így az elmúlt években számos tudományos kutatás foglalkozott a témával. 

Rivera et al. (2015) rámutat arra, hogy az átélt élmény az emlékezetes élményen keresztül a ké-

sőbbi fogyasztói magatartásra szignifikáns és erős hatással van, azonban Semrad és Rivera (2018) a 

fesztiválokra fókuszált kutatásában arra hívja fel a figyelmet, hogy az emlékezetes élmény szignifi-

káns hatással a hűség kialakulására lesz igazán, amely mellett az élmények megosztása is megjelen-

het, azonban a kapcsolat ez esetben jelentősen gyengébb. Tehát az átélt élmény mellett számos to-

vábbi tényezőre is szükség lehet az élménymegosztáshoz, amelyre Lecinski (2011) is felhívja a fi-

gyelmet. A már korábban bemutatott ZMOT-modellben ugyanis a visszacsatolás, vagyis az él-

ménymegosztás megjelenése nem feltétlenül a jó élmény miatt jön létre. 

Oliveira és szerzőtársai (2020) – Kang és Schuett (2013) kutatásaira alapozva – az élménymeg-

osztás mögött meghúzódó motívumokat vizsgálták. A személyiséghez kötődően három tényezőt 

emeltek a modellbe: az azonosság fogalmával az online közösséghez való tartozás érzését, illetve 

annak a használat közbeni kifejlődését jellemezték, az internalizáció fogalmával a viselkedésnek és 

az észlelésnek a közösségi oldalakon találtakhoz való igazodását jellemezték, a megfelelőség fo-

galmával pedig az egyén az online közösség felé tanúsított megfelelési vágyát írták le. A SEM-

modellezés eredményeképpen mind a három tényező, de különösen az internalizáció volt szignifi-

káns hatással az élménymegosztáshoz kapcsolódó tapasztalt élvezetre, amely szignifikánsan hatott 

az élménymegosztás tevékenységére. Ez utóbbira az altruista motívumok és az önmegvalósítás is 

szignifikáns, azonban gyengébb hatással volt. 

Sun és szerzőtársai (2014) azt vizsgálták, hogy akik csak nézelődnek a közösségi médiában és 

nem osztanak meg élményeket, miért maradnak meg a „kukucskáló” (lurker) szinten. Ezen okok 

között volt a weboldal, a platform rossz minősége, különböző személyes okok (mint például a szé-
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gyenlősség, vagy az alacsony önbecsülés), biztonsági és adatvédelmi indokok, illetve a közösség 

tagjaival való kevésbé erős kapcsolódás. Oliveira és társai (2020) a modelljükbe ezt a négy tényezőt 

is beépítették, azonban szignifikáns (negatív) kapcsolatot egyedül a biztonsági és adatvédelmi okok 

esetében találtak az élménymegosztás tevékenységéhez köthetően. Ezen gátló tényezőnél is a kap-

csolat igen gyenge volt, a többi esetben pedig egyáltalán nem volt kimutatható. 

Munar és Jacobsen (2014) kutatásaira gyakran hivatkoznak a turisztikai közösségimédia-

használati szakirodalomban. Lecinski (2011), illetve Rivera és Semrad (2018) kutatásaival egyetér-

tésben kiemelik ők is, hogy a közösségi médiában számos „kukucskáló” (lurker) szereplőt találunk, 

akik csak nézelődnek, informálódnak, de élményt nem osztanak meg. Szerintük, hogy a fogyasztó 

tartalmat is osszon meg, ahhoz altruista motivációkra is biztosan szükség van, tehát a felhasználók 

egyik célja a másokon való segítés. Továbbá ezzel megakadályozhatják az élménymegosztók azt is, 

hogy a jövőbeli fogyasztók, utazók rossz minőségű szolgáltatást kaphassanak.  

Munar és Jacobsen kijelentésével szemben Yang (2017) eredményei ellentmondanak, aki a 

vendéglátáson belül az éttermekre fókuszálva két fő motívumot alakított ki az élménymegosztáshoz 

kapcsolódóan: a tudás- és az élményfaktorokat. A tudásfaktor két részre bontható: egyrészt áll egy 

egoista oldalból, amely azért jelenik meg, mert a szájreklámon keresztül a fogyasztó a saját magáról 

alkotott képet akarja javítani azzal, hogy szakértelméről és a tájékozottságáról tesz tanúbizonyságot, 

másrészről pedig altruista motívumok is megjelenhetnek a tudásfaktorban. Az élményfaktort Yang 

alapvetően az átélt élmény által nyújtott elégedettséggel azonosította. Az útelemzés eredményekép-

pen azonban az kapta, hogy az élményfaktor és az egoista tényező voltak csak szignifikáns hatással 

az élménymegosztásra, az altruista tényező nem. A modell egyébként a már korábban többször em-

lített TAM-elemeket is moderáló változóként tartalmazta, amelyek közül az észlelt hasznosság volt 

szignifikáns.  

A TAM fogalmai más, az élménymegosztásra való nyitottságra vonatkozó kutatásokban is meg-

jelenik, például Ting és szerzőtársai (2014) esetében is, akik az utazási blogok írását vizsgálták. Az 

általuk elemzett faktorok között szerepelt a reputáció, az altruizmus és a megbízhatóság, mint a tu-

dás megosztásának faktorai, de emellett olyan elemeket is beemeltek, mint a felhasználónak a blog-

közösséghez való tartozás érzése vagy a felhasználó referenciacsoportjaiba tartozó személyek által 

meghatározott normák, illetve az élménymegosztáshoz és a blogoláson keresztüli kommunikáció-

hoz való fogyasztói attitűd. Az eredmények szerint mind a három tudásmegosztási tényező szignifi-

kánsan hat a blogmotorok iránti attitűdre és ezen fogalmon (construct) keresztül a blogolásra való 

nyitottságra. Emellett a blogolásra való nyitottságra még szignifikánsan pozitív a hatása a referen-

ciacsoport által nyújtott normáknak is. 
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Ben-Shaul és Reichel (2018) faktoranalízist végeztek a kutatásukban, amely során négy kategó-

riába sorolták a fogyasztók motivációit a turisztikai jellegű közösségimédia-aktivitás szempontjá-

ból. A négy kategóriából az eddig is tárgyalt tudásmegosztási motívumok leginkább a funkcionális 

motivációk faktorába sorolhatóak, de emellett a szocio-pszichológiai motívumok (mint például a 

közösség tagjának lenni, egymás megsegítése vagy akár az utazási partnerek találása is) és a hedo-

nista motívumok is önálló faktort alkotnak. Az utolsó faktorba a vállalathoz köthető (corporate 

identification) vagy másképpen vállalati ösztönző (incentive) motívumok (mint például a vállalat 

által szervezett nyereményjátékban való részvétel, vagy egy esetleges, a vállalat által nyújtott rövid- 

vagy hosszútávú jutalom, visszajelzés reményében való élménymegosztás) kerültek. A faktoranalí-

zis eredményeképpen az első két kategória jelentősebb, mint az utóbbi kettő, a funkcionális és a 

szocio-pszichológiai faktor is hozzávetőlegesen a variancia 25-25%-át magyarázták (összességében 

véve a négy faktor együtt közel 70%-ot magyaráz). Munar és Jacobsen (2014) Ben-Shaul és 

Reichelhez hasonló, azonban összesen kettő faktort nevez meg: közösségközpontú és egyénközpontú 

motívumokat. Az élmények megosztását segítő motívumok sorát Wong és társainak (2020) kutatása 

is tovább bővíti. Ők különböző etnikumokhoz tartozó desztinációk látogatottságát vizsgálva az on-

line élménymegosztásra ható tényezőként a tájképet, a látványt, tehát a Pine és Gilmore-féle (1998) 

4E-modell esztétikai elemét emelik ki, illetve a helyiekkel való interakciókat, vagyis a 4E-modell 

aktív résztvevői oldalát, amely a tanuláshoz és az eszképizmushoz vezethet.  

Az élménymegosztás turisztikai folyamatbeli fázisokhoz való kapcsolódását vizsgálva, például 

Kang és Schuett (2013) kutatásai alapján láthatjuk, hogy egy kevésbé erős, de ugyanúgy szignifi-

káns kapcsolatot lehet felfedezni az utazást megelőző tervezési fázis során megjelenő közösségimé-

dia-használat és az élmények UGC formájában való megosztása között. Ha pedig az átélt élményt 

vizsgáljuk, akkor szoros kapcsolatot találhatunk a negatív átélt élmény által okozott kognitív disz-

szonancia és az élménymegosztás között is (Kim és Fesenmaier, 2017). Kim és Fesenmaier szerint a 

negatív élmények közösségi médiában történő megosztása „megszépíti” az utazási élményeket és 

összességében pozitívabb lesz a fogyasztó által átélt élmény, vagyis csökken a kognitív disszonan-

cia. 

Ben-Shaul és Reichel (2018) az általuk bemutatott négy faktorra regresszióanalízist építettek, és 

azt vizsgálták, hogy a faktorok hatással vannak-e a közösségi médiában való aktív és passzív rész-

vételre, valamint a közösségi oldal látogatások hosszára és gyakoriságára. Bár szignifikáns volt 

minden kapcsolat, de leginkább a funkcionális motívumok és a passzív részvétel, illetve a szocio-

pszichológiai motívumok és az aktív részvétel kapcsolata esetén volt erős a faktorok magyarázó 

ereje.  
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1. táblázat: A 4. fejezetben vizsgált témakörök és a legfontosabb érintett források 

Témakör Forrás Kutatási téma 

Információ-

gyűjtés forrásai 

Filieri et al., 2015, valamint Hua 

et al. 2017 

A közösségi média platformok hatása 

az információgyűjtés, döntés során 

Hinek és Kulcsár, 2019, Deng et 

al., 2019, valamint Hinek, 2021 

A fogyasztók által létrehozott tartal-

mak elemzése témakörök szerint 

Inversini – Masiero 2014 A közösségi média és az OTA oldalak 

fontossága a döntésben 

Kim et al., 2015, Pásztor és Bak, 

2020, Süli és Martyin, 2017, Ne-

mec Rudez és Vodeb, 2015, Za-

vodna és Zavodny Pospisil, 2018 

Generációk jellemzői és generációk 

közötti eltérések az információgyűjtés 

forrásaiban, tevékenységeiben 

Királ’ová és Pavliceka, 2015, 

Xiang et al., 2017 

Fogyasztói tartalmak befolyásoló ha-

tása 

Munar és Jacobsen, 2013 A fogyasztói tartalmak iránti bizalom 

vizsgálata 

Xiang et al. 2015 Többszöri keresztmetszeti vizsgálat az 

információgyűjtés forrásairól, tevé-

kenységeiről 

Zhou et al. 2021 A turisztikai közösségi oldalak szerep-

ének vizsgálata 

Kozinets et al., 2010, valamint 

Holczinger et al., 2013 

A szájreklám, mint információforrás 

típusai, csoportosítása 

Információfor-

rások definiálá-

sa, csoportosítá-

sa 

Colicev et al. 2019, Narangaja-

vana Kaosiri et al., 2019, vala-

mint Llopis-Amorós et al., 2019 

A fogyasztói és a vállalati tartalmak 

közötti eltérések a fogyasztói folya-

matban 

Christodoulidou et al., 2010, 

Femenia-Serra et al., 2019, Kang 

et al., 2019, Kim et al., 2015 

Az OTA oldalak definiálása, szerepük 

vizsgálata az értékesítési csatornában 

Minazzi, 2015, Kietzmann et al., 

2011, Kaplan és Haenlein, 2010, 

Kuss és Griffiths, 2017, Choe et 

al., 2017 

A közösségi média turisztikai szerepé-

nek vizsgálata, definiálása, összetevő-

inek vizsgálata 

Élménymegosz-

tás motívumai 

Ben-Shaul és Reichel, 2018, 

Kang és Schuett, 2013, Munar és 

Jacobsen 2014, Oliviera et al. 

2020, Ting et al., 2014, Wong et 

al., 2020 

Az élménymegosztás mögötti motívu-

mok beazonosítása 

Kim és Fesenmaier 2017 Az átélt negatív élmény hatása 

Sun et al. 2014 Az élmények nem-megosztásának okai 

Yang et al. 2017 Az élménymegosztásra ható motívu-

mok feltárása 

A fogyasztói 

folyamat lépései 

közötti kapcso-

latok vizsgálata 

Baka, 2016 Reputációmenedzsment lehetőségek a 

turisztikai közösségi oldalakon 

Choi et al. 2012, valamint Kang 

et al. 2019 

Az információkeresés változása a tu-

risztikai folyamat egyes fázisai között 

Lecinski, 2011, Evans, 2008 Az élménymegosztás és az információ-

gyűjtés közötti kapcsolat 

Semrad és Rivera, 2018, valamint 

Rivera et al., 2015 

Az élménydimenziók hatása az utazás 

utáni fogyasztói viselkedésre (például 

élménymegosztásra) 
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Mindezeket pedig ugyancsak regresszióanalízissel vizsgálva Ben-Shaul és Reichel (2018) ösz-

szekapcsolták az ajánlások írására való és a közösségi oldal újbóli meglátogatására való nyitottság-

gal. Mind a két tényezőre – bár ugyancsak számos szignifikáns kapcsolatot találtak – leginkább az 

aktív részvétel volt hatással. 

Látható tehát, hogy az egyes fogyasztók számára számos különböző motívum jelenhet meg az 

élmények megosztása során, és gyakran az is eltérő, hogy milyen módon publikálják a fogyasztók 

az élményeiket. Ahogyan már korábban is említettem, az utóbbi években a kutatások a megkérdezés 

mellett a tartalomelemzés, a netnográfia (lásd például Dörnyei és Mitev, 2010-ben) módszerét is 

használják. A frissebb kutatások közül Deng és szerzőtársai (2019) például azt vizsgálták, hogy a 

különböző kulturális háttérrel rendelkező fogyasztók (ők kelet-ázsiai helyszínre nyugatról érkező és 

helyi turistákat kategorizáltak be) eltérő jellegű tartalmakat, különböző érzelmeket osztottak meg. 

Míg a „helyi”, távol-keleti turisták a Shanghairól megosztott tartalmaikban „kellemes”, nyugodt 

jellegű szavakat használtak a leggyakrabban, addig ugyanilyen fotókhoz kapcsolódó szövegekben a 

nyugatiak többségében izgalomra, izgatottságra utaló szavak jelentek meg az élmények jellemzésé-

re. 

Az 1. táblázat a teljes fejezetben bemutatott forrásokat csoportosítja témakörök szerint, amely 

további kutatások alapját is tudja a jövőben képezni, hasonlóan a 3. fejezetben található 7. ábrához. 
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5. A PRIMER KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Az alábbi fejezetben a 2016 és 2020 között lefolytatott kvantitatív primer kutatás módszertanát mu-

tatom be. Külön részletezem az évente frissített kérdőívek összeállítását, annak kapcsolódási pontja-

it az elméleti kutatás modelljeivel, illetve azok magyarázataival a 2-4. fejezetekben. Emellett kité-

rek a megcélzott sokaságra, a mintavételi eljárásokra, a kérdőívben használt skálatechnikákra és a 

későbbi fejezetekben (6-8. fejezetek) alkalmazott statisztikai módszerekre is. 

5.1. Kutatási kérdések és hipotézisalkotás 

A szekunder kutatásban bemutatott témákra építve a primer kutatás lefolytatásához az alábbi kutatá-

si kérdéseket és azokhoz tartozó hipotéziseket fogalmaztam meg, melyek a látogatói információ-

gyűjtéshez, az élmények átéléséhez, illetve az élménymegosztáshoz kapcsolódnak: 

A. Az utazást, fesztiválozást megelőző információgyűjtéshez és döntéshez kapcsolódóan: 

KK 1) Van-e eltérés, és ha igen, akkor milyen eltéréseket tapasztalhatunk a fesztivál-

turizmust és a klasszikus turisztikai utakat megelőző információgyűjtési sza-

kaszban? Az információgyűjtési fázisban mennyire viselkednek hasonlóan a lá-

togatók?  

A kutatási kérdéshez kapcsolódó kérdőíves kérdések kialakításában a 4.4. feje-

zetben bemutatott modellekkel, információforrás listákkal dolgoztam, például 

Xiang et al. (2015), Kim et al. (2015), Choe et al. (2017) eredményeire építve, az 

ide tartozó kérdéseket az 5.3.2. fejezetben tárgyalom részletesen. 

 

KK 2) Milyen csoportokba lehet besorolni a látogatókat a fesztiválturizmusban és a 

klasszikus turisztikai utak során az információgyűjtés forrásai alapján? Van-e el-

térés a csoportbefolyásolás szempontjából az egyes beazonosított klaszterek kö-

zött? 

A turisztikai utakra vonatkozó kutatások, például Choi et al. (2012) eredményei 

is azt sugallják, hogy az információgyűjtés forrásai alapján számos kisebb fo-

gyasztói csoportot lehet beazonosítani. 

H1: A fogyasztók kategorizálása a fesztiválturizmushoz és a klasszikus turisztikai 

utakhoz kapcsolódóan nem feleltethető meg egymásnak. 

 

KK 3) Melyek a fesztivállátogatási döntés mögött meghúzódó legfontosabb motí-

vumok?  
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Ehhez a kutatási kérdéshez a kérdőívben a 2.7. fejezetben bemutatott forrásokra 

alapozva hoztam létre a fesztiválválasztás motívumainak listáját, amelyet Rátz 

(2012), illetve Sija és Schauermann (2009) által javasolt tényezők alapján alakí-

tottam ki. Ezen tényezők fontosságát a 3.2. fejezetben bemutatott fesztiválokra 

specifikált élménymodellek (például Packer és Ballantyne, 2011, valamint Ding 

és Hung, 2021 esetében) is megerősítettek. 

H2: A barátokkal való együttlét és a fellépő zenekarok, az előadók egyaránt a 

legfontosabb tényezők között vannak a fesztiválokról való döntésekben. 

H3: A fesztivál kiválasztásánál a környezet, a helyet adó település által nyújtott 

lehetőségek is a döntés mögött meghúzódó legfontosabb tényezők közé sorolha-

tók. 

 

B. A fesztivállátogatás által nyújtott élményátéléshez kapcsolódóan: 

KK 4) Az élménytényezők között feltárható belső kapcsolatok útvonalait be lehet-e 

azonosítani a könnyűzenei fesztiválok esetén is? Mely élménytényezők épülnek 

egymásra? 

H4: A hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élményből való átala-

kulást jelölő útvonalak a gazdasági érték tényezőben végződnek, amely az esz-

képizmus következményeként jelenik meg. 

A 3.3. fejezetben bemutatott modellek közül például Ásványi és szerzőtársai 

(2019a), valamint Park et al. (2010) az élménydimenziók belső egymásra épülé-

sével is foglalkoztak, illetve azok egymástól való elkülönítését is vizsgálták. A 

primer kutatás ezen részében Ásványi et al. (2019a) javaslatából indultam ki, 

amely szerint az esztétikai élményre épülhet rá a tanulási és a szórakozási él-

mény és végül ezekből alakul ki az eszképizmus élménye. Ezt az elgondolást öt-

vöztem a PLS-SEM-modellemben Semrad és Rivera (2018) ötelemű modelljé-

vel. A primer kutatás ezen fázisához készült modell összeállításakor a vevőérték 

modell alapján abból indultam ki, hogy a gazdasági élmény – mint a ráfordítások 

és a 4E élményei által nyújtott előnyök összevetésének eredménye – az Ásványi 

et al. (2019a) alapján egymásra épülő elemek következményeként tud megjelen-

ni. A belső kapcsolatok vizsgálatára kialakított modellt a 10. ábrán mutatom be, 

amelyhez PLS-SEM elemzést használtam (az ábrán a későbbiekben használt vál-

tozók elnevezéseit is feltüntettem). A kialakított kérdéseket az 5.3.3. fejezetben 

mutatom be részletesen. 
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10. ábra: Az on-trip szakaszra fókuszáló PLS-SEM-modell kialakítása 

A javasolt modell szerint az esztétikai élményből indulunk ki, mint a fesztiválra 

érkezéskor átélt első élményelem. Ez a fesztiválon való részvétel során tanulási 

(mint például új kultúrák, zenék, emberek megismerése) és szórakozási (mint 

például a koncerten való passzív részvétel) élményekbe alakul át, amelyek hoz-

zájárulnak az eszképizmus élményének megteremtéséhez. Emellett mind a négy 

elem feltételezéseim szerint közvetlen hatással van a gazdasági értékre is. Ezek 

alapján a modell PLS-SEM vizsgálatához 7 darab alhipotézist fogalmaztam meg, 

melyek közül a H4a-H4c az Ásványi et al. (2019a) által javasolt modell adaptá-

lása, a H4d-H4g pedig a kiegészített modellhez kapcsolódó új kapcsolatok feltá-

rására vonatkozott. 

H4a: A könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élmény pozitív közvetlen 

hatással van a tanulási (H4aa), a szórakozási (H4ab) és az eszképizmus (H4ac) 

élményre. 

H4b: A könnyűzenei fesztiválok esetében a szórakozási élmény pozitív közvetlen 

hatással van az eszképizmusra. 

H4c: A könnyűzenei fesztiválok esetében a tanulási élmény pozitív közvetlen ha-

tással van az eszképizmusra. 

H4d: A könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élmény nincsen közvetlen 

hatással a gazdasági értékre. (Tehát a gazdasági érték megvalósulásához szük-
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ség van az esztétikai élményen túlmutatóan még további élményeket is átélni a 

könnyűzenei fesztiválok esetében.) 

H4e: A könnyűzenei fesztiválok esetében a tanulási élmény pozitív közvetlen ha-

tással van a gazdasági értékre. 

H4f: A könnyűzenei fesztiválok esetében a szórakozási élmény pozitív közvetlen 

hatással van a gazdasági értékre. 

H4g: A könnyűzenei fesztiválok esetében az eszképizmus élménye pozitív közvet-

len hatással van a gazdasági értékre. 

 

KK 5) Mely élménytényezők a jelentősek a fesztivállátogatás során, amelyek legin-

kább hatnak az elégedettségre, valamint az elégedettség hatással van-e az él-

ménymegosztásra? 

A 3.3. fejezetben bemutatott eredmények, például Rivera és Semrad (2018), 

Mehmetoglu és Engen (2011), Ásványi et al. (2019b), valamint Manthiou et al. 

(2014) kutatásai is arra mutatnak rá, hogy az emlékezetes élményre az élmény-

összetevők szignifikáns hatással vannak, de az élménymegosztás esetében már 

nem egyértelmű a pozitív kapcsolat. 

H5: A hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az elégedettségre a vizsgált él-

ménydimenziók közül a szórakozás van a legnagyobb pozitív hatással. 

H6: Az elégedettség és az élménymegosztás között erős, pozitív kapcsolatot ta-

lálhatunk a vizsgált fesztiválok esetében. 

 

C. A fesztivállátogatáshoz köthető élménymegosztáshoz, illetve a megosztott fogyasztói 

tartalmakhoz kapcsolódóan: 

KK 6) Melyek a legfontosabb élménymegosztás mögött meghúzódó motívumok? 

Hogyan lehetséges az élménymegosztás motívumait csoportosítani? Hogyan le-

het a fogyasztókat klaszterekbe sorolni a motívumok fontossága alapján? 

Az elméleti kutatás 4.5. fejezetében többek között Yang (2017), Munar és Ja-

cobsen (2014), illetve Ben-Shaul és Reichel (2018) is számos tényezőt mutat 

meg, mint az élménymegosztás mögött rejlő motívumokat. Több forrás nem csak 

megadja a vizsgált motívumokat, hanem azokat csoportosítja is. Erre alapoztam 

én is a kutatási kérdést, amelyhez tartozó kérdőív szakasz részletesebb leírását az 

5.3.4. fejezetben tárgyalom. 
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KK 7) A KK 5, valamint a KK 6-ra építve, milyen motívumukat és külső kapcsola-

tokat lehet meghatározni, amelyek segítik az élménymegosztásra való nyitottsá-

got? 

H7: Az élménymegosztás szempontjából legfontosabb tényező a valódi érték te-

remtésének motívuma, amelyre pozitív hatással van a közösség tagjává válás. 

Ennek a kérdésnek a megválaszolására a KK 4-hez hasonlóan PLS-SEM modellt 

alkottam a KK 5, illetve a KK 6 eredményeire építve. A kialakított modellt a 11. 

ábrán mutatom be, ahol a későbbiekben használt változók elnevezéseit is feltün-

tettem. A modellhez kapcsolódó kérdéseket az 5.3.4. fejezetben mutatom be 

részletesen. A H7-es hipotézis megválaszolásához a modellben alhipotéziseket 

alakítottam ki: 

H7a: A márka/fesztiválközösség részévé válás pozitív közvetlen hatással van az 

élménymegosztására való nyitottságra. (Kék nyíl a 11. ábrán) 

H7b: A márka/fesztiválközösség részévé válás pozitív közvetlen hatással van a 

fogyasztói tartalmakat létrehozó motivációs faktorokra. (A 11. ábra bal oldalán 

található vörös nyilak jelölik)  

H7ba: … közvetlen hatással van az önkifejezés a közösségi médiában fak-

torra.  

H7bb: … közvetlen hatással van a valódi érték teremtése faktorra.  

H7bc: … közvetlen hatással van a mások befolyásolása faktorra.  

H7bd: … közvetlen hatással van a jövőbeli befektetések faktorára. 

H7c: Az egyes tartalmak létrehozásra irányuló motivációs faktorok pozitív köz-

vetlen hatással vannak az élménymegosztásra való nyitottságra. (A 11. ábra 

jobb oldalán található vörös nyilak együtt.) 

H7ca: Az önkifejezés a közösségi médiában faktor pozitív hatással van ….  

H7cb: A valódi érték teremtése faktor pozitív hatással van….  

H7cc: A mások befolyásolása faktor pozitív hatással van ….  

H7cd: A jövőbeli befektetések faktora pozitív hatással van … 

H7d: A márka/fesztiválközösség részévé válás pozitív, indirekt hatással van az 

élménymegosztásra való nyitottságra. (A 11. ábrán a vörös nyilak által megje-

lölt, H7a helyetti alternatív útvonalak együttesen.) 
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11. ábra: Az élménymegosztás PLS-SEM útelemzéséhez kialakított modell 

 

KK 8) Az utazást megelőző és az utazást követő szakaszban beazonosított különbö-

ző látogatói csoportok mennyire feleltethetőek meg egymásnak? Az élmény-

megosztás alapján eltéréseket lehet-e tapasztalni az információgyűjtési források-

ban? 

Ezt a kutatási kérdést egyrészt a 4.1. fejezetben bemutatott ZMOT modell ala-

pozza meg, amely szerint a megosztott élmények a későbbi fogyasztók informá-

cióforrásaivá válnak, ennek azonban fontos eleme, hogy az élményt megosztó és 

az információt kereső fogyasztók „találkozzanak” az online térben, vagyis az 

egyes fázisokban beazonosított csoportok között találhatunk-e átfedést. Másrészt 

például Choi et al. (2012) rávilágít arra, hogy a turisták online szokásai és a 

használt médiarepertoár jelentősen változhatnak az egyes fázisok között. 

H8: Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok és a pre-trip 

fázisban az információgyűjtés forrásai alapján beazonosított csoportok között 

szignifikáns kapcsolat mutatható ki. 

H9: Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok között szig-

nifikáns eltérést tapasztalhatunk a pre-trip fázisban használt információforrások 

számában. 
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5.2. A primer kutatás módszere, mintavétele 

A primer kutatásomban a hazai fesztiválturizmusra fókuszálok a turisztikai fogyasztói folyamatot 

középpontba helyezve. Az elméleti összefoglalásban láthattuk, hogy az élményteremtésen, a száj-

reklámon és a közösségi médián keresztül hogyan kapcsolódnak össze az utazási folyamat egyes 

lépései. Bár számos kutatás készült a fesztiválokra vonatkozóan, azonban folyamatszemléletű, a 

fesztiválturizmust megelőző és követő fázisokra is fókuszáló átfogó hazai kutatás még nem szüle-

tett, így a kutatásom hiánypótló a hazai fesztiválturizmus területén. A primer kutatásomban egy 

nagymintás feltáró kutatást készítettem el, amely számos kutatási kérdésre választ tud adni. 

A kvantitatív primer kutatást megelőzően – 2014-2016 között a TDK munkámhoz kapcsolódó-

an – a TDM szervezetek vezetőivel (Szentendre, Balatonfüred, Balatonfelvidéki Nemzeti Park) és a 

fesztiválszervezőkkel (VOLT, Sziget és Balaton Sound marketingvezetőjével, játékosítási vezetőjé-

vel és online megjelenésének vezetőjével) készítettem mélyinterjúkat. A PhD képzés során két alka-

lommal fókuszcsoportos interjú is készült digitalizációs (2019. tavaszán) és applikációhasználati 

szokásokról (2018. tavaszán), amelyek a digitalizáció kapcsán ugyan nem szorosan, de kötődnek a 

jelen primer kutatás témájához is (a témában releváns publikációk: Danyi, Iványi, Veres, 2020; il-

letve Iványi, 2016; Iványi, Bíró-Szigeti, 2018; Iványi, 2018a; Iványi, 2018b; Iványi, Bíró-Szigeti, 

2019b). 

A kérdőíves megkérdezés során az 5.1. fejezetben bemutatott kutatási kérdések megválaszolá-

sához a fesztiválturizmusra, a klasszikus turisztikai utakra, illetve a kettő közötti különbségre, to-

vábbá az élményteremtésre és az élménymegosztásra fókuszáltam. A kérdőív felépítését részletesen 

az 5.3. fejezetben mutatom be, illetve a teljes átirat is megtalálható a 14. fejezetben. 2015-ban a 

PhD képzés előtt egy próbalekérdezés történt a TDK munkám során egy kezdetleges kérdőív-

összeállítással, majd 2016 és 2020 között minden évben október-novemberi időszakban egy új kér-

dőívet kérdeztem le. A kérdőívekben számos kérdés azonos, azonban minden évben bekerültek 

újabb kérdések, illetve a már nem releváns kérdéseket kiszedtem. Így a kérdőív hosszának jelentős 

növelése nélkül lehetőségem volt újabb modellek vizsgálatára és ezzel párhuzamosan az állandó 

kérdésekkel évenkénti összehasonlítására is. 

A megkérdezés módszerének gyakran használt eszköze az online kérdőív (Malhotra et al., 

2017), amely az egyik legnépszerűbb megoldás a kvantitatív módszerek közül. Azért is különösen 

népszerű, mert a felépítése strukturált, az eredmények jól számszerűsíthetőek, grafikusan is bemu-

tathatóak, és a leíró statisztikai elemzések mellett a különböző próbák segítségével hipotézisekről is 

lehet dönteni. Azonban fontos kiemelni azt is, hogy az eredmények minősége több tényezőtől is 

függ, ilyen például a mintavételi megoldások, a kérdések precíz megírása, a lehetséges válaszok 
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teljeskörűsége és átgondoltsága vagy az elemzés összetettsége, amely például a hipotézisvizsgálatok 

során használt próbák megfelelőségétől is függ (Mitev, 2019). 

A kérdőíves felméréssel járó előnyökre fókuszáltam, amikor emellett a lekérdezési eszköz mel-

lett döntöttem. Az egységesítés, a zárt kérdések, a megfelelő logikai felépítés és a szűrések számos 

előnnyel járnak a kvantitatív elemzésekhez, a nagymintás vizsgálatban a kitöltések tömeges össze-

hasonlításához, azonban a kérdező és a megkérdezettek közötti szabad kommunikáció hiánya ru-

galmatlanná is teszi ezt az eszközt, amelybe a spontán gondolatok, megjegyzések, további ötletek 

már nem tudnak bekerülni (Gyulavári et al., 2014). Mindezeket a szempontokat beépítettem a kér-

dőívem összeállítása során, melyet a továbbiakban részletezek.  

A kérdőív szerkesztésekor egyrészt érdemes követni az úgynevezett tölcsérmódszert, amely so-

rán a tágabb témaköröktől megyünk az egyre specifikusabbak irányába, másrészt pedig a kérdező-

vel való interakció hiánya miatt a kérdéseket egyértelműre kell megszerkeszteni, és a válaszlehető-

ségeknek minél inkább teljeskörűeknek kell lenniük. Emiatt is rendkívül fontos az úgynevezett pró-

balekérdezés, ahol egyrészt vizsgáljuk, hogy a kérdőív jól működik-e (például a kérdések feltételek 

menti megjelenése jó-e), másrészt pedig a kitöltőktől kapott visszajelzések alapján az egyes (példá-

ul félreérthető) kérdéseket tudjuk javítani, pontosítani (Malhotra et al., 2017). Az évente frissített 

kérdőívek témaköri sorrendjénél a tölcsérmódszert én is figyelembe vettem, amely elengedhetetlen 

feltétele volt a logikai ugrások beépítésének is. Próbalekérdezést minden évben végeztem az elké-

szült kérdőívvel, amely segített az esetleges hiányos válaszok kiegészítésében és a szűrések pontosí-

tásában is. 

A kitöltők részéről fontos, hogy nyitottak legyenek a válaszadásra és kompetensnek is számít-

sanak a témakörben, számukra is releváns témát dolgozzon fel a kérdőív és annak hossza is elfo-

gadható legyen. Jelen kérdőív esetében a számos kutatási kérdés és témakör miatt a kitöltési idő 

csökkentése volt szükséges, így különösen fontos volt, hogy megfelelős szűrőkérdésekkel, és komp-

lexebb, de összességében kevesebb kérdéssel találkozzon a kitöltő. Emiatt (és a szakirodalomból 

alkalmazott modellek, valamint a későbbiekben, az 5.4.-5.5. fejezetekben bemutatott statisztikai 

eszközök miatt) számos kérdés esetében szemantikus differenciálskálát vagy Likert-skálát, illetve 

Likert-jellegű skálát alkalmaztam (Gyulavári et al., 2014). A Likert-jellegű skálák esetében is csak a 

két szélsőértéket adtam meg, ahogyan az számos – a marketingtudományban megjelent – publikáci-

óban használatos, így ezen eseteknél – követve a korábbi kutatási módszertanokat – metrikus ada-

tokkal, a mérési szint szerint intervallumskálákkal dolgoztam. Ennek ellenére számos esetben a 

normalitás hiánya miatt (lásd részletesebben az 5.4., valamint 5.5. fejezetekben) ordinálisnak tekin-

tettem a skálát és nemparaméteres próbákkal dolgoztam. A skálákat több helyen korábbi kutatások-

ra építve adaptáltam és alakítottam át például a turisztikai megoldásokról fesztiválos jellegűekre, 

amelyeket részletesen az 5.3 fejezetben mutatok be. 
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A mintavétel idejének azért az október-november időszakát választottam, mert ekkor még a 

nyári fesztiválos élmények kellően frissek voltak ahhoz, hogy jól emlékezzenek a kitöltők, viszont 

már a fesztiválszezon véget ért, így az adott évre vonatkozóan összefoglaló eredményt tudnak mu-

tatni a válaszok. 

Sokaságnak a hazai fesztiválok magyar Z generációs látogatóit tekintettem. Ez a generáció a 

2.3. fejezetben bemutatott korábbi kutatási eredmények alapján a legnagyobb hazai zenei fesztivá-

lok célcsoportját és látogatóinak egy jelentős részét teszi ki. A mintavételi keretet budapesti egye-

temek alap- és mesterképzéses hallgatói jelentették, akik között a kérdőívet minden évben terjesz-

tettem. 

A mintavételi módszer minden lekérdezés során azonos volt, annak kiválasztásához többek kö-

zött Mitev et al. (2017), Kelemen-Erdős és Mitev (2020), illetve Zavodna és Zavodny Pospisil 

(2018) kutatásait használtam fel. Egyrészt kényelmi, másrészt pedig hólabda mintavételt alkalmaz-

tam kombinálva, hogy releváns válaszokat tudjak gyűjteni. Bár mind a hólabda, mind pedig a ké-

nyelmi vagy önkényes mintavétel a nem-véletlenszerű módszerek közé tartozik, ezáltal az elemzé-

sekre épülő következtetéseket óvatosan, számos megkötéssel szabad csak általánosítani, azonban a 

feltáró kutatás esetén hatékony, azaz kevésbé költséges, időigényes megoldásnak számít (Malhotra 

és Birks, 2007, illetve Malhotra et al., 2017). Emellett a kiválasztott mintavételi keret a zenei feszti-

válok szempontjából releváns kitöltőket jelent és a mintanagyság meghatározásánál is törekedtem a 

nem-véletlenszerű mintavételi megoldások limitációinak ellensúlyozására. A kétféle mintavételi 

módszer kombinálásával a Neulinger (2016) által bemutatott többmódszerű kutatás valósult meg. 

Ezzel a válaszadási hajlandóság, illetve a reprezentativitás javítása, továbbá a mintaméret növelése 

is megvalósítható volt. Emellett mind az öt évben a kérdőív mintavételi keretbe szánt hallgatóinak 

történő kiküldése előtt 10-20 fős, kismintás próbalekérdezést is végeztem. A 2. táblázatban láthatjuk 

a legfontosabb demográfiai adatokat az öt évhez kapcsolódóan, amely azt is mutatja, hogy a legnép-

szerűbb hazai fesztiválok esetén is a kitöltők relatív nagy arányban tudtak releváns válaszokat adni. 

Az online kérdőívet a LimeSurvey 2.64.7 verziójában állítottam össze, amely automatikusan 

SPSS-formátumú adatbázisba konvertálva adta meg számomra a kitöltési adatokat, emellett a kitöl-

tési időket is mérte, így a túlságosan rövid vagy hosszú kitöltési idejű válaszokat érvénytelennek 

tudtam nyilvánítani. Ez a szoftver számos kérdéstípus beépítésére és igen kifinomult feltételrend-

szer összeállítására adott lehetőséget. Ezen feltételeket a kérdések és az alkérdések esetében is a 14. 

fejezetben minden kérdésnél külön jelöltem. Ezzel a megoldással az egyes kérdésekre, alkérdésekre 

releváns válaszokat tudtam gyűjteni, mert csak akkor jelentek meg az egyes alpontok vagy teljes 

kérdések, ha a korábbi válaszok alapján az indokolt volt. Az SPSS-formátumú exportálásnak kö-

szönhetően az adatok átalakítását és feldolgozását az SPSS 25 és 26-os verziójában végeztem, a 
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PLS-SEM analízis az Adanco 2.1.1-es verziójával készült, illetve a grafikonokat, ábrákat a Micro-

soft Excel 2016-os verziójában, valamint a Diagrams.net szoftverében hoztam létre. 

5.3. A kérdőív felépítése és a kapcsolódása az elméleti modellekhez 

Ebben a szakaszban részletesen is bemutatom a kérdőív felépítését, amelynek a teljes leiratát a 14. 

fejezet tartalmazza. A leiratban külön jeleztem, hogy melyik kérdés hogyan változott az évek során 

(2016-2020 között), illetve mi mikor került bele a kérdőívbe, vagy került ki. Az ottani tematikus 

csoportosítást követve, itt a modellekhez, szakirodalmi forrásokhoz való kapcsolódási pontokat 

emelem ki. 

2. táblázat: A primer kutatás öt évének demográfiai és fesztivállátogatási jellemzői 

Év: 2016 2017 2018 2019 2020 

Értékelhető kitöltések 

száma 

832 647 1212 740 437 

Kitöltők neme: 

Férfi 45,60% 50,90% 68,70% 54,30% 51,00% 

Nő 54,40% 49,10% 31,30% 45,70% 49,00% 

Kitöltők életkori eloszlása: 

18 17,40% 11,00% 7,50% 12,60% 11,20% 

19 36,80% 33,60% 21,00% 28,60% 34,30% 

20 24,00% 35,00% 30,00% 24,10% 25,20% 

21 10,00% 8,90% 24,80% 18,60% 13,00% 

22 6,10% 6,80% 10,80% 8,50% 7,30% 

23 3,00% 2,80% 3,50% 3,30% 4,80% 

24 1,80% 1,40% 1,30% 2,50% 2,10% 

25 1,00% 0,50% 1,10% 1,80% 2,10% 

Kitöltők lakhelye: 

Főváros 48.3% 47.7% 43.5% 48,20% 45,80% 

Megyei jogú város 16.2% 12.9% 14.6% 15,80% 14,40% 

Város 26.5% 28.1% 28.6% 24,40% 27,50% 

Falu, egyéb 9.0% 10.5% 13.3% 11,60% 12,40% 

Az adott évben valamilyen zenei fesztiválon részt vettek: 

Száma: 738 401 844 450 341 

Aránya a mintában: 88,7% 62,0% 69,6% 60,8% 78,0% 

Részvételi arány a legnépszerűbb hazai fesztiválokon: 

VOLT 21,5% 21,2% 14,7% 16,0% - 

Balaton Sound 26,8% 28,9% 14,7% 23,8% - 

EFOTT 12,2% 13,5% 13,9% 16,2% - 

Sziget Fesztivál 44,2% 39,4% 27,1% 32,4% - 

STRAND 12,2% 12,2% 12,1% 20,0% - 

 

Minden év kérdőíve alapvetően a turizmus és a fesztiválok irányából, a három fő turisztikai fá-

zis mentén gyűjti a válaszokat. Ezeket megelőzi egy általánosabb eszközhasználati és szűrőkérdése-

ket tartalmazó szakasz, illetve a végén egy rövid, demográfiai kérdéseket tartalmazó oldal zárja.  
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5.3.1. Demográfiai, általános és szűrőkérdések 

Az általános bevezető kérdések esetében a K1 és K2-es kérdések az applikációk használatára vo-

natkoztak, a K1 szürőkérdésként funkcionált, amely számos későbbi kérdés előfeltétele volt. Töb-

bek között az applikációkhoz tartozó alkérdéseket szűrte, illetve ha nem használt a kitöltő appliká-

ciókat akkor az élménymegosztáshoz kapcsolódó kérdések sem jelentek meg. Emellett az appliká-

ciók használatában történt változások vizsgálatára került be a K2-es kérdés a kérdőívbe. 

A turisztikai és a fesztiválos közösségi média- és applikációhasználat élménymegosztási infor-

mációi mellett fontos volt, hogy az általános élménymegosztást is megkérdezzem, hogy az eredmé-

nyek egymással összevethetőek legyenek. A K3-as és K4-es kérdések erre az összehasonlíthatóság-

ra irányultak. A K4-es kérdés alkérdései a későbbiekben a fesztiválos élménymegosztás esetén is 

megjelennek a kérdőívben, ugyancsak az összehasonlíthatóság céljából. Ezen motívumokat a ko-

rábbi saját kutatási eredményeimre és a 4.5. fejezetben bemutatott forrásokra (többek között Munar 

és Jacobsen, 2013 és 2014, Kang és Schuett, 2013, illetve Ben-Shaul és Reichel, 2018 kutatásaira) 

alapozva állítottam össze. 

A kérdőív végére került 4 darab demográfiai kérdés (K39-K42), amelyek a kitöltő nemére, élet-

korára (amely a Z generációs szűrés miatt is lényeges volt), lakhelyére, illetve jelenlegi foglalkozta-

tási státuszára vonatkoztak. 

5.3.2. Információgyűjtési szokások a pre-trip fázisban 

Az utazást és fesztivált megelőző szakaszra vonatkozó kérdések alapvetően az információszerzés 

forrásaira, azok fontosságára, a befolyásoló személyekre fókuszáltak, amelyek mellett a fesztiválok 

esetében a döntés, azaz a fesztivál kiválasztása mögött meghúzódó motívumokat is vizsgáltam. A 

turisztikai utak esetében a K6/a-b és a K7-es kérdések, illetve fesztiválok esetében a K12-13-14-15-

ös kérdések a későbbi részekhez szükséges szűrökérdésekként funkcionáltak. A kérdések összeállí-

tásakor az alábbi szakirodalmi forrásokat használtam: 

• K12-13-15 esetében a fesztiválok tipizálásához az öt kategóriát saját magam alakítottam 

ki Hunyadi et al. (2006a és 2006b), Jászberényi et al. (2016) illetve MFRMP (2010) 

alapján. Mindezt az összeállítást az MTÜ (2017 és 2021) által kiadott publikációk is 

megerősítették. 

• A K14-es kérdésben található legnépszerűbb fesztiválok listáját 2016-ban alakítottam ki 

elsődlegesen az adott nyár népszerűbb fesztiváljai alapján, majd a későbbiekben ezt 

minden évben felülvizsgáltam a programturisztikai weboldalak16 alapján.  

 

16 Lásd például a https://www.programturizmus.hu/ajanlat-zenei-fesztivalok-esemenynaptar.html illetve a 

http://elmenyem.hu/fesztivalok/hazai-fesztivalok/ weboldalakon a listákat, leírásokat. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-zenei-fesztivalok-esemenynaptar.html
http://elmenyem.hu/fesztivalok/hazai-fesztivalok/
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• A K8-as kérdésben bemutatott turista tipizációt a Jancsik et al. (2010) által javasolt 

szegmentáció alapján készítettem el, és a turisták motivációi alapján való klaszterek ki-

alakítására került bele a kérdőívbe. 

• A turisztikai oldalon a K9-10-es, illetve a zenei fesztiválok esetében a K17-18-as kérdé-

sek használati gyakorisági, illetve fontossági kérdések, amelyek a 4. fejezetben bemuta-

tott források alapján lettek kialakítva, különösen Xiang et al. (2015), Minazzi (2015), 

Choe et al. (2017) eredményeit használtam fel. A 2019-ben hozzáadott – befolyásoló 

személyekre vonatkozó – alkérdések összeállítását és a kérdőívbe való behelyezését, ez-

által a különböző referenciacsoportok közötti különbségek vizsgálatának a fontosságát 

Narangajavana Kaosiri et al. (2017), Kozinets et al. (2010), Holczinger et al. (2013) il-

letve Kovács et al. (2019) támasztották alá. 

• A K16-os kérdés alapjait a 2.6. fejezetben bemutatott korábbi kutatási eredményekre 

alapozva állítottam össze, amelyet 2020-ban a pandémia miatt bővítettem. Az összeállí-

tásban különösen fontos volt Rátz (2012), valamint Sija és Schauermann (2009) kutatá-

sának eredményei. Az alkérdések fontosságát a később megjelent kutatások közül pél-

dául Borges et al. (2020) eredményei is megerősítették. 

• A K11-es állítások egy korábbi fókuszcsoportos kutatásra alapozva kerültek a kérdőív-

be, amely kvantitatív kutatás eredményei a Danyi et al. (2020) publikációban jelent 

meg. 

5.3.3. Az élménymodellek adaptálása a kérdőívben 

2018-tól kezdődően Pine és Gilmore (1998) 4E-modelljét, illetve a Semrad és Rivera (2018) által 

javasolt 5E-modellre való bővítését építettem be a kérdőívbe. Az alkérdéseket alapvetően Semrad 

és Rivera modelljének állításaira alapoztam kisebb módosításokkal, amelyek figyelembe vették a 

zenei fesztiválok, illetve a hagyományos turisztikai utak sajátosságait. Az állítások mind az általá-

nos kérdésekben (modell elemenként 2, illetve 3 állítással), mind pedig a konkrét fesztiválokra vo-

natkozó kérdésekben (modell elemenként 1-1 állítással) megjelentek. Ezen kérdések összeállításá-

nál az alábbiakat vettem figyelembe: 

• A K19/a, illetve K20-as kérdésekben az 5E modell elemeit Semrad és Rivera (2018) ku-

tatásaira alapoztam. A külső kapcsolatokba az emlékezetes élményt, a megosztást és a 

hűség kialakulását vettem be a 3.3-as fejezetben bemutatott kutatási eredmények alap-

ján. Emellett Kazár (2013 és 2016) kutatásait alapul véve a márkaközösség részévé vá-

lást a fesztiválközösségre értelmezve ugyancsak beemeltem a modellbe. Ez a fajta ösz-

szeállítás a 3.3. fejezetben található 7. ábrán felvázolt kapcsolatok alapján elemezhető 
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modellt adtak a számomra, amelyben az Ásványi et al. (2019a) által javasolt 4E model-

len belüli egymásra épülést is lehetséges volt vizsgálni. 

• A 2016 és 2017-es kérdőívek adatai alapján a K14-es kérdések válaszait feldolgozva vá-

lasztottam ki a legnépszerűbb 5 hazai fesztivált, amelyek esetében a résztvevőkből alko-

tott részminták is már értékelhető nagyságúak lettek. A K21-K24-es kérdések így lettek 

kialakítva a Volt Fesztivál, a Balaton Sound, az EFOTT, a Sziget Fesztivál és a Strand 

Fesztivál esetében. 

o Az egyes fesztiválokra vonatkozó 5E modell adaptációkat a K23-as kérdésben a 

K20-as mintájára, azonos struktúrával állítottam össze, azonban itt a kérdőív rö-

vidítése miatt és az egyes fesztiválok esetében várható alacsonyabb mintaméret 

miatt csak 1-1 állítás került bele fogalmanként. Ezen esetekben az összesített él-

mény helyett a 7. ábrán található elégedettség fogalmát használtam, amelyhez a 

K24-es kérdés válaszait használtam fel. 

o A K21-es kérdést az összehasonlíthatóság érdekében az 5.3.2-es fejezetrészben 

bemutatott K16-os mintájára készítettem el minden egyese fesztiválhoz. 

o A K22-es kérdés jelölhető állításait a 2.4. fejezetben részletesen is bemutatott 

Jászberényi et al. (2016), valamint Hunyadi et al. (2006a) eredményeire alapoz-

tam. 

5.3.4. Az élménymegosztásra vonatkozó kérdések 

A post-trip szakaszra – illetve kisebb mértékben az on-trip szakaszra is – jellemző élménymegosz-

tásra vonatkozó kérdések összeállításánál ugyancsak fontos szempont volt, hogy a hagyományos 

turisztikai utak és a fesztiválok összehasonlítását meg lehessen valósítani, ezért számos kérdés mind 

a kettő „turisztikai út” típusra megtalálható a kérdőívben. Ezek kialakításához az alábbi szemponto-

kat vettem figyelembe: 

• A K32-es, illetve K34-es kérdések összeállítását a közösségi média 4.2-es, illetve 4.4-es 

fejezetekben bemutatott változatossága és ezáltal a megosztható tartalmak sokféleségé-

nek a ténye ösztönözte. Ezt erősíti meg egyrészt Kaplan és Haenlein (2010) modellje is, 

illetve – a turizmusra fókuszálva – a Marine-Roig (2019) által összeállított leggyakoribb 

tevékenységek listája is. 

• A K33-es és K35-ös kérdések fontosságára – miszerint az egyes fázisok között eltérés 

van közösségimédia-használatban (például az Instagramot más intenzitással használják 

élménymegosztásra utazás közben és után, mint a Facebookot) – saját korábbi kutatási 
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eredmények (lásd részletesebben Veres et al., 2017-ben) és Choi et al. (2012) is felhív-

ják a figyelmet, illetve a későbbiekben Kang és társai (2019) is megerősítik mindezt. 

• A K36-os, illetve K38-as kérdések összeállításához az élménymegosztás motivációira 

vonatkozó forrásokat (többek között Munar és Jacobsen, 2013 és 2014, Kang és Schuett, 

2013, Ting et al., 2014, illetve Ben-Shaul és Reichel, 2018), illetve korábbi kutatási 

eredményeimet vettem alapul. A lista ez alapján 2018-ban kis mértékben bővítve is lett. 

A K36-os kérdést úgy állítottam össze, hogy az összehasonlítható legyen a K4-es, álta-

lános élménymegosztási motívumokra vonatkozó kérdéssel. A K37-es kérdést ugyan-

csak korábbi kutatási eredmények alapján raktam be a kérdőívbe, ennek fontosságát ké-

sőbb Pásztor és Bak (2020) eredményei is alátámasztották. 

5.4. A primer kutatás során használt skálakészítési és mérési technikák 

Az előző alfejezetekben már említettem, hogy számos különböző kérdéstípust használtam a kérdő-

ívben, illetve ezeket különböző, a szakirodalomban fellelhető modellekre építettem. A hipotézis-

vizsgálatok elvégzéséhez ennek megfelelően – igazodva a kérdések típusához és a korábbi szakiro-

dalmi eredményekkel való összehasonlíthatósághoz is – többféle statisztikai próbát is végeztem. 

Ebben, illetve a következő alfejezetben röviden összefoglalom a szakirodalomban gyakran használt, 

az én primer kutatásomban is többször megjelenő próbák, módszerek céljait, alkalmazásának mód-

ját, lépéseit, így a későbbiekben az eredmények bemutatásakor csak a próba nevét és a kapcsolódó 

eredményt, szignifikanciaszintet, elfogadást vagy elutasítást fogom feltűntetni. 

Az online kérdőívben azok a kérdések, amelyek többszörös választásként működtek, az SPSS 

adatbázisba önálló alkérdésként, igen-nem válaszlehetőségekkel kerültek bele, így ezeket nominális 

skálaként alkalmaztam. A klaszteranalízissel vagy valamilyen változó mentén önkényesen kialakí-

tott csoportok esetében a csoportosító változót ugyancsak nominális változóként kezeltem (például 

a varianciaanalízis során a független változók esetében). A klaszteranalízisnél bevezetett dummy 

változókat is nominális skálájúnak tekinthetjük. Az ordinális skálát relatív kevés kérdésben használ-

tam. Ilyen volt például sorba rendezés, rangsorolás. 

A kérdések egy igen jelentős részénél a válaszlehetőségek (a fontosságok, az elégedettség, a tel-

jesítmény, a szélsőértékek közötti választás szemantikus skálán és az állításokkal való egyetértés 

mértékének a jelölése is) a két végpont megjelölésével – összhangban a marketingtudományban 

megjelent számos további kutatással – intervallumskálának tekinthetők. A legtöbb ajánlás ezeket 5-

től 9 elemű skálának javasolja. 2016-ban általában 5 elemű skálákkal dolgoztam, azonban 2017-től 

kezdve szinte mindegyik esetben 7 eleműre cseréltem a skálákat. Az 5 és a 7 elemű skálák között az 

intervallumskála használatára vonatkozó szabályok alapján skálatranszformációval lehetséges a 

váltás, de a diszkrét skála és a relatíve kevés elemszám miatt ezt a típusú átalakítást – ahol csak 
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lehetséges volt – elkerültem. Az évek közötti összehasonlítás esetében néhány elemnél szükséges 

volt a két skálát azonosra transzformálni, ehhez a várható érték lehetséges maximuma és minimuma 

közé transzformált százalékos értékeket használtam (Ketskeméty et al., 2011, p. 39.). Mindezek 

mellett néhány esetben további skálatranszformációval az adott évben maximális és minimális vár-

ható érték, mint szélsőértékek közé transzformáltam a változók átlagait a szemléletesebb összeha-

sonlítás érdekében (ezen értékeket minden alkalommal relatív értékként tűntettem fel).  

A 7 elemű intervallumskálák esetében kiegyensúlyozottak (a középső értéket neutrálisnak jelö-

lő) és nem kiegyensúlyozottak is (például „az egyáltalán nem fontos – nagyon fontos számomra” 

válasz opciók) voltak. Ahol a neutrális elem egyértelmű volt, ott azt is kiírtam támpontként a kitöl-

tők számára, ezzel biztosítva a válaszok esetében a skála szimmetrikusságát (Malhotra et al., 2017, 

p. 353). A szűrőkérdések és a feltételek használatával, a tölcsérmódszernek köszönhetően csak 

olyan kérdés jelent meg, amelyre a válaszadónak tudnia kell felelni. Így a „nincs véleményem”, 

„nem szeretnék nyilatkozni” válaszlehetőségek kevés helyen szerepeltek, illetve néhány kérdésnél 

(általában a többszörös választások esetén) – ahol logikailag volt értelme – meg volt engedve a kér-

dés vagy az alkérdés átugrása és a kitöltés hiánya. 

5.5. A primer kutatás során felhasznált statisztikai próbák és elemzési 

módszerek 

Malhotra (2017, 12. fejezet) valamint Sajtos és Mitev (2007) alapján a válaszlehetőségek interval-

lumskálás kialakítása arra is lehetőséget adott, hogy ne csak a válaszok eloszlását, de azok átlagát és 

szórását is vizsgálhassam. Az elemzéshez egyváltozós és többváltozós módszereket is használtam 

(Hair et al., 2014-re is alapozva). Számos változó esetében az eloszlás a normálistól szignifikánsan 

eltért, így minden érintett változót egymintás Kolmogorov-Smirnov próbával (one-way Kolmo-

gorov-Smirnov test) külön ellenőriztem. 

5.5.1. Varianciaelemzés és kereszttáblás vizsgálatok 

Több eredmény bemutatásához varianciaanalízist készítettem, például a különböző klaszterek, cso-

portok (független változó – nominális skálán) közötti eltérések (függő változók – intervallumská-

lán) vizsgálatára. Ezek az elemzések Malhotra (2017, 20. fejezet), Sajtos és Mitev (2007, 5. fejezet, 

valamint Ketskeméty et al. (2011, 2.3. fejezet) alapján készültek. A normális eloszlás esetében az 

egyváltozós ANOVA (one-way ANOVA) tesztet végeztem. Számos esetben azonban a normalitás 

hiánya miatt nemparaméteres próbát használtam. Több csoport összehasonlítása esetén a Kruskal-

Wallis tesztet (one-way Kruskal-Wallis test), míg pontosan kettő független minta esetében a Mann-

Whithney-féle U próbát (Mann-Whitney U test). 
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Abban az esetben, ahol nem egy függő változót vizsgáltam több független minta esetében, ha-

nem ugyanazon a mintán több változó átlaga közötti eltérést elemeztem (például a látogatók által 

értékelt faktorok között van-e tényleges különbség és kialakítható-e növekvő sorrend a tényezők 

között), ott a normalitás megléte esetén páros mintás t-tesztet (paired t-test), míg a normális elosz-

lás hiányában a Wilcoxon páros mintás előjeles rangszám próbát (Wilcoxon matched-pairs sig-

ned-rank test) alkalmaztam. 

Abban az esetben, amikor két ordinális vagy nominális skálás változó egymástól való függését 

vizsgáltam kereszttáblát készítettem, és a Khi-négyzet próbát (Chi-Square test of independence) 

alkalmaztam. Amennyiben itt azon cellák aránya 20% alatt van, amelyekben az elvárt érték 5-nél 

kisebb, úgy a teszt elvégezhető. Ez azért is volt fontos, mert a kereszttáblák celláiban a kisebb al-

minták és a sok választási lehetőséget nyújtó kérdések esetén számos helyen kis elvárt értéket kap-

hatunk. Ilyen esetekben a szakirodalom által előírtakat alkalmaztam. Egyrészt újrakódolással, ösz-

szevonással lehet javítani az arányon, azonban ha a változó klasztertagságot jelöl, akkor az össze-

vonás nem alkalmazható, ezért abban az esetben a Fischer-féle Exact tesztet (Fischer Exact test) 

érdemes használni a változók függetlenségének a vizsgálatára a Chi-négyzet próba helyett. A klasz-

terekbe való tartozást nominális skálának tekinthetjük, így ott szimmetrikus kereszttábla esetében a 

kapcsolat erősségét a Cramer féle V-vel, míg aszimmetrikus táblánál a Lambdával és a Goodman – 

Kruskal-féle tau-val tudjuk jellemezni. 

5.5.2. Faktor-és klaszterelemzés 

A faktoranalízisnél a főkomponens-elemzést (principal component analysis) használtam. A 

faktorok számának meghatározásában a scree plot ábrát, a Kaiser-kritériumot és a könyökszabályt 

alkalmaztam, de figyelembe vettem a varianciahányad módszert is. A faktorok könnyebb értelme-

zéséhez a VARIMAX rotációval forgattam el a faktorok tengelyeit. A megbízhatóság vizsgálatához 

Cronbach alfát és a CR mutatót (összetétel megbízhatóság) használtam, amelynek értéke fak-

toronként 0,7 fölött érdemes, hogy legyen. A Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) értéknek ugyancsak 0,7 

fölötti értékénél tudjuk jónak ítélni a faktoranalalízis által meghatározott faktorokat, azonban nem 

elfogadhatónak csak a 0,5 alatt érték esetében tartjuk. A Bartlett-teszt az egyes változók közötti 

korrelációt vizsgálja, amelynél a nullhipotézis szerint a korrelációs mátrixban a főátlón kívüli érté-

kek csak véletlenül térnek el a nullától. Mivel a faktoranalízisnek pont az a célja, hogy minél több 

változó korreláljon nagymértékben egymással, ezért ezt a nullhipotézist el kell vetnünk (Sajtos, Mi-

tev, 2007). 

Kétféle klaszteranalízis is készült az elemzések során, amelyeket Sajtos és Mitev (2007), illetve 

Ketskeméty et al. (2011) leírásai alapján végeztem el. A legtöbb esetben a hierarchikus klaszter-

elemzés módszerét használtam. Az 1-7-ig tartó szemantikus skálák használata esetén, mivel mind-
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egyik változó azonos tartományban vehetett fel értékeket, nem volt szükség standardizálásra, ezen 

skálák esetében a négyzetes euklideszi távolság volt számítva. A modellben használt változók kor-

relációját is vizsgáltam. Amennyiben ez 0.9 fölötti volt, úgy az egyik változót eltávolítottam a 

klaszteranalízisbe bevontak közül.  

A kétlépcsős klaszteranalízis során az első elemzés esetében single linkage-módszerrel a kiugró 

elemek kiszűrése, majd a második lépésben Ward metódussal pedig a végső klaszterek kialakítása, 

illetve a végső klaszterszám meghatározása volt a célom. Ekkor általában 2 és 5 közötti klaszter-

számok mindegyikét legeneráltam és azokat külön-külön elemeztem ANOVA táblákkal. A végső 

klaszterszám meghatározásakor az összevonási tábla, az ANOVA eredményei és a koefficiensek 

ábrázolásakor használt könyökkritérium alapján döntöttem a későbbi értelmezhetőség szempontjait 

is figyelembe véve (Sajtos és Mitev, 2007 és Hair et al., 2014 javaslatai alapján).  

Míg a legtöbb esetben a hierarchikus klaszteranalízis Ward eljárásával kapott csoportokat meg-

tartottam, addig a faktoranalízissel együtt vizsgált élménymegosztási motivációkon alapuló klasz-

teranalízisnél a klaszterek számának meghatározása után a mintaelemek k-közepű csoportosítását 

készítettem el. 

5.5.3. PLS-SEM útelemzés 

A 4E és az 5E modellek, valamint a kapcsolódási pontok vizsgálata során, illetve a faktoranalí-

zis elkészítése után számos konstrukciót (vagy fogalmat, angolul a szakirodalomban construct-ként 

említve) alakítottam ki a kapcsolódó változókkal. Ezen fogalmak közötti kapcsolatok jobb megérté-

séhez a gyakran használt PLS-SEM-elemzést is elvégeztem az ADANCO 2.1.1 modellező szoftver-

rel, Dijkstra és Henseler (2015) javaslatai alapján. Ez a módszer nemzetközi szinten az utóbbi évek-

ben egyre népszerűbbé vált a marketingtudomány kvantitatív kutatásai során (Bakshi et al., 2019), 

azonban a hazai kutatói közösség még csak az elmúlt pár évben kezdte el használni, és csupán né-

hány tudományos közösség alkalmazza ezt az elemzési megoldást (Kun et al., 2021). Ezáltal a disz-

szertációba való beemelésével a kutatás témája mellett az elemzés módszerével is szerettem volna 

az eredmények újszerűségét növelni. 

Habár a PLS-SEM nem ad olyan precíz eredményt, mint a CB-SEM, azonban a robosztussága 

miatt Hair és társai (2012) valamint Mitev et al. (2017) javaslata alapján a PLS-SEM is jól használ-

ható a feltáró kutatások esetén és mára már a CB-SEM-hez hasonlóan elterjedt és elfogadott mód-

szer (Kun et al., 2021). Például a CB-SEM-mel ellentétben a PLS-SEM nem igényli a változók 

normális eloszlását, amely feltétel számos általam vizsgált szemantikus skálás változó esetében 

ugyancsak nem teljesült. Ilyen módon a PLS-SEM elemzésbe a változók egy igen széles skáláját 

tudtam bevonni. 
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A mérési modell megfelelőségének vizsgálatára számos kritériumot dolgoztak ki az elmúlt 

években. A konvergencia érvényességéhez a standard faktorsúlyokat kell ellenőrizni: 0,5 fölötti 

érték fogadható el, de feltáró kutatásnál elegendő lehet a 0,4 is, azonban a 0,7 fölötti érték az ideális 

(Hair et al., 2012 és Ásványi et al., 2019a). Emellett az átlagos kivonatolt varianciát (AVE – avera-

ge variance extracted) is vizsgálni kell a konvergencia érvényesség megállapításához, itt ugyancsak 

a 0,5 fölötti értékek az elfogadhatóak (Hair et al., 2012).  

A konstrukciók belső konzisztencia megbízhatósági mutatója a Dijkstra – Henseler-féle (rho) 

ρA, amely értéknek minden fogalom esetében 0,7 fölé kell kerülnie (Dijkstra, Henseler, 2015). A 

konstrukció megbízhatóságát jellemzik továbbá a Cronbach alfa (0,7 fölötti elfogadási tartomány-

nyal) és az összetétel megbízhatóság vagy CR mutató (ugyancsak 0,7 fölötti értékkel) (Kazár, Pró-

nay, 2017). 

A diszkriminancia érvényességét kétféle módszerrel is lehet ellenőrizni, a klasszikus és általá-

nosan elterjedt megoldás a Fornell és Larcker (1981) kritérium vizsgálata, ahol az AVE értéknek 

minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint a konstrukciók között számolt korreláció négyzete, 

így a szoftver által kialakított korreláció négyzet táblázatban a főátlóba az AVE értékek kerülnek, 

ezáltal az átlagos kivonatolt variancia 0,5 fölötti értékét is lehet ezzel a teszttel ellenőrizni. Az utób-

bi években a Henseler és társai (2015) által kialakított HTMT korrelációs arányt (heterotrait – 

monotrait ratio of correlation) is javasolják a diszkriminancia érvényességének vizsgálatához. En-

nek minden változópár esetében 0,9 alatt kell lennie.  

Emellett a PLS-SEM esetében az SRMR (standardized root mean square residuals) értéket 

használják a modellilleszkedés vizsgálatára, amelynek felső küszöbértéke 0,08 (Mitev et al., 2017). 

A primer kutatási eredmények bemutatása során az előbbiekben felsorolt feltételeket vizsgál-

tam. A további fejezetekben a legszükségesebb táblázatokat fogom bemutatni a feltételek ellenőrzé-

sére és a hangsúlyt az eredmények interpretálására, értelmezésére fogom fordítani, ahol a direkt () 

és az indirekt kapcsolatokat fogom vizsgálni az egyes konstrukciók között. Ezek mellett a teljes 

hatás és a Cohen-féle f2 érték fog megjelenni, amely a hatás mértékét mutatja. A Cohen-féle f2 

mutató 0,02 alatti értéke alacsony, 0,15 körüli értéke közepes, illetve 0,35 feletti értéke erős hatást 

mutat meg. 

5.5.4. Korreláció- és regresszióelemzés 

Több esetben is a konstrukciókhoz csak egy változó kapcsolódott, így az ilyen esetekben a 

szemantikus skálán megadott értékek között korreláció- és regresszióanalízist tudtam elvégezni. 

Mivel számos esetben a normalitás feltétele nem teljesült, ezért – bár a marketing szakirodalomban 

elfogadott ekkor is a metrikus változók Pearson-féle korrelációjának a számítása – Kendall-féle 

tau-b, illetve Spearman rangkorrelációs együtthatót vizsgáltam. Ezek tulajdonképpen a sorrendi 
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skálákra, diszkrét értékű intervallumskálákra alkalmazható korrelációs mutatók. A Kendall-féle τ-b 

választása mellett szól, ha a kereszttáblás ábrázolás esetén néhány cellába összpontosul a legtöbb 

mintaelem. A Spearman-féle rangkorrelációs együttható pedig akkor alkalmazható, ha relatíve sok 

kategóriát (diszkrét számértéket) vehet fel a két változó. 

Mind a három mutatószám értelmezése azonos. Ezek értéke -1 és +1 között mozoghat. Abszolút 

értékben minél közelebb esik az 1-hez, annál szorosabb kapcsolatról beszélhetünk. 0,7-1 közötti 

érték esetén erős, 0,2-0,7 közötti érték esetén közepes, 0-0,2 közötti érték esetén pedig gyenge kor-

relációt tudunk kimutatni, az előjel pedig a korreláció irányára világít rá. A számított szignifikan-

ciaszint pedig a kapcsolat valósságát jelzi (függetlenül a számított korreláció értékétől). Fontos 

megemlíteni továbbá, hogy a kapcsolat a pontfelhő diagrammal vizuálisan is ellenőrizhető, és az 

outliereket (kiugró értékeket) érdemes előzetesen kiszűrni, mert a korrelációs mutatók relatív érzé-

kenyek ezekre. 

A korrelációszámításban a változókat szimmetrikusan kezeljük, nincs függő és független vagy 

magyarázó változó, és a kapcsolat szorossága nem feltétlenül mutat ok-okozati viszonyt. Ezzel 

szemben a regressziószámítás során van függő és független változó, így számos független (például 

élményterületek) és egy függő változó (például az összesített elégedettség egy fesztivállal) közötti 

kapcsolat kimutatására használtam. A kapcsolat erősségét és az összefüggés meglétét is tudtam ez-

zel a módszerrel vizsgálni, amelyhez a függő és a független változók közötti lineáris összefüggés 

meglétét feltételeztem. Fontos ellenőrizni a regressziószámítás során, hogy a független változók 

közötti korrelációs együttható nem lépi-e át a 0,7-et (azaz nem áll fent a multikollinearitás), míg a 

függő és a független változók között pedig találhatunk-e lineáris korrelációt. A modell magyarázó 

erejét az R2 érték fogja megadni. Amennyiben ez az érték minél magasabb, úgy annál nagyobb szá-

zalékban képesek a független változók a függő változót megmagyarázni. A kapcsolódó ANOVA-

táblából az F-próba szignifikanciáját szükséges vizsgálni, amely ugyancsak a modell magyarázó-

erejét erősíti. A szignifikánsnak tekinthető  értékek az együtthatók táblázatában pedig megadják 

azokat a tényezőket és fontosságukat, amelyek a leginkább magyarázzák a függő változót. Emellett 

a homeoszkedaticitást grafikusan érdemes ellenőrizni, a Durbin-Watson teszt pedig az autokorrelá-

ció (a hibatényezők korrelálásának) meglétét vizsgálja (a 2 körüli – nagy minták esetében 1,8-2,2 

közötti érték a megfelelő). 
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6. AZ INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Az utazást megelőző szakasz esetében az irodalomkutatásban a turisták és a fesztiválozók informá-

ciógyűjtési szokásaira és a felhasznált forrásokra fókuszáltam, különös tekintettel a közösségi médi-

ára. A kérdőívben mind a hagyományos turisztikai utakra, mind pedig a fesztiválokra vonatkozóan 

kerültek be kérdések (lásd az 5.3.2-es és a 14.2-es fejezetben a K6-K11 és a K12-K19-es kérdése-

ket). 

Ezen szakasz legfontosabb vizsgálatait foglalja össze a 12. ábra, amelyet több alfejezetre tagol-

tam szét. Először az információforrások használati gyakoriságaival, fontosságával és a fesztiváltu-

rizmus és hagyományos turizmus közötti eltérésekkel foglalkozom (az ábrán sötétkék és zöld nyi-

lakkal jelölve) a 6.1. alfejezetben, amely az 5.1. alfejezet kutatási kérdései közül a KK1-re adja meg 

a választ. A további alfejezetekben az információforrások alapján kialakított klasztereket mutatom 

be, majd ezek kapcsolataira is rávilágítok (sárga nyilak, a KK2-re, valamint a H1 hipotézisre adva 

választ) a befolyásoló személyek és az információforrások fontossága kapcsán. A fejezet végén a 

fesztiválválasztási motívumokat vizsgálom meg az egyes évek közötti hasonlóságok elemzésével 

(lila doboz), amely a KK3-ra, valamint a H2 és H3 hipotézisekre ad választ, majd a pandémia kap-

csán további, döntést alakító tényezőket is bemutatok. 

 

12. ábra: A pre-trip szakaszhoz tartozó elemzések leíró statisztikai témakörei, illetve a főbb összefüggés-vizsgálatok 
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6.1. Az információforrások összehasonlítása 

Ebben az alfejezetben a módszertani részben bemutatott kutatási kérdések közül a KK1-re keresem 

a választ. Az információforrások használati gyakoriságára mind a fesztiválok (2016 és 2019 között), 

mind pedig a turisztikai utak (2016 és 2020 között) esetében lehetséges az időbeli összehasonlítás 

vizsgálata.  

 

13. ábra: A fesztiválturizmust megelőző információkeresés leggyakrabban használt forrásai 2016 és 2019 között 

A 13. ábrán láthatjuk a különböző platformok használati gyakoriságát egy zenei fesztivál eseté-

ben. A korábbi kutatási eredmények (lásd részletesen 4.4. fejezetben, például Kim et al., 2015 vagy 

Xiang et al., 2015 kutatásait) – bár alapvetően általános turisztikai utakra és korábbi időszakokra 

vonatkoztak – a közösségi média (közösségi hálózatok, videó és fotómegosztó oldalak) növekvő 

fontosságát emelték ki, a fesztiválok esetében ez az évek gyakorisági értékeinek trendjeit nézve nem 

igazolható. A közösségi hálózatok és a videómegosztók esetében inkább csökkenő tendenciát lehet 

tapasztalni, míg a fotó megosztó platformok esetében pedig nem egyértelmű, de valóban kissé nö-

vekvő tendenciát láthatunk. Mindez az eredmény például a Facebook és az általánosabb hálózat 

alapú oldalak Z generáción belüli csökkenő népszerűségével is magyarázható. Azonban a vide-

ómegosztó oldalak a Z generáció körében igen népszerűek és általában az úgynevezett fesztivál 

„aftermoviek” is itt jelennek meg, amelyek a következő év potenciális látogatói számára rendkívül 

fontos információforrások tudnak lenni (ezt például Süli és Martyin, 2017 is megerősíti). Mindezek 

az ellentmondásos eredmények arra sarkalltak, hogy a különböző források fontosságát és használati 
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gyakoriságát elemezve a fogyasztók közötti eltéréseket is vizsgáljam, és beazonosítsak eltérően 

viselkedő csoportokat is (lásd a 6.2. fejezetben). 

Mindezek mellett láthatjuk azt is, hogy a keresőmotorok és a hivatalos weboldalak szinte min-

denki által felkeresett források a fesztiválokról való tájékozódás során. Mindez a fesztiválszervezők 

számára azt is jelenti, hogy nem elegendő a közösségi platformokon gazdag tartalmat létrehozni és 

a fogyasztókat is ösztönözni a tartalommegosztásra, hanem a tulajdonolt tartalmakra, a weboldalra 

és annak keresőoptimalizálására is nagy hangsúlyt kell fektetni (ahogyan arra például Bóta, 2009 is 

rávilágít). 

A hagyományos turisztikai utak és a fesztiválturizmus közötti eltérés vizsgálatához a 14. ábrán 

láthatjuk a különböző platformok, információforrások használatának gyakorisági arányait a legfon-

tosabb tényezők esetében. A 2020-as évi fesztiválturizmus kimaradása miatt a 2018-as és 2019-es 

éveket mutatom be a grafikonon. 

 

14. ábra: A turisztikai utakat és a fesztiválturizmust megelőző információkeresés főbb eltérései 

Az ábra alapján látható, hogy a hivatalos weboldalak használata nemcsak a fesztiválturizmusra 

jellemző, hanem a hagyományos utak szervezése során is elengedhetetlen az információgyűjtésben. 

A webes keresők és a hivatalos weboldalak a két különböző turizmustípus között pont párba állítha-

tó, ahogyan az a 14. ábrán az első kettő oszlopcsoportnál látszik. Mindez az eltérés jól magyarázha-

tó azzal, hogy amíg a fesztiválok esetében (különösen amikor elsődleges vonzerőként működik – 

lásd a 2.4. fejezetben) a fogyasztónak jóval határozottabb elképzelése lehet arról, hogy mely webol-
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dalon kapja meg a szükséges információt (az jóval koncentráltabban érhető el az interneten). Ezzel 

szemben egy klasszikus út esetében a desztinációválasztás mellett számos további keresést is szük-

séges indítania a látványosságok, programok, szállás, étkezés tervezéséhez, megismeréséhez. 

Kim és szerzőtársai (2015) az irodalmi áttekintésben említettekben (2.3. fejezet) kiemelték, 

hogy a saját korábbi élményekre építkezés a fiatalabbak esetében kevésbé jellemző az idősebb kor-

osztályokkal szemben, amely többek között a kevesebb tapasztalatnak is köszönhető. Ezzel ellen-

tétben a fesztiválok esetében azt tapasztalhatjuk, hogy a korábbi élmények jelentősebben befolyá-

solják a döntést, amely a fesztiválok relatív hasonlóságára utalhat, szemben a turisztikai utak igen 

változatos voltával. Bár a 13. ábrán láthattuk, hogy a közösségimédia-oldalak nem feltétlenül mu-

tatnak növekedést a fesztiválturizmus esetében, az érintett két évet tekintve a közösségi hálózat ala-

pú oldalak jelentősen gyakrabban voltak megemlítve a fesztiválturizmus esetében. Míg az online 

képmegosztók és videómegosztó oldalak közel azonos értéket kaptak a kétfajta turizmus esetén, 

addig másik oldalról a virtuális (utazási vagy fesztiválozási) közösségek pont a közösségi hálóza-

tokkal fordított képet mutatnak. A fesztiválok esetében kapott igen alacsony értéket az magyaráz-

hatja, hogy ez igazából még egy jóval kevésbé „kiépült terület” a közösségi média világában a fesz-

tiválok esetében (jellemzően Facebook-csoportokban kapcsolódnak össze a fesztiválok rajongói).  

Ezzel ellentétben a turisztikai utak szervezése esetén számos nagy nemzetközi utazási közösség 

alakult ki, például a TripAdvisor, a Yelp vagy az Expedia. Ilyen jellegű közösségi oldal kialakítása 

a fesztiválok területén – bár a szolgáltatás specifikumai miatt nehézkesebb, de – egy kiaknázatlan 

terület, amely a fesztiválszervezők számára is számos információ és UGC tartalom összegyűjtését 

eredményezheti (ahogyan arra a turisztikai utak esetében például Baka, 2016 is rámutat). A virtuális 

fesztiválközösségek mellett szól ugyancsak – az irodalmi áttekintésben is bemutatott – Kazár (2016) 

valamit Drengner és társai (2012) kutatási eredményei is: a közösség részévé válás, illetve a feszti-

vál márkaközösségének tagjává válás erősíti a fogyasztók által létrehozott tartalmak megjelenését, 

az élménymegosztást. Ezek a virtuális közösségi oldalak ráadásul, ahogyan a turisztikai utak eseté-

ben is, a fesztiváloknál is jól menedzselhetők, tematikus UGC-tárolóként funkcionálhatnak, ame-

lyek segítik a visszajelzéseknek, és ezáltal az Igazság nulladik pillanata-modell visszacsatolásának a 

megvalósítását (lásd részletesen a 4.1 fejezetben). A blogok – akár professzionális, akár amatőr 

szerzőről beszélünk – nem jelentősek a fesztiválok esetében, amely ugyancsak a relatív szűk kíná-

lattal magyarázható. Az online lexikonok esetében ugyancsak általában jelentősen szélesebb a desz-

tinációkról kínált tartalom, mint a fesztiválokról, illetve az online lexikonok általában mindig rele-

váns (úgynevezett always-on), ritkán változó tartalmakat nyújtanak, amelyek a desztinációk és a 

látványosságok esetében lehetnek igazán fontosak. 

A gyakorisági értékek mellett az egyes információforrások fontosságát is vizsgáltam a K10/a és 

a K18-as kérdésekben. Ezek a kérdések csak 2019 és 2020-ban kerültek bele a kérdőívbe. Mivel a 
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2020-as év adatai az elmaradt fesztiválok miatt nem összehasonlítható, így a továbbiakban csak a 

2019-es adatok elemzését mutatom be, azonban a COVID okozta fontosságváltozással a 6.5. feje-

zetrészben még részletesebben foglalkozom.  

A 15. ábrán a fesztiválok esetében láthatjuk a 13. ábrán feltüntetett források gyakorisági értékei 

mellett az abszolút értékben adott fontossági értékek százalékos értékét (az 1-7 értékből skálatransz-

formációval), illetve a vizsgált források egymáshoz viszonyított relatív fontosságának százalékos 

értékét is (K18-as kérdésre adott válaszok). Az ábrából leolvasható, hogy a korábbi élmények a leg-

inkább jelentősek, annak ellenére, hogy azt kevesebben jelölték meg (feltételezhetően azok hiányá-

ból is adódóan). A korábbiakban adott magyarázat a keresőmotorok ritkább említésére a fontosság 

alacsonyabb átlagos értékénél is meglátszik. A közösségi hálózatok bár kicsit gyakrabban említett 

források, de kevésbé fontosnak értékeltek, mint a képmegosztó, illetve a videómegosztó oldalak. 

Ahogyan korábban is említettem, a videómegosztó oldalakon jelennek meg az aftermoviek, ame-

lyek jelentős tényezők lehetnek a döntésben, ez magyarázhatja e közösségi oldalak relatív magas 

fontossági értékét az alacsonyabb használati gyakorisággal szemben. A képek, de különösen a vide-

ók alkalmasak lehetnek a fesztivál atmoszférájának az átadására és a bulihangulat bemutatására, 

amelyeket a szakirodalmi források is a fontosabb fesztiválválasztási motívumok közé soroltak (lásd 

például Deli-Gray, 2010 és Rátz, 2012 kutatásait a 2.6. fejezetben). 

 

15. ábra: Az információforrások fontossága és relatív fontossága a fesztiválok esetében (2019) 

Itt is láthatjuk, hogy a barátok által megosztott élmények és tapasztalatok is fontos tényezők, 

nem csak gyakran említettek. A későbbiek folyamán a látogatót, turistát befolyásoló személyek 

csoportjait a 6.3. fejezetben bemutatott módon részletesebben is elemezem a kérdőív 2019-ben ki-

bővített kérdéseinek a segítségével.  



 98 

16. ábra: Az egyes információs források fontossági és használati gyakorisági értékei a fesztiválturizmus és a hagyomá-

nyos turisztikai utak esetében (2019-es adatsor alapján) 
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Az ismerősök tapasztalatait, mint fontos információforrást összhangba tudjuk hozni azzal, ami-

re Rátz (2012) is rámutat: a látogató fesztiválokon való részvételének az egyik legfontosabb oka, 

hogy a barátokkal együtt lehessen (a jó ár-érték arány és a zenei előadók kínálata mellett). A későb-

biekben, a 6.4-es fejezetben fogom részletesebben is bemutatni, hogy a saját, fesztivállátogatási 

motívumokra vonatkozó kutatási eredményeim is ezt támasztják alá. A barátokkal való együttlét 

fontossága így az információszerzési fázisban is megjelenik, ahol a fogyasztó a barátokéhoz hason-

ló döntést kíván tehát hozni. 

A turisztikai utak és a fesztivállátogatások közötti eltéréseket mutatja a 16. ábra, amely rámutat 

arra, hogyan függ össze a használati gyakoriság, illetve az információforrás fontossága. Az ábrán 

azok a források, amelyek mind a két utazástípusnál megtalálhatóak, azonosan lettek beszínezve, 

azonban a turisztikai utak esetében bővebb lista volt elérhető (lásd részletesen a K9/b, K17/b, vala-

mint a K10/a és a K18-as kérdéseknél), így a további elemek szövegdobozait fehér háttérrel hagy-

tam meg. 

Ami a turisztikai utakat illeti, bár a korábbi élmények egy relatíve „ritkábban használt forrás” a 

döntési folyamatban, viszont a fontosságot illetően ez kapta átlagosan a legmagasabb értéket, ha-

sonlóan a fesztiválturizmusnál tapasztaltakhoz. Ami a közösségi médiába tartozó platformokat illeti, 

az utazási közösségek kapták a legmagasabb fontossági értéket, de abszolútértékben az átlagok nem 

térnek el nagymértékben az online képmegosztóktól és a közösségi hálózatoktól, viszont a vide-

ómegosztók jelentősen kisebb fontossági értéket kaptak a teljes mintát tekintve (a fesztiválturizmus-

sal ellentétben). 

Kiemelhető továbbá a turisztikai utak fontossági adatainál az is, amit már korábban a használati 

gyakoriságnál is említettem a hivatalos weboldalakkal és a webes keresőkkel kapcsolatosan. Itt is 

fordított az eredmény a fesztiválturizmushoz viszonyítva. Az ajánlatokat gyűjtő és összehasonlító, 

illetve interaktív tervezőoldalak közül a szállásajánlatokat mutató oldalak a leggyakrabban használ-

tak, és ezek fontossága is kiemelkedő volt a teljes mintában. A közlekedési információkat összeha-

sonlító, azokat interaktívan megjelenítő oldalak, applikációk is rendkívül fontosak, de jóval keve-

sebben használják. A felsoroltak közül – mind fontosságban, mind pedig használati gyakoriságban – 

a legkevésbé jelentősek az offline csatornák.  

6.2. Klaszterek beazonosítása az információforrások alapján 

Ebben az alfejezetben a módszertani részben bemutatott KK2-re keresem a választ, valamint a H1 

hipotézisre vonatkozó próbát is bemutatom. Az információforrások fontossági adatai alapján a fesz-

tiválturizmus és a turizmus esetében is klaszteranalízist készítettem. A fontossági kérdések (K10/a a 

hagyományos turizmus esetében és K18 a fesztiválturizmus esetében) a 2019-es évben voltak tel-

jeskörűek, így ezen év adatbázisára készült el a két elemzés, mind a két esetben az 5.5. fejezetben 
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bemutatott hierarchikus klaszteranalízis használatával. A fontossági adatokat – mivel csak a haszná-

lat megjelölése esetében lettek megkérdezve – a 3. táblázat értékeit követve minden egyes forrás 

esetében két darab dummy változóba kódoltam át (Sajtos és Mitev, 2007). 

3. táblázat: A dummy változók átkódolása 

Fontossági érték Dummy 1 Dummy 2 

nincs adat – nem használja 0 0 

1-2 0 1 

3-5 1 0 

6-7 1 1 

Mind a két esetben 2-5 klasztert hoztam létre az SPSS-ben, majd ezek elemzését követően a 

fesztiválturizmus esetében 3, a hagyományos turisztikai utak esetében pedig 4 klasztert alakítottam 

ki. Ezek esetében a használati gyakoriság minden információforrásra szignifikáns eltérést mutatott, 

illetve a fesztiválturizmusnál három, a hagyományos turisztikai utaknál pedig négy főbb informá-

cióforrás típust azonosítottam be. A klaszterek elnevezéseit a relatív kiemelkedő források alapján 

alakítottam ki, amely három esetben megegyezik a két klaszterezési eljárásban. A hagyományos 

turizmusban a három a fesztiválturizmushoz közel azonosnak mutatkozó klaszter mellett azonban a 

negyedik csoport olyan sajátosságokat mutatott, amelyet a fesztiválok esetében az adott információ-

források hiánya miatt nem lehetett értelmezni.  

A csoportok között a demográfiai adatok alapján kereszttáblás elemzést és Khi-négyzet próbát 

végeztem a homogenitás megállapításához. A hagyományos turisztikai utakhoz köthető négy klasz-

ter esetében sem a nemek (p = 0,072), sem az életkor (p = 0,803), sem pedig a lakóhely (p = 0,849) 

szempontjából nem volt szignifikáns a kapcsolat, míg a fesztiválok esetében mind a nemek (p 

<0,001), mind pedig az életkor (p = 0,002) alapján eltérés volt kimutatható (a lakóhely alapján itt is 

a p érték – 0,564-gyel – a homogenitást erősítette meg). Az életkor alapján azt láthatjuk, hogy a – 

későbbiekben részletesen is bemutatott – hagyományos böngészők csoportjánál kicsit magasabb az 

átlagos életkor, míg a nemek esetében a hagyományos böngészők csoportjában jelentősen több férfi 

került, a közösségimédia-követők között pedig arányaiban jóval több nő található. 

A szekunder kutatás információgyűjtési eredményeire alapozva felmerül a kérdés, hogy meny-

nyire van a két csoportosítás átfedésben, milyen mértékben feleltethető meg a kettő csoportosítás 

egymásnak, vagyis mennyire hasonló a hagyományos turisztikai utakat és a fesztivállátogatásokat 

megelőző információgyűjtési folyamat. A KK2 kutatási kérdésen belül megfogalmazott H1 hipoté-

zis szerint: A fogyasztók kategorizálása a fesztiválturizmushoz és a klasszikus turisztikai utakhoz 

kapcsolódóan nem feleltethető meg egymásnak. Ennek megválaszolásához kereszttáblás vizsgálatot 

végeztem. A klaszterezési eljárás miatt itt összevonásra nem volt lehetőség, azonban az egyes me-
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zőkhöz tartozó várható elemszámok ezt nem is tették indokolttá. A kereszttáblát a 4. táblázatban 

láthatjuk, amelynek a felső felében a teljes mintában való százalékos eloszlás értékeit, illetve a táb-

lázat alsó fele a számított cellaérték és a tényleges cellaérték különbségét mutatja. Bár a Khi-

négyzet próba szignifikáns kapcsolatot jelzett a két klaszterbesorolás között, azonban mind a 

Lambda, mind pedig a Goodman-Kruskal féle tau értékek (0,15 alatti) igen gyenge kapcsolatot mu-

tattak ki. A táblázatból láthatóan leginkább az emelkedik ki, hogy aki a hagyományos böngészők 

csoportjába tartozik az egyik csoportosításban, az relatív nagy valószínűséggel tartozik ugyanebbe a 

csoportba a másik csoportosításban is. Illetve a közösségimédia-követők csoportja esetében is kissé 

kiemelkedik azoknak a száma, akik mindkét csoportosításban ebbe a csoportba kerültek. Mindezek 

alapján a H1 hipotézis részben fogadható el, ugyanis feltárható volt kapcsolat a két besorolás kö-

zött, azonban a kapcsolat igen gyenge, így a megfeleltetés nem valósítható meg. 

4. táblázat: Az információforrások alapján létrejött klaszterek közötti kapcsolatok 

 

 

A 17. ábrán a 2019-es információforrások használati gyakorisági adatai láthatóak a fesztiváltu-

rizmusban beazonosított három klaszternél. Összességében 10 különböző online forrás volt megje-

lölhető a kérdőív ezen kérdésében, mindegyik esetében a három klaszter között szignifikáns eltérés 

volt tapasztalható. A 18. ábrán a fesztiválturizmushoz kapcsolódó források relatív fontossági értékei 

vannak feltűntetve a három klasztert különválasztva. A 19. és 20. ábra a hagyományos turizmusban 

létrehozott négy klaszter esetében mutatja a használt információforrások említésének gyakoriságát.  

Hagyom. 

böngészők

Korábbi 

élményekre 

támaszk.

Közösségi- 

média- 

követők

Int. ut. old. 

követői

Hagyom. 

böngészők 25,90% 8,70% 8,20% 2,40%

Korábbi 

élményekre 

támaszk. 6,10% 8,00% 4,00% 1,90%

Közösségi- 

média- 

követők 9,40% 6,30% 13,10% 5,80%

Hagyom. 

böngészők

Korábbi 

élményekre 

támaszk.

Közösségi- 

média- 

követők

Int. ut. old. 

követői

Hagyom. 

böngészők 40,7 -9,8 -18,7 -12,3

Korábbi 

élményekre 

támaszk. -12,6 19,5 -6,2 -0,7

Közösségi-

média- 

követők -28 -9,7 24,8 12,9

Fesztivál-

turizmus

Hagyományos turizmus

Fesztivál-

turizmus

Hagyományos turizmus
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17. ábra: Az egyes források használatának gyakorisága a beazonosított három fesztiválturisztikai klaszter esetében 

(2019) 

 

18. ábra: Az egyes források relatív fontossága a fesztiválturizmusban beazonosított három klaszter esetében (2019) 

A megjelölt források számát is összesítettem minden kitöltőnél a hagyományos turisztikai és a 

fesztiválturizmushoz köthető esetben is, amelynek – fesztiválok esetében – 0-10, illetve – turisztikai 

utak esetében – 0-15 közötti eloszlásfüggvényét ugyancsak vizsgáltam a három, valamint négy 

klaszter esetében. A kereszttáblában (lásd az 5. táblázatban) a kis értékű cellákat összevontam az 

5.5.1. fejezetben leírtakat követve: fesztiválok esetében 6-nál magasabb (7-es sor) illetve a 0 és 1 

értékek (1-es sor), turisztikai utaknál pedig a 10-nél több (11-es sor) és a 0 és 1 forrás (1-es sor) 

használata során. Az összevonás után a Khi-négyzet teszt (p <0,001) szignifikáns különbséget mu-

tatott a használt források számának eloszlásában mind a két klaszterezés esetében. A Lambda érték 

a fesztiválok esetében 0,423-mal egy erősebb, míg a hagyományos turizmus esetében pedig 0,207-

es értékkel egy gyengébb kapcsolatot mutatott. A Cramer-féle V mindkét esetben közepesen erős 

kapcsolatot mutat. 

Az alábbiakban mind a két csoportosítás során létrejött klaszterek jellemzőit fogom bemutatni. 

Elsősorban a fesztiválturizmus három csoportjára fókuszálok, majd a hagyományos turizmusban a 
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további egy csoportot, illetve a főbb eltéréseket emelem ki. A fesztiválturizmusban kialakított há-

rom klaszter és jellemzői (a 17. és 18. ábra alapján): 

 

19. ábra: Az egyes hagyományos turisztikai klaszterekhez tartozó használati gyakoriság a gyakrabban használt források 

esetében (2019) 

5. táblázat: A használt források számának eloszlása a fesztiválturizmusban és a hagyományos turizmusban kialakított 

klaszterek esetében 

 

• Hagyományos böngészők csoportja: Az ide tartozók (a minta 45%-a) főként a hivatalos hon-

lapokról tájékozódnak, és a keresőmotorokban keresik az információkat. Ez nemcsak a két 

leggyakrabban használt, hanem a két legfontosabb forrás is a legtöbbjük számára. Azok is 

ebbe a kategóriába tartoznak, akik inkább offline, mint online információforrásokat használ-

nak. Számukra a saját korábbi tapasztalatok és mások tapasztalatai, valamint a közösségi 

Hagyom. 

böngészők

Korábbi 

élményekre 

támaszk.

Közösségi- 

média- 

követők

Hagyom. 

böngészők

Korábbi 

élményekre 

támaszk.

Közösségi- 

média-

követők

Int. ut. old. 

követői

1 18,10% 14,00% 9,60% 0,60%

2 37,60% 32,50% 3,00% 11,00% 12,20%

3 29,60% 37,70% 13,60% 18,20% 27,80% 0,60%

4 11,50% 13,20% 33,30% 22,90% 26,70% 6,40% 2,90%

5 2,70% 2,60% 36,40% 15,10% 13,90% 15,20% 10,10%

6 9,60% 14,00% 10,00% 11,10% 10,10%

7 0,40% 4,00% 5,10% 4,40% 22,80% 20,30%

8 2,70% 2,20% 17,00% 21,70%

9 1,40% 2,20% 9,40% 17,40%

10 12,30% 13,00%

11 5,30% 4,30%

Használt 

források 

száma:

Fesztiválturizmus Hagyományos turizmus
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médiaoldalak nem használatosak, vagy ha használják is őket, ezek sokkal kevésbé fontosak 

a döntési szakaszban és az információgyűjtés során. Mindezek alapján őket nevezhetjük a 

Web 1.0 felhasználóinak. Kiemelhetjük, hogy a 2.3. és a 4.4. fejezetben bemutatott eredmé-

nyekhez képest, amelyek szerint a Z generáció tagjai körében a közösségi média igen jelen-

tős információs forrás, a hagyományos böngészők is igen népes csoportot alkotnak. A cso-

port tagjai által megjelölt online források átlagos száma 2,44 (a rendelkezésre álló tízből). 

 

20. ábra: Az egyes hagyományos turisztikai klaszterekhez tartozó használati gyakoriság a ritkábban használt források 

esetében (2019) 

• Korábbi élményekre támaszkodók csoportja: Az ide tartozók (a minta 20%-a) nemcsak a hi-

vatalos honlapokat és keresőmotorokat használják, hanem mások tapasztalataira és saját ko-

rábbi élményeikre is figyelnek. Valójában számukra a hivatalos weboldalak, a keresőmotor 

és a közösségi média relatív jelentősége nem olyan nagy a másoktól gyűjthető tapasztala-

tokhoz és a saját emlékeikhez képest. A csoport tagjai által használt online források átlagos 

száma (2,57) nem sokkal magasabb, mint a Hagyományos böngészők esetében. Ez is azt mu-

tatja, hogy nem több forrást használnak, hanem elsősorban a tapasztalatokra és a referencia-

csoportok befolyásoló hatására koncentrálnak. A barátok tapasztalatainak összegyűjtése és 

az ezek alapján történő döntés fontos tényező lehet, hiszen a 2.6. fejezetben is már említet-

tem, illetve később a primer eredmények között is bemutatom a 6.4. fejezetben, hogy a bará-

tokkal való együttlét fontos szerepet játszik annak eldöntésében, hogy melyik fesztivált vá-

lasztják a látogatók. E csoport tagjai az offline marketingkommunikációból származó forrá-

sokat is kevésbé használják. 



 105 

• Közösségimédia-követők csoportja: Az ide tartozók (a minta 35%-a) a közösségi oldalakat is 

használják, nem csak a honlapokat, keresőmotorokat, illetve a többi látogató és saját korábbi 

élményeik is fontos tényezőként vannak jelen az információkeresésben. A relatív fontosság 

szerint még mindig azt látjuk, hogy a közösségi média oldalai nem kiemelkedően fontosak, 

de a másik két csoporthoz képest ezek jóval magasabb értékeket képviselnek. Mindezek 

mellett a korábbi élmények és a hivatalos weboldalak is kiemelkedő fontossággal bírnak. 

Ennek a csoportnak a tagjai a másik kettő klaszterhez viszonyítva relatív több forrásból pró-

bálnak információt gyűjteni, és igyekeznek egyensúlyt teremteni ezen források fontossága 

között is. Az általuk használt online információforrások átlagos száma szignifikánsan na-

gyobb, mint a másik két csoporté (4,49), és gyakrabban előfordul az ő esetükben az is, hogy 

offline marketingkommunikációs forrásokat is használnak a tájékozódásra. 

A turisztikai utak esetében a klasztereket a legjellemzőbb források alapján a fesztiválturizmus-

nál kialakult csoportokkal azonos elnevezéssel láttam el, ahol jelentős átfedést lehetett felfedezni: 

• Hagyományos böngészők csoportja: A csoport viselkedésében, preferenciáiban hasonlít 

a fesztiválok esetében bemutatott azonos elnevezésű klaszterre. A csoport tagjai a 16 

felsorolt online forrásból átlagosan 4,07 forrást használtak az információgyűjtésre (a 

szórás 1,86). A Z generációs mintának itt is igen jelentős részét, összesen 43,4%-át tet-

ték ki, akiket a turisztikai programszervezőknek szükséges lehet edukálással más plat-

formok felé is mozgatni, illetve a közösségi média használására buzdítani ezen a terüle-

ten is. Mindez különösen fontos lehet a Lecinski (2011) által bemutatott Zero moment 

of truth-modell szempontjából, hiszen a fogyasztók az első benyomásaikat sok esetben 

más fogyasztók által létrehozott tartalmakra alapozzák, azokat jelentősen objektívebb-

nek tarthatják.  

• Korábbi élményekre támaszkodók csoportja: A csoport tagjai számára saját korábbi él-

ményeik a leginkább meghatározóak, az összes többi csoporthoz képest az ehhez tartozó 

gyakorisági érték itt a legmagasabb. Ezen csoport tagjai, akik a minta 24,4%-át teszik 

ki, amellett, hogy saját tapasztalataik számukra kiemelkedően fontosak, nagyon hason-

lóan viselkednek az összes többi csatornát illetően a hagyományos böngészők csoportjá-

hoz. A TDM szervezetek számára ezen csoport esetében is leginkább az edukálás és a 

fogyasztói tartalmak fontosságának megmutatása lehet a működőképes stratégia. Átla-

gosan 4,13 forrást használtak online (a szórás 1,63). 

• Közösségimédia-követők csoportja: Ez a csoport ugyancsak nem elhanyagolható méretű 

volt, 22,9%-át tette ki a mintának. Az ő esetükben feltételezhető, hogy ismerőseik ta-

pasztalatai mellett kíváncsiak az ismeretlen, ámde már az élményt átélt személyek vé-
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leményére is (a Zero moment of truth modell visszacsatolásán keresztül). Átlagosan 

7,35 forrást jelöltek meg használatra a 16 felsorolt lehetőségből (a szórás: 1,74), amely 

jelentősen magasabb az előző két csoportéhoz képest. 

• Interaktív utazási oldalak követőinek csoportja: A tagok aránya jóval alacsonyabb a 

többi klaszterhez képest, a mintának mindösszesen a 9,2%-a került ebbe a csoportba. A 

mesterséges intelligencia és a tanulóalgoritmusok elterjedésével (például a szállodaipar-

hoz és a repüléshez is köthető dinamikus árazású szolgáltatások esetében) az aggregátor 

és összehasonlító oldalak jelentősége folyamatosan nő, így ezen csoport méretében – bár 

már most sem jelentéktelen – várható a növekedés. A csoport tagjai a korábbi élmények-

re támaszkodók csoportjához hasonlóan keresnek, azonban az ő esetükben az interaktív 

és összehasonlító oldalak, applikációk is előtérbe kerülnek, illetve fontos szerepet ját-

szanak azok a kifejezetten turizmusra épülő közösségimédia-oldalak is, amelyek jelen-

tős mennyiségű látnivalót, szállást és információt gyűjtenek össze az adott desztináció-

ról (például a TripAdvisor). A csoport tagjai átlagosan 7,73 információforrást használ-

nak a felsorolt online lehetőségekből (a szórás: 2,43). 

A klaszterek közötti eltérést a fesztiválturizmus esetében a 21. ábrán foglalom össze, amely 

összekapcsolja a használati gyakoriságot és fontossági értékeket. Az egyes pontok és feliratok szí-

nezése a klaszterekhez való tartozást mutatja.  

Mind a turisztikai desztinációmenedzserek, mind pedig a turisztikai vállalkozások (különösen a 

szállást, közlekedést és csomagokat nyújtó szolgáltatók), fesztiválszervezők számára a három, illet-

ve négy csoport eltérő kihívásokat jelent: míg a hagyományos böngészők csoportjának tagjai számá-

ra a fogyasztói tartalom (UGC) fontosságát kell megtanítani, addig a közösségi médiát jóval lelke-

sebben követők miatt a különböző platformokon való minőségi és releváns tartalom nyújtása is stra-

tégiai cél lehet. A fesztiválok esetében ezen csoport tagjait lehetne elsődlegesen bevonni a jelenleg 

hiányzó fesztiválközösséget összefogó oldalak kialakításába és tartalommal való feltöltésébe. 

A technológiai fejlesztésekkel és a partneri kapcsolatok építésével az aggregátor és interaktív 

weboldalakon (OTA oldalakon) való jelenlét is komolyabb hangsúlyt kell, hogy kapjon a turisztikai 

szolgáltatók stratégiájában. Bár a közösségi média használata leginkább egy csoportra volt jellem-

ző, Kang és Schuett (2013) rávilágított arra, hogy a közösségi médiát információforrásként haszná-

lók az utazás után lelkesebben is osztják meg élményeiket, így egyrészt a szájreklám is könnyebben 

el tud indulni általuk, másrészt pedig a Lecinski (2011) által bemutatott modell visszacsatolása is 

hatásosabb tud lenni. Mindezek miatt is érdemes a közösségi médiát kevésbé használó csoportok 

tagjait edukálni, és a közösségi média platformjaira terelni az információszerzési folyamat során. 
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21. ábra: A klasszikus- és fesztiválturizmus közötti eltérések a fontossági és használati gyakoriságban (2019) 
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6.3. A személyes befolyásolás fontossága 

A közösségi média oldalai és a hivatalos weboldal- és keresőmotor-használat mellett a 6.1. fejezet 

13. ábrán láthatjuk, hogy a saját korábbi tapasztalatok és a barátok, az ismerősök tapasztalatai is 

számottevő esetben „használt információforrás” a fesztiválválasztást megelőzően. Ennek fontossá-

gát kiemelve 2019-től a K17/c kérdésben a befolyásoló személy típusára külön is rákérdeztem. 

A 2019-es tényleges és a 2020-as jövőbeli várható befolyásolás adatait láthatjuk a 22. ábrán és 

az 6. táblázatban az összes fesztivállátogatóra nézve. Emellett összehasonlításképpen a 2019-es 

turisztikai utakra vonatkozó befolyásolás adatait is láthatjuk (K9/c kérdés alapján). A 2019-es saját 

korábbi tapasztalatokra vonatkozó adatok a K10/a és a K18-as kérdésekből származnak. A 2019-es 

és 2020-as skálák kis mértékben eltérnek egymástól, így az évek közötti összehasonlítás nem lehet-

séges, azonban a kialakult sorrendben jól látható eltéréseket és párhuzamokat találhatunk. 

6. táblázat: A személyes befolyásolás különböző szereplőinek fontossága és megjelenéseinek gyakorisága a döntéshoza-

talban 

Személyek: Fesztiválok Hagyományos utazás p érték 

2020 2019 2020 2019 2019 

Saját magam korábbi 

tapasztalatai 

6,1 97% 5,5 73% 5,88 100% 5,59 61% 0,429394 

Családtagjaim 4,23 90% 3,62 79% 5,33 99% 5,25 76% 0 

Közeli barátaim 5,78 100% 5,67 4,97 98% 4,99 0 

Távolabbi barátaim 3,54 87% 3,29 2,85 84% 2,84 0 

Munkatársaim / Cso-

porttársaim / Iskolai 

társaim 

3,5 83% 3,25 3,06 84% 3,09 0,082 

Itthoni ismert blogge-

rek, vloggerek 

2,93 58% 2,2   2,83 57% 2,33   0,035 

Nemzetközileg ismert 

bloggerek, vloggerek 

2,83 56% 2,12 2,91 62% 2,46 0 

Ismeretlen személyek, 

akiknek a véleményét 

megtaláltam a neten 

2,42 54% 1,94 2,46 70% 2,39 0 

 

A 6. táblázat továbbá tartalmazza a fontossági értékek mellett az adott forrás megjelölési ará-

nyát is (százalékos értékek). Ez a 2020-as kérdőívben már a 0-ás válaszlehetőséggel a K17/c és 

K9/c kérdésekbe be volt építve. A 2019-es adatoknál ezek az információk, amelyik kategóriában 

elérhetőek voltak (akár összevonva) a K17/a és a K9/a kapcsolódó alkérdéseiből származnak. 

Korábban, a fesztiválválasztást bemutató szekunder kutatási fejezetben már említettem, hogy a 

barátok a fesztiválok esetében kiemelten fontosak. Láthatjuk, hogy amíg a család a hagyományos 

turisztikai utak esetében meghatározó tényező mind a két évben, addig a közeli barátok a fesztivál-

turizmusra hatnak erősebben, azonban az sem elhanyagolható, hogy a turisztikai utakra való hatásuk 

is közel azonos a családéval (2019-ben 5,3, illetve 5,0, azonban a Wilcoxon páros mintás előjeles 

rangszám próbája szerint az eloszlások közötti különbség már szignifikáns – lásd az utolsó oszlop-
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ban). A saját tapasztalat esetében már nem lehet ilyen egyértelmű eltérést kimutatni a kétféle turisz-

tikai esemény között, különösen 2019-ben, amelyet a Wilcoxon próba is megerősített (p = 0,429). 

Bár a távolabbi barátok esetében még tapasztalhatunk eltérést, azonban a közeli barátokat és a csa-

ládot leszámítva, a fogyasztótól távolodva jelentősen kisebb a befolyásolás mértéke.  

 

22. ábra: A személyes befolyásolás különböző szereplőinek fontossága és megjelenéseinek gyakorisága a döntéshoza-

talban 

Mindezek mellett a 7. táblázatban mind a fesztiválturizmus, mind pedig a hagyományos turiz-

mus esetében a hozzájuk kapcsolódó klaszteres csoportosítás szerint szétválasztottam a befolyásoló 

személyekre adott fontossági értékeket. A táblázat a 2019-es évre vonatkozóan tartalmazza csopor-

tonként az átlagos értékeket, mivel ezek a csoportokat a korábbi évek adatainak hiányában csak erre 

az évre lehetett kialakítani. 

Összesen két esetben nem volt szignifikáns az eltérés, amelyek a fesztiválos oszlopokban dőlt-

tel szedett számokkal vannak jelölve. Látható viszont, hogy az összesített adatoknál relatív alacsony 

értéket kapó bloggerek, vloggerek a közösségimédia-követők esetében magasabb értéket kapnak, 

nagyobb hatást gyakorolnak az utazási és fesztiválozási döntésre is, amely azonban továbbra sem 

emelkedik ki annyira, mint a saját tapasztalatok vagy a családtagok, közeli barátok befolyásoló ha-

tása. Érdekesség még, hogy a fesztiválok esetében azok, akik a korábbi élményekre támaszkodnak, 

az ismeretlen személyek véleményére feltehetően kevésbé nyitottak a hagyományos böngészők cso-

portjának tagjaihoz képest is.  
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Összességében azonban a hagyományos böngészők csoportjának tagjai a legtöbb esetben ala-

csonyabb átlagos értéket adtak a befolyásolásra. A hagyományos turizmus esetében az ismeretlen 

személyek, vagyis az anonim vélemények, mint UGC-tartalom kapott relatív magas értéket azok 

körében, akik az interaktív, összehasonlító-tervező oldalakra (OTA-weboldalakra) jelentősebben 

építik az információszerzést. Ez az eredmény a 4.3. fejezetben bemutatottakkal magyarázható, 

ugyanis az OTA-oldalak manapság egyre erőteljesebben nemcsak FGC-t, hanem UGC-t is gyűjte-

nek, egyre jobban hasonlítanak a közösségi oldalakra is, amelyet a 4. fejezetben a 9. ábra felső rész-

ében is kiemeltem. 

7. táblázat: Az információforrás használata alapján kialakított klaszterek közötti különbségek a személyes befolyásolás 

esetén 

 

6.4. Fesztiválválasztási motívumok 

Ebben az alfejezetben a módszertani részben bemutatott kutatási kérdések közül a KK3-ra keresem 

a választ, valamint a hozzá tartozó H2 és H3-as hipotézisekhez tartozó próbákat mutatom be. 

A legfontosabb fesztiválválasztási motívumok megismeréséhez 2016-tól kezdődően egy 11 

elemű listát állítottam össze többek között Sija és Schauermann (2009), illetve Rátz (2012) kutatásai 

alapján (lásd részletesen az elméleti hátteret a 2.6. fejezetben). A 2016 és 2019 közötti eredmé-

nyekből a teljes fesztivállátogatói mintára vonatkozó relatív fontossági értékeket mutatja a 23. ábra. 

Az ábrán a 2019-es átlagos értékek szerinti csökkenő sorrendbe vannak a tényezők rendezve. 

A négy évre vonatkozó eredmények alapján – bár a sorrend kis mértékben eltér évről-évre – a 

grafikus elemzés során három fő kategóriát lehetett beazonosítani: 

Hagyom. 

böng.

Kor. 

élm.

Közössé-

gimédia- 

követők

Hagyom. 

böng.

Kor. 

élm.

Közössé-

gimédia- 

követők

Int. ut. 

old. 

követők

Saját magam korábbi 

tapasztalatai 4,48 6,28 5,72 4,76 5,86 5,92 5,58

Családtagjaim 3,54 3,54 3,78 5,08 5,35 5,45 5,3

Közeli barátaim 5,28 5,85 6,09 4,78 4,98 5,29 5,17

Távolabbi barátaim 3,08 3,54 3,43 2,7 2,81 3,15 2,87

Munkatársaim / 

Csoporttársaim / Iskolai 

társaim 3,05 3,2 3,54 2,96 2,97 3,38 3,28

Itthoni ismert bloggerek, 

vloggerek 2,15 1,77 2,53 2,19 2,1 2,84 2,26

Nemzetközi ismert 

bloggerek, vloggerek 2,02 1,76 2,46 2,27 2,28 3,08 2,25

Ismeretlen személyek, 

akiknek a véleményét 

megtaláltam a neten 1,97 1,71 2,05 2,33 2,21 2,57 2,68

Fesztiválos klaszterek Utazási klaszterek

Befolyásoló személy:



 111 

 

23. ábra: A fesztiválok választása mögött meghúzódó motívumok relatív fontossága (2016 és 2019 között) 

• A legfontosabb tényezők közé a barátokkal való együttlét, a fellépő zenekarok és elő-

adók, a fesztivál atmoszférája, illetve a jó ár-érték arány, a kedvező belépőjegy ár került, 

amelyek relatív fontossága minden évben 50% fölötti volt. Ahogyan azt már korábban is 

említettem az információforrások esetében a barátok és az ismerősök véleménye rendkí-

vül fontos, és erősen befolyásolja a választási döntést. Vélhetően pont azért, mert a fesz-

tiválozásnak az egyik célja lehet a látogatók számára, hogy barátokkal, ismerősökkel le-

gyenek együtt. Ez a tényező a korábban említett fesztiválos virtuális közösségi weboldal 

létrehozásával is erősíthető lehet. A barátokkal való együttlétnek és a már ismert, min-

den évben megrendezett fesztiválok (akár aftermoviek által közvetített) atmoszférájának 

a fontossága is eredményezheti azt, hogy a látogatók egy jelentős része – bízva a bará-

tok és a fesztivál atmoszféra által nyújtott jó élményben – hamar megvásárolja az úgy-

nevezett early bird jegyeket akár még a felhozatal és a program véglegesítése előtt. 

• A második csoportba kerültek a minden évben 20-50% között mozgó relatív fontosságú 

motívumok: a kíváncsiság, a fesztivál megítélése és hírneve, az éjszakai bulik és a jó 

infrastruktúra (szállás és közlekedés is). Ezen tényezők a 4.1. fejezetben bemutatott 

UGC-tartalmak fő célpontjai tudnak lenni. A bulikon készült képek a fesztivál hangula-

tát is át tudják adni, de emellett az infrastruktúráról, közlekedési, szállási lehetőségekről 

számos fogyasztói tartalom jelenik meg, ahogyan azt Hinek (2021) elemzései is megmu-
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tatják. A fesztivál hírnevét pedig a szájreklám jelentősen tudja formálni. Ezek a ténye-

zők ugyancsak nem elhanyagolhatóak a fesztiválszervezők számára, mert a legfonto-

sabb, elsődleges tényezők után a döntés finomhangolásában szervesen részt tudnak ven-

ni. A UGC-tartalmak menedzselése ezen szempontok miatt is kiemelkedően fontos lehet 

a szervezőknek. 

• A harmadik csoportba a legkevésbé értékes tényezők kerültek, amelyek relatív fontos-

sága minden évben 20% alatt volt. A fesztivál környezete által nyújtott további lehető-

ségek ilyen alacsony értéke egyrészt azt mutatja, hogy a zenei fesztiválok a Z generáció 

számára egyértelműen elsődleges turisztikai vonzerőt jelentenek, és a város megismeré-

se, további (kulturális) programokon való részvétel már jóval kevésbé fontos a válasz-

tásban, illetve feltételezhetően ezeket kevésbé is veszik utána igénybe. Pedig, ahogyan a 

2.4. fejezetben is említettem a fesztiválok turisztikai előnyei közé tartozik, hogy számos, 

a környezetében található érintett fél (stakeholder) is tud profitálni belőle. Amennyiben 

a fogyasztók a döntésük során kevésbé veszik ezt figyelembe, úgy a szervezőknek ér-

demes kommunikációs megoldásokkal és kiegészítő szolgáltatások bevezetésével nö-

velni a környezet iránti keresletet is. Ilyen megoldást láthatunk például a Sziget Feszti-

vál esetében, ahol kiegészítő jegy vásárlásával (CityPass) budapesti ingyenes közleke-

dést és számos további városi programban való részvételt lehet kapni. 

Bár ezek a tényezők kevésbé fontosak a döntésnél, de a szolgáltatás differenciálása so-

rán és az átélt élményben igen jelentős hatással lehetnek, így ugyancsak érdemes erre fi-

gyelmet fordítani. Erre az átélt élményre a K22, K23-as kérdésekre adott válaszok is rá-

világítanak. 

A 23. ábrán látható 2019-es csökkenő sorrendet vizsgálva a tényleges átlagos értékek közötti el-

téréseket páros mintás t-próbával is vizsgáltam, amely több esetben az átlagos értékek közötti elté-

rést nem jelezte szignifikánsnak. Az összes tényezőt összepárosítva a próbával az alábbi, az előző-

höz igen hasonló sorrend alakult ki: 

1. Barátokkal való együttlét és a fellépő zenekarok, előadók 

2. A fesztivál atmoszférája 

3. Jó ár-érték arány 

4. Éjszakai bulik, jó infrastruktúra, kíváncsiság, fesztivál hírneve (tehát a középső kategó-

rián belül nincsen igazából jelentős eltérés tényezők között) 

5. A fesztivál környezete adta lehetőségek és vonzó kiegészítő programok 

6. Ismerkedési lehetőségek 
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A t-próba eredményei alapján a H2-es hipotézist (A barátokkal való együttlét és a fellépő zene-

karok, az előadók egyaránt a legfontosabb tényezők között vannak a fesztiválokról való döntések-

ben.) elfogadom, a H3-as hipotézist (A fesztivál kiválasztásánál a környezet, a helyet adó település 

által nyújtott lehetőségek is a döntés mögött meghúzódó legfontosabb tényezők közé sorolhatók.) 

pedig elutasítom. 

 

24. ábra: Az egyes zenei fesztiválok közötti eltérések a döntési motívumok fontosságában (2018-as adatok) 

A 24. ábrán a 2018-as évre vonatkozóan az egyes fesztiválok látogatóira külön-külön leszűrve 

az adatbázist, az egyes almintákra is megvizsgáltam a különböző motívumok fontosságának átlaga-

it. A látogatók között találhatunk átfedéseket is, így a több fesztiválon is részt vett kitöltők és vála-

szaik több mint egy almintába is belekerültek. Bár több esetben hasonlóan alakulnak az értékek, az 

eltérések rámutatnak a fesztiválok jellegzetességeiben található különbségekre is, illetve kiemelhe-

tik azt is, hogy a látogatóknak eltérő céljaik vannak az egyes fesztiválokon való részvétellel. Az 

EFOTT esetében például a fellépő zenekarok, előadókhoz tartozó relatív alacsonyabb érték adódhat 

például abból, hogy olcsóbb, kifejezetten az egyetemistákat megcélzó fesztiválként a baráti körrel 

való közös bulizáson sokkal nagyobb a hangsúly. Ehhez hasonlóan, az ár-érték arány fontosságában 

is nagyobb eltérést találhatunk az egyes fesztiválok között, amely ugyancsak a fesztiválozás céljá-

tól, az előadók fontosságától is függhet. A Balaton Sound esetében kevésbé változatos a zenei kíná-

lat, amely alapvetően az éjszakába nyúló táncos bulizásoknak alapot adó DJ-k által kevert zenékre 

épít, ezáltal nem meglepő, hogy ennél a fesztiválnál a legmagasabb az éjszakai bulik fontossága. 
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6.5. A COVID hatásaira vonatkozó eredmények a 2020-as kérdőívben 

A 2020-as kérdőívben a 6.1. fejezetben bemutatott források mellett a turisztikai utakhoz kap-

csolódóan néhány további, kifejezetten a pandémiához kapcsolódó információforrás is megjelent a 

kérdőív K10/a kérdésében, illetve külön hangsúlyt helyeztem arra is, hogy megvizsgáljam, hogy az 

egyes információforrások felértékelődtek-e a koronavírus járványt megelőző időszakhoz képest. 

Mindezek mellett a fesztiválok esetében a 6.4. fejezetben bemutatott főbb döntési motívumok mellé 

a higiéniai és egészségügyi biztonságra vonatkozó állítások is bekerültek a K16-os kérdésbe. 

A 2020-as kérdőívet a pandémia első hulláma után töltötték ki, így a válaszadók jelentősen ke-

vesebb információval rendelkeztek az utazási lehetőségekről. Emiatt lehetséges az, hogy a teljes 

mintát nézve 9%-a a kitöltőknek mondta, hogy használja a minisztériumi, kormányzati, konzulátusi 

oldalakat utazási tájékozódásra, 12%-a pedig a biztosítótársaságokét. Azonban azon kitöltők között, 

akik külföldre mentek a járvány kitörését követően 2020 nyarán 17%-os, illetve 14%-os volt ez az 

arány. Hozzá kell azonban tenni, hogy arányaiban relatíve kevés kitöltő volt a mintában, akik kül-

földi utazást is megvalósítottak.  

A korábbi évekhez viszonyítva, az egyes információforrások felértékelődését a semleges 0 ér-

téktől való átlagos eltéréssel és a 0-tól való szignifikáns különbséget pedig egymintás t-teszttel 

vizsgáltam. Nem feltétlenül a COVID-nak köszönhető, de számos esetben szignifikáns eltérés volt 

tapasztalható a semleges értéktől. A minisztériumi, kormányzati konzulátusi oldalak esetében volt a 

legmagasabb az átlag értéke (-2 és +2 közötti skálán mérve 1,58), majd második helyen végeztek a 

biztosítótársaságok weboldalai (0,78). Jelentős növekedést mutatott a hivatalos weboldalak (0,53) 

és a webes keresők (0,45) fontossági értéke is. A 6.3. fejezetben bemutatott személyes befolyásolás 

szereplői közül a család kapta a legnagyobb átlagos növekedést (0,37), de a közeli barátok vélemé-

nye is fontosabbá vált a kitöltők szerint (0,29). Szignifikáns eltérés nem volt kimutatható az utazási 

applikációk, a csomagajánlatok, az offline kommunikációs megoldások és az ismeretlen személyek 

véleménye, tapasztalatai esetében. 

A fesztiválokra vonatkozó motivációs tényezők kiegészített listájának relatív fontossági értékeit 

az előző négy év értékeivel összehasonlítva mutatja a 25. ábra (az egyes tényezők teljes listája a 14. 

fejezetben a K16-os kérdésben olvasható). Láthatjuk, hogy az eredetileg megadott (Rátz, 2012, il-

letve Sija és Schauermann, 2009 kutatásaira épülő) motívumok értékelésében jelentős eltérést nem 

tapasztalhatunk a korábbi évekhez képest. A 6.4. fejezetben bemutatott három fő kategória ugyan-

csak nem alakult át. 

A pandémiára való reakciók relatív fontossági értékeit az ábra ezekhez az eredeti motívumok-

hoz viszonyítva mutatja. A barátokkal való együttlét és a fellépő zenekarokkal egy fontossági kate-

góriába sorolhatjuk azt, hogy az esetlegesen elmaradó esemény esetén a jegy árát visszafizessék, 
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amely a 2020-as évben számos fesztivál és zenei program esetében gondot okozott, hiszen a szerve-

ző hosszútávú működésének alapja az, hogy a jegyárakat előre beszedik, és emiatt sok esetben a 

látogatókat a jegy visszaváltása helyett a következő évre való átváltására kérték inkább. Szignifi-

kánsan kevésbé fontos tényezőként a 6.4. fejezetben bemutatott második kategória közelében talál-

ható a biztonságos megtarthatóság, a megtartás garanciájának a ténye, valamint a szigorúbb bizton-

sági előírások, bár az utóbbi kettő akár egymásnak ellent is mondhat. A jegyvisszaváltáshoz kapcso-

lódóan láthatjuk azt is, hogy a szervező (anyagi) támogatása jelentősen alacsonyabb fontosságot 

kapott, mint amúgy a korábbi években vizsgált motívumok (lásd 6.4. fejezetben részletesen) bárme-

lyike és az óvintézkedésekkel szembemenő, fesztivál által nyújtott szabadság is igen alacsony érté-

ket kapott. A jövőbeli kutatások egy fontos kérdése lehet tehát, hogy a fesztiválok hogyan tudnak 

egy hasonló helyzetet átvészelni, valamint hosszútávon működőképesek maradni egy – jelenleg – 

jóval kevésbé támogató és inkább anyagiasnak tűnő célközönség mellett. 

 

25. ábra: A fesztiválválasztást befolyásoló motívumok a 2020-as kérdőív alapján 
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7. AZ ÉLMÉNYÁTÉLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Az utazás közbeni fázishoz kapcsolódó kérdőív kérdések három fő részből tevődnek össze, amelyek 

az élményteremtésre, az élmény átélésére, illetve azok összetevőire fókuszálnak. Ezek a kérdések a 

módszertani részben, az 5.1. alfejezetben megfogalmazott KK4 és KK5 kutatási kérdésekre, vala-

mint a hozzájuk tartozó hipotézisekre keresik a válaszokat. 

• A K19 és K20-as kérdések általánosságban foglalkoznak a turisztikai, illetve a fesztivá-

los élménnyel. Ezek SEM-re alapozott elemzésével már a 3.3-as fejezetben bemutatott 

forrásokban is találkozhatunk, a külső kapcsolódási pontokra számos korábbi kutatás 

már rávilágított. A disszertáció primer kutatásában on-trip fázisához kapcsolódóan – a 

3.3-as fejezetben található 7. összefoglaló ábrán is kiemelt – élménydimenziók közötti 

belső kapcsolódási pontokkal, illetve az egyes dimenzióknak a 7. ábrában jelölt összesí-

tő fogalomra tett hatásával foglalkozom, amely új tudományos eredményekre hívja fel a 

figyelmet a 7.1. és a 7.2. fejezetekben. 

• A K21-K24-es kérdésekben az egyes zenei fesztiválok közötti különbségekre fókuszá-

lok, amelyek ugyancsak hiánypótló eredményekre mutatnak rá. Az egyes fesztiválok 

közötti eltérésekre a 7.2. fejezeteben térek ki. 

A 2.8., valamint a 4. fejezet szakirodalmi forrásai kiemelik, hogy az on-trip és a post-trip fázi-

sok határai az élménymegosztás szempontjából egyre erőteljesebben elmosódnak. A disszertációban 

az élményátéléshez és az élménymegosztáshoz kapcsolódó eredményeket külön fejezetekben (7. és 

8. fejezet), azonban szorosan összekapcsolva (például a 7.2. alfejezet eredményeivel) mutatom be. 

Ez a fajta fejezet felosztás a határok elmosódása miatt nem tekinthető azonosnak az on-trip és a 

post-trip felosztással. 

7.1. Az élménydimenziók belső kapcsolatai a zenei fesztiválok esetében 

A KK4-es kutatási kérdés és a hozzá tartozó H4-es hipotézis, valamint annak alhipotéziseinek 

megválaszolásához a módszertani részben is már bemutatott PLS-SEM útelemzési megoldást vá-

lasztottam. A vizsgálatba a 4E modellhez kapcsolódóan 3-3 változót, míg a gazdasági értékhez 1 

változót vontam be. A 13 változó megnevezése az 5.1. alfejezetben, a 10. ábrán is látható a látens 

változók mellett megjelölve. A 8. táblázat a mért változók leíró statisztikai adatait tartalmazza, illet-

ve az eloszlásfüggvényre vonatkozó próba eredményét is belehelyeztem. A PLS-SEM esetében a 

változók normális eloszlása nem feltétel, ez nem is teljesült a vizsgált esetekben. A PLS-SEM szé-

les feltételrendszerének teljesülését vizsgáltam az 5.5. fejezetben leírtak szerint, amelyekhez tartozó 

adatokat a következő táblázatok tartalmazzák. 
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8. táblázat: A SEM elemzésbe bevont változók leíró statisztikai adatai 

   Mean Std. De-

viation 

Skewness Kurtosis Kolmogorov-

Smirnov 

Shapiro-

Wilk 

Edu1 4,024 1,707 0,002 -0,776 0,125 0,945 

Edu2 3,003 1,500 0,504 -0,341 0,171 0,923 

Edu3 4,093 1,680 -0,055 -0,801 0,118 0,948 

Ent1 5,140 1,583 -0,548 -0,531 0,163 0,904 

Ent2 5,247 1,482 -0,630 -0,194 0,175 0,903 

Ent3 5,657 1,416 -1,017 0,495 0,213 0,845 

Esc1 5,114 1,634 -0,600 -0,462 0,154 0,900 

Esc2 5,260 1,700 -0,783 -0,306 0,193 0,871 

Esc3 5,371 1,579 -0,794 -0,100 0,181 0,873 

Est1 5,257 1,517 -0,737 -0,043 0,183 0,896 

Est2 4,829 1,537 -0,410 -0,374 0,146 0,932 

Est3 4,402 1,731 -0,120 -0,895 0,120 0,939 

Eco1 4,675 1,577 -0,323 -0,443 0,143 0,937 

A 9. táblázat a vizsgált változók faktorsúlyát mutatja, ezek 0,7 fölötti értéke az elfogadott. A 10. 

táblázat a látens változókra jellemző három értéket tartalmazza. A Dijkstra–Henseler’s ρA és a 

Cronbach alfa 0,7 fölötti, az AVE 0,5 fölötti érték esetén fogadható el. Az összes eredmény megfe-

lel a feltételeknek. A diszkriminancia érvényességéhez Fornell – Larcker kritériumot és HTMT-

mutatót vizsgáltam. A 11. táblázat a Fornell – Larcker kritérium értékeit tartalmazza, az átlóban az 

AVE érték jelenik meg ugyancsak, amelyhez képest kisebb kell, hogy legyen a sor és az oszlop töb-

bi értéke. A modell ellenőrzéséhez az SRMR = 0.0694 értéket tudjuk vizsgálni, amely ugyancsak az 

elfogadható tartományban található. A különböző kritériumok vizsgálata után a 12. táblázat az 

egyes látens változók közötti direkt és indirekt kapcsolatokat mutatja, amelyek közül a boot-

strapping eredményeként a szignifikánsnak tekinthető kapcsolatokat (p-érték alapján) vastagon 

szedtem. A táblázat eredményei szerint nem minden, a modellhez kapcsolt hipotézist lehet elfogad-

ni. Amíg a H4c, H4e, H4g a szignifikancia hiánya miatt utasítható el, addig a H4d a szignifikancia 

megléte miatt. 

9. táblázat: A vizsgált változók faktorsúlyai 

Változó: Esztétikai 

élmény 

Tanulási 

élmény 

Szórakozási 

élmény 

Esz-

képiz-

mus 

Gazdasági 

érték 

Edu1 
 

0.8338 
   

Edu2 
 

0.7559 
   

Edu3 
 

0.8477 
   

Ent1 
  

0.8668 
  

Ent2 
  

0.8920 
  

Ent3 
  

0.8791 
  

Esc1 
   

0.8579 
 

Esc2 
   

0.8453 
 

Esc3 
   

0.8796 
 

Est1 0.8823 
    

Est2 0.8696 
    

Est3 0.7621 
    

Eco1         1.0000 



 118 

10. táblázat: A látens változók jellemzői 

Látens változó: Dijkstra-Henseler's  

rho (ρA) 

Cronbach's 

alpha (α) 

Average variance 

extracted (AVE) 

Esztétikai él-

mény 

0.8074 0.7901 0.7052 

Tanulási él-

mény 

0.7662 0.7470 0.6617 

Szórakozási 

élmény 

0.8534 0.8533 0.7732 

Eszképizmus 0.8315 0.8260 0.7414 

Gazdasági 

érték 

1.0000   1.0000 

 

11. táblázat: A Fornell-Larcker kritérium ellenőrzése a diszkriminancia érvényességhez 

Látens vál-

tozó: 

Esztétikai 

élmény 

Tanulási 

élmény 

Szórakozási 

élmény 

Eszképizmus Gazdasági 

érték 

Esztétikai 

élmény 

0.7052 
    

Tanulási 

élmény 

0.2511 0.6617 
   

Szórakozási 

élmény 

0.5915 0.1396 0.7732 
  

Eszképizmus 0.5269 0.1579 0.6494 0.7414 
 

Gazdasági 

érték 

0.3231 0.0711 0.3568 0.2739 1.0000 

Az átlóban vastagok szedve az AVE értékek találhatóak.  

 

12. táblázat: A direkt és indirekt hatások a modellben 

Hatás:  (di-

rekt 

hatás) 

Indirekt 

hatás 

Teljes 

hatás 

Cohen's 

f2 

p érték (a 

direkt 

hatásra) 

p érték (az 

indirekt 

hatásra) 

Esztétikai -> Tanulási (H4aa) 0.4998 
 

0.4998 0.3331 0.0000 
 

Esztétikai -> Szórakozási (H4ab) 0.7699 
 

0.7699 1.4556 0.0000 
 

Esztétikai -> Eszképizmus (H4ac) 0.2324 0.4943 0.7267 0.0598 0.0000 0.0000 

Esztétikai -> Gazdasági érték (H4d) 0.2678 0.3015 0.5693 0.0392 0.0001 0.0000 

Tanulási -> Eszképizmus (H4c) 0.0546 
 

0.0546 0.0070 0.0547 
 

Tanulási -> Gazdasági érték (H4e) -0.0205 0.0024 -0.0181 0.0005 0.5917 0.5392 

Szórakozási -> Eszképizmus (H4b) 0.6065 
 

0.6065 0.4670 0.0000 
 

Szórakozási -> Gazdasági érték (H4f) 0.3632 0.0268 0.3900 0.0597 0.0000 0.4984 

Eszképizmus -> Gazdasági értél 

(H4g) 

0.0442   0.0442 0.0010 0.4966   

 

A modellben található kapcsolatok direkt hatását az 26. ábrán láthatjuk, míg a csak szignifikáns 

kapcsolatok hálóját az 27. ábrán. A 26. ábrán látható kapcsolatokban az esztétikai élmény mind a 

négy további dimenzióra szignifikáns közvetlen hatással van, amely a H4a hipotézis három alpont-

ját megerősíti, illetve a H4d hipotézis elvetését is jelentheti. Azonban a H4d-hez kapcsolódóan az 

indirekt hatást is figyelembe szükséges venni, amely erősebb, mint a direkt hatás. Tehát amellett, 

hogy az esztétikai élmény közvetlen kapcsolatban van a gazdasági értékkel, a H4d hipotézisben 
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javasolt közvetett kapcsolat is szignifikáns, ami jelentős mértében a szórakozási élményen keresztül 

valósulhat meg, ugyanis a gazdasági értékre a tanulás és az eszképizmus nincs közvetlen szignifi-

káns hatással. Az Ásványi et al. (2019a) által javasolt útvonalak közül a H4c hipotézishez tartozó 

tanulási élményből eszképizmusba vezető szignifikáns kapcsolatot az eredmények alapján elutasít-

hatjuk, míg a H4b hipotézis (amely a szórakozási élményből az eszképizmusba vezet) elfogadom. 

Azonban ezen útvonalak kombinálásából a zenei fesztiválok esetében is jelentős az indirekt hatás az 

esztétikai és az eszképizmus élménye között. 

 

26. ábra: A fesztiválélmények egymásra épülésének direkt kapcsolatai a PLS-SEM-modellezésben 

A teljes hatás 0,727-es értéke igen erős kapcsolatot mutat, amelynek jelentős részét az indirekt 

kapcsolat (0,494), ezen belül is a szórakozási élményen áthaladó útvonal jelenti. Ezen eredmények 

megerősítik azt, hogy a könnyűzenei fesztiválok során az Ásványi és szerzőtársai által javasolt esz-

tétikai élmény – szórakozási élmény – eszképizmus egy igen jelentős útvonalnak számít. Azonban – 

ahogyan a 26. ábrán láthatjuk – az útvonal a gazdasági értékkel nem folytatódik, hanem egy külön 

útvonal végeredményeképpen jelenik meg: esztétikai élmény – szórakozás – gazdasági érték. Ez így 

azt sugallja, hogy a gazdasági érték az eszképizmus melletti, különálló eredménye lesz a folyamat-

nak. Mindezek alapján a kutatási kérdéseknél megfogalmazott H4-es hipotézist, mely szerint: A 

hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élményből való átalakulást jelölő útvonalak a 

gazdasági érték tényezőben végződnek, amely az eszképizmus következményeként jelenik meg, elve-

tem, ugyanis két jellegzetes útvonal is kirajzolódott az alhipotézisek és a PLS-SEM elemzés alap-

ján, amelyeknek az eszképizmus és a gazdasági érték két különálló végpontjai (lásd a 27. ábrán). 
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27. ábra: A szignifikáns kapcsolatok a fesztiválélmények egymásra épülésében 

Ezek az eredmények ugyancsak felhívják a figyelmet a 7.2. fejezetben a későbbiekben bemuta-

tott külső kapcsolatok vizsgálata mellett, a belső egymásra épülések elemzésének fontosságára is. A 

fesztiválok látogatói hosszabb időt töltenek el a helyszínen, így van lehetőség számos élményelem-

mel segíteni az egyes útvonalak „bejárását”, hogy az eszképizmus és a gazdasági érték is kialakul-

jon. A 7.2. fejezetben látni is fogjuk, hogy az eszképizmus az elégedettség szempontjából minden 

esetben fontos volt (vagy nagymértékben korrelált a szórakozási élménnyel, vagy önmagában is 

szignifikáns része a modellnek), a gazdasági érték pedig a drágább fesztiválok esetében ugyancsak 

jelentős összetevője az elégedettségnek, így az útelemzésben feltárt mindkét útvonal fontos fejlesz-

tési szempont lehet a fesztiválok szervezői számára. 

7.2. A zenei fesztiválok élménydimenzió-összetevői 

Ebben az alfejezetben a KK5-ös kutatási kérdésre keresem a választ, valamint a H5 és H6-os hipo-

tézisekre vonatkozó teszteket is bemutatom. 

A 3.3. fejezetben bemutatott források esetében láthattuk, hogy az egyes turisztikai attrakciók 

között a 4E modell mentén eltérést tapasztalhattunk az élménydimenziók fontosságában, illetve 

abban is, hogy mely tényezők jelennek meg az elégedettségre vonatkozóan szignifikáns hatással. A 

széles körben értelmezett fesztiválok közül is egy zenei fesztivál feltételezhetően egészen más él-

ménydimenziókat erősít és más stimulusokat ad, mint például egy gasztronómiai vagy egy filmfesz-

tivál. Azonban feltételezhetjük azt, hogy a könnyűzenei fesztiválok közel egységesen, közel hasonló 

módon hatnak az egyes élménytényezőkre, annak ellenére, hogy a 6.4. fejezetben a fesztiválválasz-

tás motívumainál azt tapasztalhattuk, hogy a könnyűzenei fesztiválok között is lehet eltéréseket 

találni. 

A 2018-as és 2019-es évre vonatkozóan a 13. és a 14. táblázatban láthatjuk az eltéréseket a tel-

jes mintára az egyes élménydimenziók között. Ami a fesztiválokat illeti – összehasonlítva egy ha-

gyományos turisztikai úttal, mind a két évben a szórakozás meghatározó, illetve 2019-ben a feszti-

válok esetében az eszképizmus és a gazdasági érték is kiemelkedő eredményt kapott, a tanulási él-
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mény pedig egyértelműen kevésbé releváns tényező egy fesztivál látogatása esetében. Azt is láthat-

juk, hogy a klasszikusan látványosságok esztétikai élményére épülő hagyományos turisztikai utak 

esetében nem sokkal marad le a többi élménydimenzió jelentősége, tehát önmagában a passzív lát-

ványosságok már nem elegendőek, aktív bevonódásra van szükség. A fesztiválok esetében a gazda-

sági érték feltételezhetően a koncentráltabb és előre jobban tervezhető költés miatt kapott arányai-

ban kevésbé kiemelkedő értéket a hagyományos turisztikai utak változatos és kevésbé kiszámítható 

ráfordításaival szemben. A két utazási típus egyes dimenziói közötti eltéréseket Wilcoxon-féle elő-

jeles rangteszttel is vizsgáltam, amely minden esetben szignifikáns volt. 

13. táblázat: Az élménydimenziók átlagos értékei a fesztiválturizmus és a hagyományos turisztikai utak esetében (2018-

as adatok) 

 
Tanulási 

élmény 

Szórakozási 

élmény 

Eszképizmus Esztétikai 

élmény 

Gazdasági 

érték 

Hagyományos 

turisztikai út 

5,19 5,65 5,12 5,77 5,96 

Fesztiválturizmus 3,12 5,34 5,03 5,06 5,01 

 

14. táblázat: Az élménydimenziók átlagos értékei a fesztiválturizmus és a hagyományos turisztikai utak esetében (2019-

es adatok) 

 
Tanulási 

élmény 

Szórakozási 

élmény 

Eszképizmus Esztétikai 

élmény 

Gazdasági 

érték 

Hagyományos 

turisztikai út 

5,49 5,61 5,45 5,81 5,79 

Fesztiválturizmus 3,71 5,35 5,25 4,83 5,21 

 

A 2016-os és 2017-es kitöltési adatok alapján látható volt, hogy az egyes népszerűbb hazai 

fesztiválok esetében a résztvevőkből készített részminták is már alkalmasak lehetnek a statisztikai 

elemzésre. Így a K21-24-es kérdésekben az egyes fesztiválok (Volt, Balaton Sound, EFOTT, Szi-

get, Strand) adott évi résztvevői számára további, a Rivera és Semrad által javasolt 5E modellre 

alapozott kérdések is megjelentek. 

A 28. ábrán a 2018-as év, a 29. ábrán pedig a 2019-es év 5E modellre vonatkozó eredményeit 

lehet látni táblázatos és grafikus formában is. Egyrészt látható, hogy az egyes fesztiválok között 

jelentős eltérés van a dimenziók szempontjából, másrészt pedig az évek közötti aránybeli eltérést is 

tapasztalhatjuk. Mind a két évben a szórakozási élmény a legkiemelkedőbb és ez közel egységes 

képet mutat (különösen 2018-ban) mind az öt fesztivál esetében. A gazdasági érték erősebb tényező 

a hazai fiatalok számára könnyebben megfizethető fesztiválok esetében. Az eszképizmus pedig 

kapcsolatban lehet azzal is, hogy a fesztivál meglátogatásához komolyabb utat kellett-e megtenni, 

illetve hogy a fesztivál helyszínét mennyire egy önálló, a valóságtól különálló világként építik meg 

a szervezők. Ez össze tud kapcsolódni az esztétikai élménnyel is.  
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28. ábra: Az egyes fesztiválok élmény összetevőinek átlagai (2018-as adatok) 

 

29. ábra: Az egyes fesztiválok élmény összetevőinek átlagai (2019-es adatok) 

 

A két év összehasonlításához az élményösszetevők relatív arányát fesztiválonként készítettem 

el. A 15. táblázatban található arányszámok tehát azt mutatják, hogy ugyanazon résztvevők az egyes 

tényezőket arányaiban egymáshoz viszonyítva hogyan értékelték. A fesztiválok közötti eltérések 

mérését ez a fajta kialakítás nem teszi lehetővé, de az azonos fesztiválok közötti aránybeli eltérések-

re rá tud mutatni. A 15. táblázatban láthatjuk az egyes fesztiválokra vonatkozó relatív arányokat, 

illetve a két év közötti eltérést az öt tényező mentén. A 2018-as és 2019-es adatok között a tanulási 

élmény végzett a legtöbb esetben az utolsó helyen és a szórakozási élmény az első helyen, ezeknél 

volt a legkevésbé jelentős az eltérés az öt fesztivált összesítve. A legjelentősebb változások az esz-

képizmus és az esztétikai élmény esetében voltak. Az Ásványi et al. (2019a) által javasolt élmény-
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dimenziók belső kapcsolódását vizsgáló modell kiindulási pontjaként tekintett dimenzió (az esztéti-

kai élmény), illetve a végeredményként tekintett dimenzió (az eszképizmus) volt, amely a legjelen-

tősebb eltérést mutatta. Ezen eredmény is megalapozza a 7.1. fejezetben már bemutatott belső kap-

csolatok vizsgálatának a hazai könnyűzenei fesztiválokra adaptált verzióját. A legnagyobb eltérés a 

VOLT fesztivál esetében volt tapasztalható, ahol az egyik évben az eszképizmus élménye a szóra-

kozási élmény szintjére emelkedett, azonban ez lehet azért is, mert ekkor abszolút értékben a szóra-

kozási élmény alacsonyabb áltagos értéket kapott. Ennek a magyarázata lehet a VOLT fesztivál 

fellépőinek az évek között relatív nagymértékben hullámzó ismertsége, felkapottsága.  

15. táblázat: Az egyes fesztiválok élményösszetevőinek relatív aránya egymáshoz viszonyítva (2018 és 2019-ben) 

 

A 16. táblázatban a 3.3. fejezetben bemutatott 7. ábrán látható külső kapcsolatok átlagos értéke-

it lehet látni, illetve az élménydimenziókat összesítő elégedettségi értéket. A fesztiválokhoz tartozó 

elégedettségi értékeket a kutatás ezen fázisában úgy vizsgáltam, mint az élménydimenziók követ-

kezményét. Ehhez egyik oldalról a regresszióanalízist választottam, és lineáris regresszióval próbál-

tam modellezni az öt élményelem (mint független változók, bemenetek) és az elégedettség (mint 

függő változó, kimenet) kapcsolatát. Másrészről pedig az elégedettségi értékeket vizsgáltam úgy is, 

mint a külső kapcsolódási pontok kiinduló elemét, amelyhez korrelációanalízist készítettem.  

A 17. táblázat a változók normalitásának hiánya miatt a Spearman-féle rangkorrelációs együtt-

hatókat tartalmazza. A post-trip fázishoz kapcsolódóan az élmények megosztására fókuszáltam, így 

különösen fontos, hogy szignifikáns és relatív erős kapcsolat legyen az élménymegosztás és az elé-

gedettség között. Azonban a 17. táblázat felső felében azt láthatjuk, hogy mindegyik fesztiválnál az 

élménymegosztás kapta a legalacsonyabb korrelációs együtthatókat, különösen az emlékezetes él-

Minta 

méret

Tanulási 

élmény

Szórako-

zási élmény

Eszképiz-

mus

Esztétikai 

élmény

Gazdasági 

érték

Volt Fesztivál 124 0% 100% 50% 4% 81%

Balaton Sound 124 0% 100% 64% 37% 31%

EFOTT 117 2% 100% 64% 0% 93%

Sziget Fesztivál 229 30% 100% 25% 38% 0%

Strand Fesztivál 102 0% 100% 67% 23% 74%

Volt Fesztivál 72 0% 100% 100% 33% 92%

Balaton Sound 107 0% 100% 76% 49% 31%

EFOTT 73 8% 100% 63% 0% 91%

Sziget Fesztivál 146 20% 100% 62% 54% 0%

Strand Fesztivál 90 0% 100% 79% 33% 89%

Volt 

Fesztivál 0% 0% 50% 29% 12%

Balaton 

Sound 0% 0% 12% 12% 0%

EFOTT 6% 0% 1% 0% 2%

Sziget 

Fesztivál 10% 0% 37% 16% 0%

Strand 

Fesztivál 0% 0% 11% 10% 15%

Eltérés a két év között

2018

2019
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mény és a hűség kialakulásához viszonyítva. A 3.3. fejezetben bemutatott több forrás is rávilágít a 

külső kapcsolatok közötti egymásra épülésre, így fontos volt annak is az elemzése, hogy még mely 

összetevők segíthetik (az elégedettséghez viszonyítva még nagyobb értékben is) az élménymegosz-

tást. A 17. táblázat alsó fele a megosztás és a többi külső kapcsolódási pont közötti korrelációs érté-

ket mutatja. Az eredmények azt sugallják, hogy – bár nem mindegyik fesztiválnál jelentős, de – a 

közösség részévé válás és a közösséggel való közös bulizás élménye is hatással lehet az élmény-

megosztásra. 

16. táblázat: Az élménymodell elemek külső kapcsolódási pontjainak átlagos értékei az egyes fesztiválok esetében 

 
Volt 

Fesztivál 

Balaton 

Sound 

EFOTT Sziget 

Fesztivál 

Strand 

Fesztivál 

Elégedettség 5,59 5,54 5,44 5,44 5,47 

Emlékezetes élmény 5,69 5,56 5,35 5,59 5,37 

Élménymegosztásra való nyitottság 3 3,41 3,03 3,38 2,97 

Hűség kialakulása 5,1 5,44 5,09 5,3 5,03 

A közösség részévé válás 4,4 4,61 4,5 4,59 4,27 

A közösséggel való közös bulizás 5,1 5,23 5,03 5,26 5,16 

17. táblázat: A külső kapcsolódási pontok Spearman-féle ragkorrelációs együtthatói 

 

Ezt az eredményt a 8. fejezetben, az élménymegosztás mögött meghúzódó motívumok vizsgála-

tánál a kialakított modellbe és a kapcsolódó KK7 kutatási kérdésbe is beépítettem, amely feltétele-

zésem ott PLS-SEM-elemzéssel próbáltam alátámasztani. 

Az elégedettség és az élménydimenziók közötti kapcsolat regresszióanalízises vizsgálatához 

először a modellekbe beépített változók közötti korrelációkat vizsgáltam, amelyeket a 18. táblázat 

tartalmaz mind az öt fesztivál esetében. 

A 18. táblázatban zöld vastagítással jelöltem a függő változó és a független változók közötti 

korrelációkat, amelyeknél szükséges, hogy szignifikáns legyen, illetve előnyös, ha ezek legalább 

közepesen erős kapcsolatot mutatnak. Ezen feltétel mind az öt fesztivál esetében teljesült. A függet-

len változók közötti korrelációnál a 0,7 fölötti problémás értékeket pirossal jelöltem. Ezekben az 

esetekben először a teljes modell alapján elkészítettem az analízist, majd a két érintett változó közül 

az egyiket a modellből kiszedtem.  

Külső kapcsolat:

Volt 

Fesztivál

Balaton 

Sound EFOTT

Sziget 

Fesztivál

Strand 

Fesztivál Korreláció:

Emlékezetes élmény 0,613 0,455 0,56 0,613 0,755

Élménymegosztásra való nyitottság 0,053 0,237 0,238 0,267 0,174

Hűség kialakulása 0,737 0,666 0,581 0,686 0,672

A közösség részévé válás 0,506 0,371 0,451 0,45 0,43

A közösséggel való közös bulizás 0,621 0,536 0,555 0,54 0,535

Emlékezetes élmény 0,026 0,215 0,309 0,197 0,272

Hűség kialakulása 0,117 0,208 0,382 0,3 0,319

A közösség részévé válás 0,059 0,298 0,492 0,373 0,473

A közösséggel való közös bulizás 0,196 0,302 0,426 0,325 0,268

Elégedettség

Élménymeg-

osztásra való 

nyitottság



 125 

18. táblázat: Az 5E modell elemei közötti korreláció vizsgálata az öt fesztivál esetén (2019) 

VOLT 

  Össz. 

Élmény 

Tanulási Szóra-

kozási 

Eszké-

pizmus 

Esztétikai Gazdasági 

Össz. Élmény   0,37 0,72 0,63 0,44 0,58 

Tanulási 0,37   0,36 0,27 0,31 0,31 

Szórakozási 0,72 0,36   0,74 0,47 0,50 

Eszképizmus 0,63 0,27 0,74   0,49 0,50 

Esztétikai 0,44 0,31 0,47 0,49   0,35 

Gazdasági 0,58 0,31 0,50 0,50 0,35   

Balaton Sound 

  Össz. 

Élmény 

Tanulási Szóra-

kozási 

Eszké-

pizmus 

Esztétikai Gazdasági 

Össz. Élmény   0,35 0,70 0,64 0,41 0,63 

Tanulási 0,35   0,38 0,34 0,39 0,40 

Szórakozási 0,70 0,38   0,76 0,50 0,59 

Eszképizmus 0,64 0,34 0,76   0,46 0,55 

Esztétikai 0,41 0,39 0,50 0,46   0,45 

Gazdasági 0,63 0,40 0,59 0,55 0,45   

Sziget 

  Össz. 

Élmény 

Tanulási Szóra-

kozási 

Eszké-

pizmus 

Esztétikai Gazdasági 

Össz. Élmény   0,30 0,71 0,59 0,50 0,63 

Tanulási 0,30   0,45 0,36 0,38 0,29 

Szórakozási 0,71 0,45   0,63 0,57 0,61 

Eszképizmus 0,59 0,36 0,63   0,49 0,52 

Esztétikai 0,50 0,38 0,57 0,49   0,51 

Gazdasági 0,63 0,29 0,61 0,52 0,51   

EFOTT 

  Össz. 

Élmény 

Tanulási Szóra-

kozási 

Eszké-

pizmus 

Esztétikai Gazdasági 

Össz. Élmény   0,52 0,65 0,51 0,47 0,49 

Tanulási 0,52   0,50 0,54 0,48 0,40 

Szórakozási 0,65 0,50   0,74 0,59 0,74 

Eszképizmus 0,51 0,54 0,74   0,64 0,58 

Esztétikai 0,47 0,48 0,59 0,64   0,56 

Gazdasági 0,49 0,40 0,74 0,58 0,56   

Strand 

  Össz. 

Élmény 

Tanulási Szóra-

kozási 

Eszké-

pizmus 

Esztétikai Gazdasági 

Össz. Élmény   0,46 0,68 0,57 0,49 0,70 

Tanulási 0,46   0,37 0,26 0,39 0,46 

Szórakozási 0,68 0,37   0,59 0,51 0,75 

Eszképizmus 0,57 0,26 0,59   0,45 0,51 

Esztétikai 0,49 0,39 0,51 0,45   0,56 

Gazdasági 0,70 0,46 0,75 0,51 0,56   
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A 19. táblázat az eredeti modellek esetében mutatja a konstans és az öt élménydimenzió  érté-

keit, illetve a hozzájuk tartozó p-értéket, emellett az F próba, az R2 és a Durbin-Watson teszt ered-

ményeit is. A 20. táblázatban a 18. táblázat alapján érintett változók kivétele utáni eredményeket 

lehet látni.  

 

19. táblázat: A javasolt modellek regresszió analízise az egyes fesztiválok esetében ( érték és szignifikancia) 

  VOLT Balaton So-

und 

Sziget EFOTT Strand 

Konstans 1,569 0,000 0,870 0,052 1,206 0,001 1,693 0,001 1,233 0,006 

Tanulási 0,057 0,356 0,027 0,667 -0,044 0,384 0,208 0,019 0,109 0,045 

Szórakozási 0,340 0,001 0,431 0,000 0,445 0,000 0,509 0,002 0,229 0,044 

Eszképizmus 0,100 0,285 0,167 0,071 0,146 0,025 -0,054 0,677 0,185 0,021 

Esztétikai 0,053 0,501 -0,012 0,875 0,042 0,478 0,075 0,503 0,025 0,727 

Gazdasági 0,189 0,010 0,252 0,001 0,219 0,000 -0,012 0,926 0,284 0,005 

F próba 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Durbin-

Watson 

1,771   1,654   2,089   2,139   2,245   

R2 0,601   0,580   0,588   0,476   0,593   

 

20. táblázat: A korrelációk alapján módosított modellek regresszió analízise az egyes fesztiválok esetében ( érték és 

szignifikancia) 

  VOLT Balaton So-

und 

EFOTT Strand Sziget 

Konstans 1,625 0,000 0,850 0,060 1,674 0,001 1,294 0,006 1,206 0,001 

Tanulási 0,053 0,392 0,028 0,650 0,200 0,019 0,145 0,008 -0,044 0,384 

Szórakozási 0,401 0,000 0,560 0,000 0,471 0,000 0,410 0,000 0,445 0,000 

Eszképizmus             0,199 0,017 0,146 0,025 

Esztétikai 0,072 0,352 0,002 0,981 0,059 0,567 0,074 0,300 0,042 0,478 

Gazdasági 0,204 0,005 0,276 0,000         0,219 0,000 

F próba 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Durbin-

Watson 

1,882   1,739   2,169   2,235   2,089   

R2 0,594   0,566   0,474   0,554   0,588   

 

Az F próba mindenhol megfelelő volt, a Durbin-Watson értékek már nagy minta esetén elfo-

gadhatóak voltak a 20. táblázatba került modelleket vizsgálva. A homeoszkedaszticitást grafikusan 

vizsgáltam, amely feltétel bár nem tejesült a legtöbb esetben, azonban ez a modell magyarázó erejé-

nek a csökkenését jelenti, így ezen feltétel teljesülésének hiányát elfogadhatónak tartottam Kemény 

et al. (2021) javaslata alapján. A kapott R2 értékeket a modell magyarázóerejeként, illetve az illesz-
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kedéseként is értelmezhetjük. A 20. táblázat alapján közepesen erős illeszkedést láthatunk mind-

egyik fesztivál esetében.  

 

30. ábra: A 7.1 és 7.2 fezetek főbb eredményeinek összefoglalása 

A 20. táblázatban, amely az elfogadott modelleket tartalmazza, zölddel vastagítva kiemeltem a 

szignifikáns  értékeket az egyes élménydimenziók esetében (a konstansok minden esetben szigni-

fikánsak voltak). Azt láthatjuk, hogy mind az öt fesztiválon alapvető tényezőként a szórakozási él-

mény jelenik meg az elégedettség elemeként, azonban a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound és a 

VOLT esetében a gazdasági érték is jelentős hatással van, bár a  értékek hozzávetőlegesen mind a 

három esetben fele akkorák, mint a szórakozási élménynél. Ez a három érintett fesztivál belépője-

gyeinek árával magyarázható. Egy drágább fesztivál esetében sokkal fontosabbá tud válni a ráfordí-

tás-érték arány, akár az árat, akár például az időráfordítást vizsgáljuk. A Strand Fesztivál és a Sziget 

Fesztivál esetében, ahol az eszképizmus nem került ki a modellből (a többi esetben relatív magas 

korrelációt mutatott a szórakozási élménnyel), ez a dimenzió ugyancsak szignifikáns tényezőnek 

számított. Mindezek mellett a tanulási élmény – bár alacsonyabb  értékkel, de – a Strand és az 

EFOTT esetében szignifikáns összetevőként jelent meg. A regresszióanalízis ezen eredményei is az 

élménydimenziók közötti belső kapcsolatok és egymásra épülések további vizsgálatának szükséges-

ségét erősítik mindamellett, hogy hangsúlyozzák a szórakozási és az eszképizmus élményének je-

lentőségét az összes fesztivál esetében. 
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A fejezetben elvégzett elemzések alapján a H5, valamint a H6-os hipotézisről is döntés szüle-

tett. A 15., illetve a 16. táblázat korrelációs értékei alapján a H6-os hipotézist (mely szerint: Az elé-

gedettség és az élménymegosztás között erős, pozitív kapcsolatot találhatunk a vizsgált fesztiválok 

esetében.) elutasítom, ugyanis a bár szignifikáns és pozitív a kapcsolat, de nem tekinthető erősnek. 

A 19., valamint a 20. táblázat regresszióanalízises eredményei alapján pedig a H5-ös hipotézist 

(mely szerint: A hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az elégedettségre a vizsgált élménydimenzi-

ók közül a szórakozás van a legnagyobb pozitív hatással.) elfogadom. A 7.1. és a 7.2. fejezetekben 

használt útelemzési, regresszióelemzési és korrelációs vizsgálatok eredményeit foglalja össze a 30. 

ábra, amelyen az egyes elemzésekbe bevont minták évszámait is feltűntettem. 
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8. AZ ÉLMÉNYMEGOSZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Ebben a fejezetben az élménymegosztásra fókuszálok, amely klasszikusan főként a post-trip fázisra 

jellemző, azonban az egyes szakaszok határainak elmosódásával az on-trip fázisban is már megje-

lenhet az intenzívebb élménymegosztás is. A fejezet későbbi részében az egyes fázisok közötti kap-

csolatokat is vizsgálom, ugyanis az élménymegosztás a visszacsatolási folyamatnak is fontos része, 

az információgyűjtés és a fogyasztók által megosztott élmények szorosan összekapcsolódnak példá-

ul a szájreklámon keresztül (ahogyan erre a 4.1. fejezetben Lecinski, 2011 és Evans, 2008 is rámu-

tat). Ezáltal a szolgáltatói oldalnak fontos ismernie a fogyasztói tartalmak megosztása mögött meg-

húzódó motívumokat. A módszertani részben bemutatott kutatási kérdések közül jelen fejezetben a 

KK6-KK8-ra, valamint a hozzájuk tartozó H7-H9 hipotézisekre keresem a válaszokat. 

• A 7. fejezetben már az egyes fesztiválok kapcsán láthattuk, hogy az elégedettség önma-

gában nem mindig elegendő tényező ahhoz, hogy megkezdődjön a fogyasztói tartalmak 

létrehozása. A korrelációanalízis arra is rávilágított, hogy a közösség részévé válás is 

kapcsolatban állhat az élmények megosztásával. Ezt a kapcsolódást vizsgálom a 8.2. fe-

jezetben PLS-SEM-útelemzés formájában. Ez a vizsgálat a KK7 megválaszolásához, 

valamint a H7 hipotézisről való döntéshez szükséges. 

• Mindehhez fontos ismerni, hogy az élménymegosztást segítő motívumok hogyan cso-

portosíthatóak faktorokba, illetve azt is vizsgálom, hogy beazonosíthatóak-e különböző 

csoportok az élménymegosztás szempontjából a 6.2. fejezetben bemutatott információ-

keresési klaszterekhez hasonlóan. Ezt a kétféle (motívumokra és fogyasztókra vonatko-

zó) csoportosítást mutatom be a 8.1. fejezetben, amelynek faktorait az említett PLS-

SEM-útelemzésben is felhasználom. A motívum-, illetve a fogyasztói csoportok vizsgá-

lata a KK6-ra ad válaszokat. 

• Az élménymegosztás alapján létrehozott csoportosítás segítésével a 8.3. fejezetben a 6. 

fejezet utazást megelőző kutatási eredményeit igyekszem árnyalni, mélyíteni az egyes 

klaszterek közötti – élménymegosztáson túlmutató – eltérések kiemelésével. A 8.3. feje-

zet így a KK8-ra, valamint a H8 és H9-es hipotézisre vonatkozóan mutat statisztikai 

próbákat a döntéshez. 

8.1. Az élménymegosztás motívumai és módjai 

A kérdőív élménymegosztásra vonatkozó részeiben a megosztás módja mellett az amögött meghú-

zódó motívumokat vizsgáltam az elméleti áttekintés 4.5. fejezetében is bemutatott és hivatkozott 

forrásokra, valamint korábbi kutatási eredményeimre alapozva. Az alábbiakban a módszertani rész, 
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5.1. fejezetében bemutatott KK6 kutatási kérdésre keresem a választ. A K36-os kérdésben először 

14 majd 2017-től 16 állításon keresztül elemeztem, hogy a fesztiválélmények megosztását melyik 

motívum milyen mértékben jellemzi. A motívumokra 2016 és 2019 között kapott átlagos értékeket 

a 31. ábrán láthatjuk. (A 2016-os értékek 1-5-ig tartó skáláról 1-7-ig szóló skálára lettek transzfor-

málva, hogy egységesebb képet kapjunk, azonban ez némi torzítást jelenthet az összehasonlításban.) 

A motívumok pontos szövegét a 21. táblázat tartalmazza jobban olvashatóan is. 

Az ábra alapján is látható, hogy a legkiemelkedőbb motívum a saját magunknak való emlék ké-

szítése, és emellett még néhány motívum emelkedik ki kissé a többi közül. A magunknak készített 

emlékek mellett azonban az önkifejezés és mások segítése is láthatóan megjelenik a kissé kiemel-

kedőbb tényezők között. A 16 motívum önmagában nehezebben megfogható – a 4.5. fejezetben 

bemutatott szakirodalmi források is a motívumokat csoportosítva, néhány főbb élménymegosztási 

tényezőt emelnek ki –, így faktoranalízissel vizsgáltam, hogyan lehetne csoportosítani az állításokat, 

ezzel redukálva a fogalmak mennyiségét. Ehhez az 5.5. fejezetben leírtakat követtem. 

 

31. ábra: A 16 élménymegosztás mögött meghúzódó motívum trendelemzése 

A főkomponens-elemzés eredményeként a scree plot és a magyarázott variancia alapján négy 

faktor kialakítása mellett döntöttem. A faktorok könnyebb értelmezhetősége érdekében a VARI-

MAX rotációs eljárást is bekapcsoltam. A kapott KMO érték 0,920, a Bartlett-féle teszt értéke 

663,994, p <0,001. A teljes átlag 2,479, a CR értéke pedig 0,902. A magyarázott variancia a négy 
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faktor használatával 67,65% lett. A 21. táblázat a négy beazonosított faktor főbb adatait tartalmaz-

za, amely faktorok a következők: 

• Önkifejezés a közösségi médiában faktor: a közösségi médiás jelenlét intenzitásának nö-

velésére irányuló cselekedeteket foglalja össze, amely kifejezetten az adott személy kö-

rüli zsongás növelésére irányul. Ez akár azt is jelentheti, hogy a fogyasztó leginkább a jó 

dolgokat osztja meg, s így minél pozitívabb képet próbál meg kialakítani magáról, illet-

ve minél több interakciót szeretne a fogyasztó online elérni. 

21. táblázat: A VARIMAX rotáció utáni faktorsúlyok 

 
Önkifejezés 

a közösségi 

médiában 

Valódi 

érték 

teremtése 

Mások befo-

lyásolása 

Jövőbeli 

befektetés 

Variancia %: 26,2% 19,37% 11,22% 10,87% 

Eigenvalue: 4,192 3,099 1,795 1,739 

Átlag: 1,914 3,565 2,537 1,760 

CR: 0,887 0,853 0,775 0,669 

M10 - Ne maradjak ki a sorból, hiszen ismerőseim is 

raknak ki fotókat 

0,807 
   

M12 - Irigykedjenek csak rá, hogy ott vagyok a fesztivá-

lon 

0,800 
   

M11 - Amit nem rakunk ki az internetre az olyan, mint-

ha meg sem történt volna 

0,783 
   

M09 - Minél több like-ot szerezni 0,776 
   

M04 - Megmutatni a világnak, hogy én egy igazi fesztivá-

larc vagyok 

0,664 
   

M16 - Csak pozitív élményt osztok meg, hogy lássák a 

többiek, milyen jó életem van 

0,650 
   

M08 - Magamnak emléket készíteni a fesztiválról, amiket 

később majd jó lesz visszanézni 

 
0,782 

  

M01 - Megmutatni barátaimnak, ismerőseimnek, hogy 

mennyire élvezem a fesztivált 

 
0,753 

  

M03 - Másoknak is megmutatni, hogy ez mennyire jó 

buli 

 
0,714 

  

M05 - Szeretném, hogy mások is lássák a jól sikerült 

fotókat 

 
0,706 

  

M02 - Lássák a barátaim is, hogy ott vagyok a fesztivá-

lon 

 
0,687 

  

M07 - Kedvet csinálni másoknak is ahhoz, hogy megosz-

szák fesztiválélményeiket 

  
0,826 

 

M06 - Meggyőzni az ismerőseimet, hogy ők is menjenek 

fesztiválozni 

  
0,815 

 

M14 - Játékban, nyereményjátékban szeretnék részt 

venni a poszttal, fotóval 

   
0,838 

M15 - A negatív élmények bemutatásával, szeretnék 

segíteni másoknak, hogy jól 

   
0,769 

M13 - Egy plusz szórakozás a kommentek olvasása a 

posztra 

   
0,467 

 

• Valódi érték teremtése faktor: ezen cselekedetek során emléket és az emlék által értéket 

próbál teremteni a fogyasztó saját maga és mások számára. Azaz a fogyasztó az él-

ménymodellekben is megmutatott emlékezetes élményhez kapcsolódó emléket kívánja 
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létrehozni, és ezt akár saját maga elővenni vagy másokkal megosztani, befolyásolási cél 

nélkül. Ez a tényező a 3.2. fejezetben tárgyalt élménymodellekkel is összhangban van, 

például Aho (2001) által javasolt folyamatszemlélettel. 

• Mások befolyásolása faktor: a még nem fogyasztók információgyűjtési fázisára való ha-

tás kiváltását, a többi fogyasztó segítését jelenti a megfelelő döntések meghozatalában. 

Ez a faktor az elméleti áttekintésben több forrás esetében (lásd a 4.5. fejezetben részle-

tesen) is említett altruista motívumokkal van összhangban, amely segíti a Lecinski 

(2011) által megfogalmazott igazság nulladik pillanata modell visszacsatolási fázisát. 

Ezen motiváció keretében akár a rossz tapasztalatokat is megosztja a látogató ahhoz, 

hogy árnyalja például a másokban kialakult képet. 

22. táblázat: A klaszterenkénti átlagos értékek a klaszterek kialakításának éveiben (2017-2018) 

Klaszter elne-

vezés: 

Valódi érték 

mindenkinek 

Emlék ma-

gamnak 

Közösségimédia- 

celebek 

Teljes 

mintára: 

M01 4,27 1,80 4,93 3,51 

M02 3,97 1,54 5,07 3,31 

M03 4,51 1,67 5,07 3,60 

M04 1,96 1,12 4,20 2,08 

M05 4,11 1,74 4,91 3,42 

M06 3,57 1,67 3,89 2,95 

M07 2,85 1,34 3,49 2,43 

M08 6,18 3,88 5,37 5,21 

M09 1,89 1,17 3,96 2,02 

M10 1,76 1,17 4,13 2,00 

M11 1,39 1,07 3,76 1,72 

M12 1,51 1,09 4,04 1,83 

M13 1,88 1,33 3,33 1,96 

M14 1,82 1,39 2,87 1,86 

M15 1,61 1,22 2,54 1,65 

M16 2,28 1,34 4,35 2,33 

2018-as minta 

aránya: 

39,8% 43,2% 16,9% 
 

2017-es minta 

aránya: 

58,6% 18,2% 23,2% 
 

 

• Jövőbeli befektetések faktora: a Ben-Shaul és Reichel (2018) által is említett ösztönző 

(incentive) tartalmak létrehozása, vagyis olyan élménymegosztás, amely a szervezővel, 

szolgáltatóval való későbbi kapcsolatfelvételre, illetve a fogyasztó számára egy későbbi 

pozitív esemény kiváltására irányulhat. Ilyen tartalomfelhasználás lehet például egy 

nyereményjátékban való részvétel. 

Az 5.5. fejezetben leírt módon a fogyasztók klaszterelemzését is elvégeztem, a 2017-2018-as 

évi eredmények alapján. Három klaszter kialakítása mellett döntöttem, a végső besorolást a k-

közepű klaszterezési eljárással alakítottam ki. A 22. táblázat a 2017-2018 évekre vonatkozóan mu-
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tatja az egyes motívumoknak a három klaszterhez tartozó átlagos értékeit, illetve a klaszterek adott 

éven belüli arányát. Az egyes csoportok között az összes motívumot vizsgálva szignifikáns eltérés 

volt tapasztalható. 

23. táblázat: A klaszterközepek alapján kialakított 2019-es csoportok átlagos értékei 

Klaszter elneve-

zés: 

Valódi érték 

mindenkinek 

Emlék ma-

gamnak 

Közösségimédia- 

celebek 

Teljes min-

tára: 

M01 4,67 2,44 5,14 4,09 

M02 4,51 1,92 5,07 3,84 

M03 4,54 1,89 5,02 3,82 

M04 2,25 1,23 4,61 2,68 

M05 4,24 1,83 4,92 3,67 

M06 3,52 1,98 4,53 3,34 

M07 3,19 1,47 4,06 2,91 

M08 6,18 3,95 5,46 5,21 

M09 2,03 1,30 4,21 2,50 

M10 1,91 1,20 4,22 2,43 

M11 1,75 1,23 4,08 2,34 

M12 1,36 1,19 3,77 2,09 

M13 1,68 1,17 3,82 2,21 

M14 1,83 1,50 3,45 2,25 

M15 1,64 1,37 3,03 2,00 

M16 2,99 1,65 4,36 3,00 

2019-es minta 

aránya: 
34,60% 32,80% 32,60% 

  

A három klaszter esetében vastagon szedve a kiemelkedő értékek. 

 

A kialakított klaszterekhez tartozó klaszterközepeket felhasználva, a csoportosítást a későbbi-

ekben a 2019-es adatokra is elvégeztem. Ezen eredményeket a 23. táblázat tartalmazza. (A 2020-as 

évben a fesztiválrendezés tiltása miatt a kérdőívben a motívumokhoz tartozó kérdés nem szerepelt.) 

A 2019-es adatoknál a három klaszterben a kiemelkedő motívumok a korábbiakkal szinte teljes 

mértékben azonosak voltak, így a 2018-ban kialakított besorolást a klaszterközepek felhasználásá-

val később is lehetett alkalmazni. A klaszterek éven belüli eloszlásában jelentős eltérést lehetett 

tapasztalni. Amíg 2017-ben és 2018-ban szignifikáns eltérések voltak a csoportok méretében, addig 

2019-ben ez az arány kiegyensúlyozottabbá vált, mind a három csoport jelentős volt a mintán belül. 

A 24. táblázatban a motívumok korábbi faktorok szerinti csoportosítását felhasználva a faktorok és 

a klaszterek közötti kapcsolatot láthatjuk az átlagos értékeken keresztül bemutatva. A 21. táblázat 

alapján a közösségi médiás önkifejezés és a valódi érték teremtése faktorok rendelkeztek kiemelke-

dőbb magyarázóerővel. A 24. táblázatban azt láthatjuk, hogy a három klaszterbe való besorolás is 

alapvetően ennek a két faktornak az átlagos értékei alapján határozhatóak meg. A „közösségimédia-

celebek” csoportjánál mind a két faktor magas átlagot mutat. Az „emlék magamnak” csoport eseté-

ben mind a kettő faktor alacsony átlagos értéket kapott, bár a valódi érték magasabb, mint a közös-
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ségi médiás önkifejezés. Míg a „valódi érték mindenkinek” csoport tagjai esetében a valódi érték 

teremtése faktor magas átlaggal, az önkifejezés pedig alacsony átlaggal rendelkezett.  

A három kialakított klaszter közötti demográfiai eltérést mind a vizsgálati évekre külön-külön 

elemeztem. A lakóhely szerint mind a három évre nézve homogén eloszlás volt tapasztalható, ame-

lyet a Khi-négyzet próba is megerősített (2017: p = 0,585; 2018: p = 0,916; 2019: p =0,211). Az 

életkor szempontjából ugyancsak hasonlóan homogén eloszlást kaptam az évek során, bár 2019-ben 

az 5%-os szignifikancia szinten épp belül esett a p érték (2017: p=0,218; 2018: p = 0,424; 2019 = 

0,049). A nemek arányában 2018-ban (p <0,001), valamint 2019-ben (p = 0,002) is szignifikáns volt 

az eltérés, azonban 2017-ban ugyanez nem volt kimutatható (p = 0,146). Mind a két évben a női 

kitöltők nagyobb arányban kerültek a „valódi értéket mindenkinek” csoportba, míg a férfi kitöltők 

az „emléket magamnak” csoportban emelkedtek ki inkább. 

24. táblázat: Az egyes faktorok átlagos értékei a klaszterek esetében 

 Klaszterek: 

Faktorok: 
Valódi érték 

mindenkinek 

Emlék ma-

gamnak 

Közösségimédia- 

celebek 

Önkifejezés a 

közösségi médi-

ában 

1,796 1,161 4,071 

Valódi érték 

teremtése 

4,609 2,128 5,071 

Mások befolyá-

solása 

3,213 1,507 3,687 

Jövőbeli befek-

tetés 

1,766 1,314 2,916 

A három klaszter esetében vastagon szedve a kiemelkedő értékek. 

 

Az alábbiakban a három beazonosított csoport főbb jellemzőit foglalom össze: 

• A "közösségimédia-celebek" fontos szereplői a tapasztalatok megosztásának. Hajlandóak 

tartalmat létrehozni, még akkor is, ha nem teljesen a valóságot, hanem egy ideálisabb képet 

szeretnének megmutatni. Ők a teljes minta mintegy 20%-át tették ki a 2017 és 2018-as min-

tában, azonban 2019-ben a minta egyharmada került ebbe a csoportba. A válaszaik alapján 

influencerekre szeretnének hasonlítani, amelyhez a minél több közösségi médiás interakció 

gyűjtése társul.  

• Az „emlék magamnak” csoport tagjait alapvetően az élmények megosztása nem mozgatja 

meg, az egyetlen kiemelkedőbb érték az élménymegosztás szempontjából náluk a saját ma-

guknak létrehozott emlékek kialakítása, így a közösségimédia-profiljaikat saját maguk miatt 

hozzák létre, nem céljuk a többi ember figyelme és befolyásolása sem. 
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• A későbbi fogyasztók döntésének befolyásolása szempontjából fontos és értékes tartalmak 

létrehozásáért leginkább a „valódi érték mindenkinek” csoport tagjai a felelősek. A minta 

egy igen jelentős részét teszik ki minden évben, amely fontos szempont a 4.1. fejezetben 

bemutatott modellek visszacsatolási fázisai szempontjából. Számukra a visszajelzések, a kö-

zösségi interakciók sokkal kevésbé fontosak, viszont számít az, hogy milyen tartalmat osz-

tanak meg, az adott tartalom mit mutat meg az átélt élményből és belőlük. Ezen tartalmakat 

saját maguknak és másoknak is szánják. 

 

32. ábra: A három élménymegosztás alapú klaszter közötti eltérések az élménymodellek külső kapcsolataiban 

A fesztiválszervezők számára a „valódi érték mindenkinek” csoport lehet a legértékesebb, így 

egyrészt a csoport tagjainak a megtartása, illetve az értékteremtésért a megfelelő jutalmazása lehet a 

marketingszakemberek célja, másrészt pedig a másik két csoport tagjainak az „átcsábítása” a valódi 

értéket teremtők cselekedeteire. Ennek érdekében az „emlék magamnak” csoport tagjai esetében az 

edukálás és az élménymegosztás fontosságának a kihangsúlyozása lehet fontos, míg a „közösségi-

média-celebek” esetében pedig a közösségi médiás aktivitás céljainak átformálása (például megfe-

lelő kommunikációs üzenetek összeállításával) lehet a megfelelő stratégia. 

A 32. ábra a három beazonosított élménymegosztásra alapozott klaszter közötti eltéréseket tárja 

fel a K20-as kérdés válaszai esetében (az állításokat az ábrához képest jobban olvashatóan lásd a 

14.3.2-es fejezetben). A 7.1. fejezetben a K20-as kérdésre adott válaszokat, mint az on-site élmény 

külső kapcsolódási pontjait már elemeztem, azonban a három klaszter közötti eltérés az ott bemuta-
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tott képet árnyalja. Az élménymodellek külső kapcsolatait nézve szignifikáns eltérés volt tapasztal-

ható mindegyik állítás esetében. Az „emlék magamnak” csoport esetében a közösségi médiás él-

ménymegosztás jelentősen visszafogottabb, mint a másik két csoport esetében. Ezzel szemben a 

barátokkal való élménymegosztás kiegyensúlyozottabb, itt a „valódi értéket teremtők” csoportja 

emelkedik ki leginkább. Az ismeretlenekkel való élménymegosztás pedig az előzőekben bemutatot-

tak alapján a „közösségimédia-celebek” csoportjánál dominált a leginkább. A közösséghez való 

viszony esetében a „valódi érték mindenkinek” csoport és a „közösségimédia-celebek” csoport ha-

sonló átlagokat mutat, azonban az „emlék magamnak” csoport tagjai minden esetben alacsonyabb 

értéket adtak az állításokra. A közösségi érzés alacsonyabb értékei és a javarészt saját magunknak 

létrehozott közösségi média tartalmak összhangban vannak egymással és a csoport tagjainak az int-

rovertáltságára is utalhat. 

 

33. ábra: Az élménymegosztás formái közötti eltérések a fesztiválturizmus és a klasszikus turizmus között 

Amíg a 33. ábra az egyes élménymegosztási módok értékeit a teljes mintákra mutatja a feszti-

válturizmus, a klasszikus turizmus és általános közösségi média tartalomlétrehozás esetében, addig 

a 34. ábra a fesztiválos élménymegosztás módjait a három beazonosított klaszter alapján bontja 

szét. 

A 33. ábra relatív kiegyensúlyozottságot mutat az adott éven belül, nem tapasztalhatunk na-

gyobb eltéréseket és az egyes évek közötti minták pedig kevésbé hasonlíthatóak össze. A fesztivál-

élmények megosztásán belül viszont a három csoport között – ahogyan az a motívumok alapján 
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várható is volt – jelentős eltérések mutatkoztak, ezt láthatjuk a 34. ábrán. A „valódi értéket terem-

tők” leginkább a képek és a mikrotartalmak megosztásában hasonlítanak a „közösségimédia-

celebekre”. A videók, a szöveges értékelés és az értékelőoldalak használata pedig csak az utóbbi 

csoport esetében kapott kiemelkedő értéket. Ezzel szemben, a „valódi értéket mindenkinek” csoport 

tagjai adták átlagosan a legmagasabb értéket a privát csevegéses élménymegosztásnak, amely a 

befolyásolás és a releváns tartalom létrehozásának kiemelkedő fontosságával magyarázható, hiszen 

a privát csevegésben a kommunikáció kétirányú, amely a „közösségi média celebjeit” kevésbé mo-

tiválja. Az „emléket magamnak” csoport tagjai a privát csevegéseket leszámítva relatív alacsony 

átlagos értéket adtak az összes élménymegosztási módnak. 

 

 

34. ábra: Az élménymegosztás módjai közötti eltérések a klaszterek között 

8.2. Az élménymegosztást támogató hatások 

A 7.2. fejezetben feltárt eredmények azt mutatták, hogy a márkaközösség pozitív hatással lehet az 

élménymegosztásra, illetve a 2.7. fejezetben bemutatott eredmények (többek között Kazár, 2016 és 

2017-es kutatásai) is azt mutatják, hogy a márkaközösség, jelen esetben a fesztiválközösség tagjává 

válás elősegítheti az élménymegosztást. A 8.1. fejezetben feltárt négy faktorba sorolható motívu-

mokról ugyancsak feltételezhetjük, hogy segítik a fesztiválokon való élménymegosztást. Az 5.1. 

módszertani fejezetben megfogalmazott KK7 kutatási kérdéssel ezen tényezők közötti kapcsolatra 

keresem a választ ebben a fejezetben, valamint a H7 hipotézisről, és az ahhoz tartozó PLS-SEM 

útelemzés alhipotézisekról is döntök. 

A négy faktorra építve a márkaközösség részévé válást (Közösség tagjává válás néven a mo-

dellben) és az élmények megosztására való nyitottságot (Élménymegosztás néven a modellben), 

mint fogalmat bevonva PLS-SEM-útelemzési modell készült. A modell kiindulópontja a márkakö-
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zösség részévé válás, ahonnan a négy motivációs faktorba és az élménymegosztási nyitottság konst-

rukcióba is közvetlen út vezet. Továbbá a modellben a négy motivációs faktorból az élménymeg-

osztási nyitottságba ugyancsak vezetnek közvetlen utak (lásd a 11. ábrán az 5.1. módszertani feje-

zetben).  

25. táblázat: A PLS-SEM-elemzésbe bevont változók leiíró statisztikai adati 

 
Mean Std. De-

viation 

Skewness Kurtosis Kolmogorov-

Smirnov 

Shapiro-

Wilk 

Community1 4,31 1,73 -0,139 -0,852 0,119 0,942 

Community2 4,25 1,736 -0,139 -0,826 0,141 0,942 

Community3 4,78 1,688 -0,386 -0,665 0,138 0,925 

M1 4,09 1,918 -0,088 -1,1 0,126 0,929 

M2 3,84 1,981 0,031 -1,189 0,127 0,919 

M3 3,82 1,898 -0,016 -1,081 0,128 0,927 

M4 2,68 1,859 0,775 -0,591 0,242 0,828 

M5 3,67 1,933 0,105 -1,124 0,122 0,921 

M6 3,34 1,915 0,268 -1,056 0,159 0,904 

M7 2,91 1,884 0,633 -0,807 0,191 0,864 

M8 5,21 1,928 -0,889 -0,367 0,204 0,833 

M9 2,5 1,685 0,941 -0,079 0,231 0,828 

M10 2,43 1,72 1,026 -0,044 0,254 0,802 

M11 2,34 1,849 1,153 0,045 0,324 0,74 

M12 2,09 1,598 1,35 0,771 0,34 0,719 

M13 2,21 1,652 1,169 0,212 0,318 0,745 

M14 2,25 1,712 1,186 0,276 0,321 0,748 

M15 2 1,493 1,443 1,139 0,339 0,713 

M16 3 1,902 0,533 -0,899 0,194 0,873 

Share1 3,28 1,907 0,389 -0,966 0,165 0,903 

 

A 25. táblázat a mért változók leíróstatisztikai adatait tartalmazza, emellett az eloszlásfügg-

vényre vonatkozó Kolmogorov-Smirnov és Shapiro-Wilk próbák eredményét is beleraktam. A PLS-

SEM esetében a változók normális eloszlása nem feltétel, ennek teljesülését a próbák sem támasz-

tották alá a vizsgált esetekben. A PLS-SEM széles feltételrendszerének elemeit – a 7.1. fejezet 

elemzéséhez hasonlóan – itt is az 5.5. fejezetben leírtak szerint vizsgáltam, amelyekhez tartozó ada-

tokat a következő táblázatok tartalmazzák. 

A 26. táblázat a vizsgált változók faktorsúlyát mutatja, ezek 0,7 fölötti értéke az elfogadott. A 

27. táblázat a látens változókra jellemző három értéket tartalmazza. A Dijkstra–Henseler’s ρA és a 

Cronbach alfa 0,7 fölötti érték esetén, az AVE 0,5 fölötti érték esetén fogadható el. Az összes ered-

mény megfelel a feltételeknek. A diszkriminancia érvényességéhez Fornell-Larcker kritériumot és 

HTMT mutatót vizsgáltam. A 28. táblázat a Fornell-Larcker kritérium értékeit tartalmazza, az átló-

ban az AVE érték jelenik meg, amelyhez képest a sor és az oszlop többi értéke kisebb kell, hogy 

legyen. 
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26. táblázat: A vizsgált változók faktorsúlyai 

Indikátor Közösség 

tagja 

Önkifejezés 

a közösségi 

médiában 

Valódi 

érték 

teremtése 

Élmény-

megosztás 

Mások befo-

lyásolása 

Jövőbeli 

befektetés 

Community3 0,7932 
     

Community1 0,8563 
     

Community2 0,8820 
     

M16 
 

0,7017 
    

M11 
 

0,7795 
    

M12 
 

0,8124 
    

M9 
 

0,8402 
    

M4 
 

0,8402 
    

M10 
 

0,8741 
    

M8 
  

0,6478 
   

M1 
  

0,8040 
   

M5 
  

0,8055 
   

M2 
  

0,8531 
   

M3 
  

0,8616 
   

Share1 
   

1,0000 
  

M6 
    

0,9204 
 

M7 
    

0,9208 
 

M15 
     

0,7615 

M14 
     

0,7662 

M13           0,9242 

 

27. táblázat: A konstrukciók (látens változók) megbízhatósági mutatói 

Konstrukció: Dijkstra-

Henseler's rho (ρA) 

Cronbach's 

alpha (α) 

Average variance 

extracted (AVE) 

Közösség tagja 0,8220 0,8003 0,7134 

Önkifejezés a közös-

ségi médiában 

0,9217 0,8952 0,6560 

Valódi érték teremté-

se 

0,8657 0,8548 0,6370 

Élménymegosztás 1,0000 
 

1,0000 

Mások befolyásolása 0,8200 0,8200 0,8475 

Jövőbeli befektetés 1,0170 0,7779 0,6737 

 

A modell ellenőrzéséhez az SRMR = 0,0723 értéket tudjuk vizsgálni, amely ugyancsak az elfo-

gadható tartományban található (0,08-nál kisebb). 

A 29. táblázat a vizsgált modell direkt és indirekt kapcsolatait mutatja, amely alapján a hipoté-

zisekről döntéseket lehet hozni. A direkt kapcsolatok  értékeit a 35. ábrán is jelöltem. A modell 

alapján szignifikáns, de gyenge kapcsolatokat lehet felfedezni a legtöbb alhipotézishez kapcsolódó-

an (vastagon szedett  értékek a táblázatban). A közösség részévé válásnak gyenge közvetlen ( = 

0,141, p <0,001, H7a-es hipotézis) és kicsit erősebb közvetett ( = 0,223, p <0,001, H7d-es hipoté-

zis) hatása van a négy motivációs faktoron keresztül a megosztásra való nyitottságra a mintában 

levő fesztivállátogatók esetében. A szignifikáns, de gyenge kapcsolat miatt a H7a és H7d hipotézi-
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seket nem utasíthatjuk el, azonban a későbbi kutatásokhoz további fontos tényezők feltárása is 

szükséges lehet, hiszen a két kapcsolat együttes, teljes hatása is csak gyenge-közepesen erős ( = 

0,3639) kapcsolatot mutat. 

28. táblázat: A Fornell-Larcker kritérium vizsgálata 

Konstrukciók Közösség 

tagja 

Önkifejezés a 

közösségi 

médiában 

Valódi ér-

ték teremté-

se 

Élmény-

megosztás 

Mások befo-

lyásolása 

Jövőbeli 

befektetés 

Közösség tagja 0,7134 
     

Önkifejezés a 

közösségi médiá-

ban 

0,0364 0,6560 
    

Valódi érték 

teremtése 

0,1415 0,3784 0,6370 
   

Élménymegosztás 0,1324 0,2638 0,3884 1,0000 
  

Mások befolyáso-

lása 

0,1230 0,1849 0,2803 0,2051 0,8475 
 

Jövőbeli befekte-

tés 

0,0183 0,3884 0,1139 0,1181 0,2193 0,6737 

Az átlóban vastagon szedve az AVE értékek találhatóak. 

 

29. táblázat: Direkt és indirekt hatások a modellben 

Hatások  (di-

rekt 

hatás) 

Indirekt 

hatás 

Teljes 

hatás 

Hatás mér-

téke - Co-

hen's f2 

p-érték 

(direkt 

hatás) 

p-érték 

(indirekt 

hatás) 

Közösség tagja -> Önkifejezés a kö-

zösségi médiában (H7ba) 

0,1908 
 

0,1908 0,0378 0,0000 
 

Közösség tagja -> Valódi érték terem-

tése (H7bb) 

0,3762 
 

0,3762 0,1649 0,0000 
 

Közösség tagja -> Élménymegosztás 

(direkt hatás: H7a, indirekt hatás: H7d) 

0,1410 0,2229 0,3639 0,0295 0,0005 0,0000 

Közösség tagja -> Mások befolyásolá-

sa (H7bc) 

0,3507 
 

0,3507 0,1402 0,0000 
 

Közösség tagja -> Jövőbeli befektetés 

(H7bd) 

0,1354 
 

0,1354 0,0187 0,0037 
 

Önkifejezés a közösségi médiában -> 

Élménymegosztás (H7ca) 

0,1809 
 

0,1809 0,0251 0,0040 
 

Valódi érték teremtése -> Élménymeg-

osztás (H7cb) 

0,3941 
 

0,3941 0,1358 0,0000 
 

Mások befolyásolása -> Élménymeg-

osztás (H7cc) 

0,1025 
 

0,1025 0,0114 0,0443 
 

Jövőbeli befektetés -> Élménymegosz-

tás (H7cd) 

0,0308   0,0308 0,0009 0,5638   

 

A közösség részévé válás szignifikáns kapcsolatban van mind a négy faktorral, azonban a kap-

csolatok erősségei alapján ( értékek) ezek fontossága eltérő (H7b hipotézis). Leginkább a mások 

befolyásolására ( = 0,351, p <0,001) és a valódi érték és emlék teremtésére ( = 0,377, p <0,001) 

hat a közösségi élmény. Az élmények megosztására való nyitottságra pedig közvetlenül leginkább a 

valódi értékek és emlékek teremtése motiváció hat ( = 0,394, p <0,001), illetve a közösségi zsongás 

növelésére, önkifejezésre ( = 0,181, p = 0,004) vonatkozó motiváló faktor rendelkezik még szigni-
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fikáns kapcsolattal. A modell eredményei alapján a létrehozott tartalmak jövőbeli felhasználása 

nem hat szignifikánsan az élménymegosztásra ( = 0,031, p = 0,564), míg a mások befolyásolására 

vonatkozó vágy is csak nagyon gyengén hat közvetlenül az élmények megosztására ( = 0,103, p = 

0,044). Összességében nézve az élménymegosztás R2 értéke a modellben 0,447, amely szerint az öt, 

az élménymegosztásba vezető útvonal együttesen a variancia közel 50%-át magyarázza, ez a leg-

szigorúbb besorolás szerint is közepesen erős magyarázó erő (Hair et al., 2014). Azonban a közös-

ség tagjává válás magyarázó erő szempontjából csak a valódi érték teremtése és a mások befolyáso-

lása konstrukciók varianciáját magyarázza legalább elfogadható mértékben (0,10 fölötti értékben, 

Hair et al., 2014). A Cohen féle f2 értékek is alapvetően azt mutatják, hogy a számos gyenge hatás 

mellett a valódi érték teremtése faktor a leginkább jelentős és feltételezhetően az ezen áthaladó út-

vonal további megismerése a legfontosabb a fesztiválszervezők számára. 

 

35. ábra: A PLS-SEM-útelemzés direkt kapcsolatainak értékei és szignifikanciája 

Az alhipotézisek alapján a H7-es hipotézist (mely szerint: Az élménymegosztás szempontjából 

legfontosabb tényező a valódi érték teremtésének motívuma, amelyre pozitív hatással van a közös-

ség tagjává válás.) a PLS-SEM útelemzés eredményei, a 35. ábra, valamint a 29. táblázat adatai 

alapján elfogadom.  

A 8.1 és a 8.2 fejezetben bemutatott útelemzés, faktoranalízis és klaszteranalízis eredményeit és 

kapcsolódási pontjait foglalja össze a 36. ábra, amelyen az egyes vizsgálatokhoz kapcsolt minták 

évszámait is feltüntettem. A szervezők részéről különösen fontos lehet a helyszínen az élményeket 

úgy alakítani, hogy a márkához és a fesztiválhoz kapcsolódó közösség alakuljon ki, valamint a 

résztvevő annak részévé váljon. Ez az érzés leginkább arra hat, hogy olyan tartalmakat hozzon létre 

a fogyasztó, amelyek másokat is befolyásolnak, illetve az emlékeket, az élményeket meg tudják 

őrizni maguknak és másoknak, mint valódi értékeket. Ez utóbbi motiváció a legerősebb arra vonat-

kozóan, hogy a tartalmakat megosszák a fogyasztók. Mindezek mellett a létrehozott tartalmak mö-
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götti motiváció lehet még a fogyasztó körüli zsongás és a többi felhasználóval való interakció növe-

lése is, amely ugyancsak hatással van az élmények megosztására való nyitottságra, így bizonyos 

esetekben az interakciók növelése elsődlegessé válhat a valódi érték megteremtésével szemben a 

megosztás során. Bár a közösségi élmény jelentős hatással van arra, hogy a fogyasztók másokat is 

befolyásolni szeretnének, azonban ez az élménymegosztásra kevésbé van hatással. Az eseményeket 

szervezők számára ezt a kapcsolatot lenne érdemes erősíteni, vagyis a fogyasztóknak felhívni a fi-

gyelmét arra vonatkozóan, hogy emlékeiket megosztva nemcsak a hangulatot fogják átadni, de má-

sok döntéseit is meg tudják könnyíteni. Továbbá, számos embert tudnak motiválni a korábbi látoga-

tók abban, hogy a közösség részévé tudjanak válni ők is. 

 

36. ábra: Az élménymegosztáshoz kapcsolódó statisztikai vizsgálatok összefoglaló ábrája 

8.3.  Az élménymegosztás kapcsolata a korábbi fázisokkal 

A 8.1. fejezetben bemutatott klaszterkialakítás az élmények megosztására vonatkozott, azonban a 

6.2. fejezetben láthattuk, hogy az információgyűjtési szakaszban is eltérő csoportokat lehet beazo-

nosítani. Az 5.1. fejezet KK9-es kutatási kérdésében ezen csoportok közötti kapcsolódásra voltam 

kíváncsi. Ebben az alfejezetben tehát erre a kutatási kérdésre és a hozzá kapcsolódó H8, valamint 

H9-es hipotézisre vonatkozó eredményeket mutatom be. 

Bár a korábban bemutatott csoportosítások klasztereinek elnevezése eltérő, de közös vonások 

fedezhetőek fel. A valódi értéket teremtőkről – akiket a többi ember befolyásolása és a jó tartalom 

megosztása mozgat meg – azt feltételezhetjük, hogy ha segítenének másokon, akkor ők is elvárják 
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ugyanezt a saját információkeresésük során, így közel állhatnak a korábbi élményekre támaszkodók 

csoportjához az információkeresésben. Emellett a közösségimédia-celebek esetében azt gondolhat-

juk, hogy ha az élménymegosztásban fontosak számukra a közösségi média adta interakciós lehető-

ségek, akkor a közösségi médiára szívesen támaszkodnak az információgyűjtés során is, így ezen 

két csoport között is valamilyen kapcsolatot tudunk felfedezni. 

A két csoportosítás közötti kapcsolat kereszttáblás vizsgálatának eredménye a 30. táblázatban 

található, amely a tényleges és a számított cellaértékek közötti eltérést mutatja. Ha kicsi az eltérés, 

akkor a két besorolás független egymástól, míg nagy eltérések a kapcsolat meglétére utalhatnak. A 

Khi-négyzet próba p értéke 0,066, tehát a 95%-os szignifikancia szinten még nem tudjuk a kapcso-

latot megerősíteni, és a lambda, valamint a Goodman-Kruskal tau értékek is nagyon gyenge kapcso-

latot mutatnak csak ki. A Cramer-féle V értéke is csupán 0,104. Ennek ellenére azt láthatjuk, hogy a 

valódi értéket teremtők csoportja az, amelyik a közösségi média használók között felül van repre-

zentálva, és bár a közösségimédia-celebek az élménymegosztás során ezen csatornákat használják, 

ez több esetben csak egyirányú kommunikációt eredményez, ugyanis ők maguk arányaiban feltéte-

lezhetően kevésbé veszik igénybe a közösségi médiában elérhető tartalmakat az információgyűjtés 

során. A valódi érték mindenkinek csoport tagjainak a kiemelkedése a közösségimédia-követő cso-

portban azzal is magyarázható, hogy feltételezhetően, akik számára fontos a megosztott tartalmak 

minősége, azok jobban figyelembe veszik a többi ember által megosztott tartalmakat is, nagyobb 

bizalommal élnek a többi felhasználó tartalmai felé. 

30. táblázat: Az élménymegosztás és az információgyűjtés klaszterei közötti kapcsolat kereszttáblája 

  

A 31. táblázat az előzőekben bemutatott eredményhez szorosan kapcsolható. Ahogyan a „kö-

zösségimédia-használók” csoportjánál is az volt tapasztalható, hogy több információs forrást is 

használnak a másik két csoporthoz képest (lásd a 6.2. fejezetben), úgy a velük szorosabb kapcsolat-

ban levő „valódi érték mindenkinek” csoport tagjai esetében is ezt tapasztalhatjuk. Az „emlék ma-

gamnak” csoport esetében pedig arányaiban kevesebb forrás használatát láthatjuk, amely alapján a 

csoport tagjai közelebb állhatnak arányaiban az információgyűjtéshez kialakított „hagyományos 

Emlék 

magamnak

Valódi érték 

mindenkinek

Közösségi-

média-

celebek

Hagyományo

s böngészők 5,9 -11,1 5,3

Korábbi 

élményekre 

támaszkodók 4 -0,3 -3,8

Közösségi- 

média-

követők -9,9 11,4 -1,5

Élménymegosztás

Információ-

gyűjtés
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böngészők” csoportjához. Ezt sugallják a 30. táblázat első oszlopában bemutatott eredmények is. 

Ennél a kereszttáblánál a Khi-négyzet próba 0,044-es p értékkel éppen szignifikánsnak tekinthető az 

5%-os küszöbérték mellett. Azonban a kapcsolat erősségét tekintve a Cramer féle V érték 0,169 

gyengébb összefüggést mutat. 

31. táblázat: Az élménymegosztás alapú klasztercsoportok közötti eltérés az információgyűjtés során használt források 

számában 

  

A Khi-négyzet próbák eredményei alapján a KK9-hez tartozó H8-as hipotézist (mely szerint: Az 

élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok és a pre-trip fázis-ban az információ-

gyűjtés forrásai alapján beazonosított csoportok között szignifikáns kapcsolat mutatható ki.) elutasí-

tom (lásd a 30. táblázatban és a hozzá tartozó szöveges bemutatásban), a H9-es hipotézist (mely 

szerint: Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok között szignifikáns eltérést 

tapasztalhatunk a pre-trip fázisban használt információforrások számában.) elfogadom (lásd a 31. 

táblázatban, valamint annak szöveges értelmezésében). Továbbá a H8-as hipotézishez köthetően 

szükséges még megjegyezni, hogy bár a Khi-négyzet próba nem szignifikáns kapcsolatot mutatott 

ki, azonban két helyen gyenge, de jól értelmezhető kapcsolatot lehetett felfedezni a kereszttábla 

alapján. 

A 37. ábra a 6.1. fejezetben bemutatott főbb fesztivállátogatást megelőző információforrások 

használati gyakoriságát a három – a 8.1. fejezetben kialakított – élménymegosztási klaszter alapján 

szétbontva is mutatja. Az eddigiekkel összhangban az online képmegosztók és videómegosztók a 

„közösségimédia-celebek”, illetve a „valódi érték mindenkinek” csoport esetében kiemelkedőek, 

különösen az utóbbi klaszternél, amely arányaiban jelentősebb mértékben képviselteti magát a kö-

zösségimédia-követők csoportjában. A közösségi hálózatok mind a három csoportban közel azonos 

gyakorisági értéket értek el. Ezek az oldalak javarészt a saját baráti kört gyűjtik össze, akik – aho-

gyan korábban a 6.3. fejezetben láthattuk – a fesztiválok esetében kiemelkedően fontos befolyásoló 

szereplők. A 38. ábra szerint ez a fontosság a három csoport között nem tér el jelentősen (az átlagok 

közötti eltérést próbával is vizsgáltam, amely egyedül a család esetében nem mutatott ki szignifi-

káns különbséget). 

Emlék 

magamnak

Közösségi-

média-celebek

Valódi érték 

mindenkinek

0 vagy 1 11% 15% 7%

2 31% 19% 21%

3 23% 20% 20%

4 20% 20% 24%

5 11% 16% 24%

6 4% 5% 4%

7 vagy 

több 1% 4% 1%
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37. ábra: Az élménymegosztáson alapuló klaszterek közötti eltérés a legfontosabb információs források esetében 

 

38. ábra: A befolyásoló személyek fontosságában tapasztalt eltérések az élménymegosztás klaszterei között 

A közeli barátok fontossága a „valódi érték mindenkinek” csoport tagjai esetében kissé kiemel-

kedik, amely a korábban hangsúlyozottakkal ugyancsak magyarázható és összhangban van. A 38. 

ábrán bemutatott eredményekben jelentősebb eltérést a fogyasztótól eltávolodva tapasztalhatunk, 

ahol a „közösségimédia-celebek” – bár az értékek jóval alacsonyabbak, mint a család és a közeli 

barátok esetében, de – kiemelkednek a másik két csoporthoz viszonyítva. Ez az eredmény azt su-

gallhatja, hogy a közösségi médiában az influencer szerepét betölteni vágyó fogyasztók jobban fi-

gyelnek az információgyűjtési szakaszban is a többi influencerekhez hasonlító felhasználókra, több-

re értékelik azok munkáját. 
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9. A KUTATÁSI EREDMÉNYEKBŐL MEGFOGALMAZHATÓ TÉZISEK ÉS A 

KUTATÁS ÁLTAL FELTÁRT EREDMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE 

Az alábbi fejezetben a 6-8. fejezet primer kutatási eredményeit foglalom össze három tézisben, 

valamint rámutatok az azok között meglévő összefüggésekre. A tézisek főszövege mellett a megal-

kotott modellek és a csoportosítások magyarázatait is bemutatom. A tézisekhez kapcsolódó korábbi 

publikációim sorszámait is kiemelem, amely publikációk részletes adatait a 12. fejezet tartalmazza. 

A megfogalmazott tézisek elején felsorolom a kapcsolódó kutatási kérdéseket és hipotéziseket, 

azonban a 32. táblázatban a 6-9. fejezet eredményei alapján az egyes hipotézisekről való döntést 

előzetesen is kiemelem. 

32. táblázat: A hipotézisekről való döntések összefoglalása 

Hipotézis Szöveges leírás Döntés 

H1 A fogyasztók kategorizálása a fesztiválturizmushoz és a klasszikus 

turisztikai utakhoz kapcsolódóan nem feleltethető meg egymásnak. 

Részben 

elfogadtam 

H2 A barátokkal való együttlét és a fellépő zenekarok, az előadók egy-

aránt a legfontosabb tényezők között vannak a fesztiválokról való 

döntésekben. 

Elfogadtam 

H3 A fesztivál kiválasztásánál a környezet, a helyet adó település által 

nyújtott lehetőségek is a döntés mögött meghúzódó legfontosabb té-

nyezők közé sorolhatók. 

Elutasítottam 

H4 A hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élményből való 

átalakulást jelölő útvonalak a gazdasági érték tényezőben végződnek, 

amely az eszképizmus következményeként jelenik meg. 

Elutasítottam 

H5 A hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az elégedettségre a vizsgált 

élménydimenziók közül a szórakozás van a legnagyobb pozitív hatás-

sal. 

Elfogadtam 

H6 Az elégedettség és az élménymegosztás között erős, pozitív kapcsola-

tot találhatunk a vizsgált fesztiválok esetében. 

Elutasítottam 

H7 Az élménymegosztás szempontjából legfontosabb tényező a valódi 

érték teremtésének motívuma, amelyre pozitív hatással van a közös-

ség tagjává válás. 

Elfogadtam 

H8 Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok és a 

pre-trip fázisban az információgyűjtés forrásai alapján beazonosított 

csoportok között szignifikáns kapcsolat mutatható ki. 

Elutasítottam 

H9 Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok között 

szignifikáns eltérést tapasztalhatunk a pre-trip fázisban használt in-

formációforrások számában. 

Elfogadtam 
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1. TÉZIS: A fesztiválozók információgyűjtési szokásai és azok eltérései a hagyományos 

turizmustól az utazást megelőző szakaszban – különös tekintettel a közösségi médiára 

A tézishez kapcsolódó kutatási kérdések, hipotézisek: Kutatási kérdés 1, 2 és 3. Hipotézis 1, 2 és 3. 

A tézis összefoglalása: 

A klasszikus-, valamint a fesztiválturizmus esetében a látogatók több különböző klaszterét lehet 

beazonosítani, amelyek számos tényezőben eltérnek egymástól és önmagukban is változatosak. Az 

online információs források használata és a csoportbefolyásolás mértéke is eltérő, a befolyásolás 

szereplői különbözőek a két turizmus típusban és a beazonosított klaszterek esetében. A barátok 

nemcsak a csoportbefolyásolás során jelentősek, de a közösen átél élmény is fontos döntési szem-

pont a fesztiválok kiválasztásában. Emellett a fellépők, a jó ár-érték arány és a fesztivál atmoszfé-

rája is nagy hangsúlyt kap. 

A tézis kifejtése: 

A klasszikus utazási, illetve a fesztivállátogatási folyamatokat megelőző döntési szakaszok (pre-

trip vagy pre-fesztivál fázis) számos tényezőben eltérnek egymástól és önmagukban – a látogatói 

információgyűjtési szokásoktól függően – változatosak. A klasszikus, illetve a fesztiválturizmus ese-

tében a látogatók több különböző klaszterét lehet beazonosítani, amely klasztertagság kapcsolatban 

van a használt információs források fontosságával, mennyiségével és az előfordulási gyakoriságá-

val is. 

Az online információforrások használata mellett a csoportbefolyásolás mértéke is eltérő, és a 

befolyásolás szereplői is különbözőek a két turizmus típusban és a beazonosított klaszterek esetében 

is. A fesztivál kiválasztására a közeli barátok jelentik a legerősebb befolyást, és a távolabbi barátok 

befolyásoló hatása is erősebb a klasszikus turisztikai utakhoz viszonyítva. Ezzel szemben a család-

tagok a klasszikus turisztikai utak esetében kapnak nagyobb jelentőséget. Mind a két turizmustípus-

ra jellemző továbbá, hogy a döntéshozó egyéntől (vagyis a fesztivállátogatótól vagy turistától) egy-

re távolabb álló személyek egyre kisebb hatással vannak a döntésre. Mindez különösen igaz a „ko-

rábbi élményekre támaszkodók” klaszterének tagjaira, és kevésbé jellemző a „közösségimédia-

követők” csoportjára. 

A barátok nemcsak az információgyűjtésre vannak jelentős hatással, hanem a fesztiválról való 

döntés egyik fontos célját is (a barátokkal való együttlétet) jelentik. Továbbá a fesztivál kiválasztá-

sáról szóló döntés során a fellépők, a jó ár-érték arány és a fesztivál atmoszférája is nagy hangsúlyt 

kap. E szempontokról leginkább a hivatalos weboldalon és a közösségi oldalakon keresztül tájéko-

zódnak a potenciális látogatók, amelyek szignifikánsan fontosabbak a fesztivállátogatók számára, 

különösen a hagyományos weboldalakat böngésző felhasználókat és a közösségimédia-oldalakat 

böngésző felhasználókat tartalmazó klaszterek esetében. Annak ellenére, hogy a közösségi oldalak 
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kiemelt szerephez jutottak az elmúlt években, a fesztiválturizmus trendelemzései alapján a további 

jövőbeli növekedés bizonytalan. 

 

A tézishez kapcsolódó kiegészítések: 

a) A klasztertagságra vonatkozóan az alábbi kijelentések tehetőek. 

A klasszikus- illetve a fesztiválturizmus esetében az információgyűjtési szokások alapján meg-

határozott klaszterek viselkedésmintái között számos hasonlóságot találhatunk. Viszont a klaszter-

tagságra vonatkozóan kijelenthető, hogy aki az egyik turizmus típus esetében az egyik klaszterbe 

tartozik, az a másik turizmustípus esetén nem egyértelműen a vele azonos klaszterbe sorolható, 

azonban a két besorolás között szignifikáns kapcsolatot lehet kimutatni.  

Az egyes klaszterek jellemzőit és az általuk használt információs forrásokat (fontosság és 

előfordulási gyakoriság szempontjából) a 33. táblázatban foglalom össze. 

33. táblázat: A klasszikus- és a fesztiválturizmus esetén beazonosított klaszterek jellemzői 

Fesztiválturizmus Klasszikus turizmus 

Hagyományos böngészők csoportja 

a minta 45%-a, online források átlagos száma 2,44 a minta 43,4%-a, online források átlagos száma 4,07 

Számukra a korábbi tapasztalatok és mások tapasztalatai kevésbé mérvadóak, illetve a közösségimédia-oldalak nem 

fontosak a döntési szakaszban és az információgyűjtés során. Főként a hivatalos honlapokról tájékozódnak, és a 

keresőmotorokban keresik az információkat. Ez nemcsak a két leggyakrabban használt, hanem a két legfontosabb 

forrás is legtöbbjük számára. 

Korábbi élményekre támaszkodók csoportja 

a minta 20%-a, online források átlagos száma 2,57 a minta 24,4%-a, online források átlagos száma 4,13 

A hivatalos honlapok és keresőmotorok használata mellett mások tapasztalataira és korábbi élményeikre is nagy 

figyelmet fordítanak. Ez utóbbi két információforrásnak van relatív nagyobb jelentősége. A hagyományos böngészők 

csoportjához képest nem több forrást használnak, hanem elsősorban a barátok, családtagok tapasztalataira és a refe-

renciacsoportok befolyásoló hatására koncentrálnak. E csoport tagjai az offline marketingkommunikációból szárma-

zó forrásokat is kevesebbet használják. 

Közösségimédia-követők csoportja 

a minta 35%-a, online források átlagos száma 4,49 a minta 22,9%-a, online források átlagos száma 7,35 

Honlapokat, keresőmotorokat és közösségi oldalakat is használják, illetve mások és saját korábbi élményeik is fontos 

tényezőként vannak jelen. A relatív fontosság szempontjából a közösségi média oldalai nem kiemelkedően fontosak, 

de a másik két csoporthoz képest ezek jóval magasabb értékeket képviselnek. Az általuk használt online információ-

források átlagos száma szignifikánsan nagyobb, mint a másik két csoporté. A csoport tagjai igyekeznek egyensúlyt 

teremteni a használt információs források fontossága között is.  

 Interaktív utazási oldalak követőinek csoport-

ja 

a minta 9,2%-a, online források átlagos száma 7,73 

A csoport tagjai a korábbi élményekre támaszkodók cso-

portjához hasonlóan keresnek, azonban az ő esetükben az 

interaktív és összehasonlító oldalak és applikációk is elő-

térbe kerülnek. Náluk fontos szerepet játszanak a kifejezet-

ten turizmusra épülő közösségi média oldalak is, amelyek 
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jelentős mennyiségű látnivalót, szállást és információt 

gyűjtenek össze az adott desztinációról. A mesterséges 

intelligencia és a tanulóalgoritmusok elterjedésével az 

aggregátor és összehasonlító oldalak jelentősége folyama-

tosan nő, így ezen csoport méretében – bár már most sem 

jelentéktelen – ugyancsak növekedés várható. 

 

b) A fesztiválválasztási motívumok négy évre vonatkozó összehasonlítása alapján a követke-

ző kijelentések tehetők. 

Három fő kategóriát lehet beazonosítani. 

1. kategória (a motívumok relatív fontossága 50% fölötti): A barátokkal való együttlét, a fellé-

pő zenekarok és előadók, a fesztivál atmoszférája, illetve a jó ár-érték arány, a kedvező be-

lépőjegy ár. Bár a kategórián belül is vannak eltérések, de a statisztikai próbák alapján a két 

legfontosabb tényező (a barátokkal való együttlét és a fellépő zenekarok és előadók) fontos-

sága között különbség nem tehető. 

2. kategória (a motívumok relatív fontossága 20-50% között): A kíváncsiság, a fesztivál meg-

ítélése és hírneve, az éjszakai bulik és a jó infrastruktúra (szállás és közlekedés is). Ezek a 

tényezők a látogatók által létrehozott tartalmak (UGC) fő témakörei lehetnek. Az egyes té-

nyezők fontossága között a statisztikai próbák alapján szignifikáns különbség nem tehető. 

3. kategória (a motívumok relatív fontossága 20% alatti): A fesztivál környezete által nyújtott 

további lehetőségek (pl. város megismerése, további kulturális programokon való részvétel), 

illetve a vonzó kiegészítő programok és az ismerkedési lehetőség. 

c) A COVID hatásaira vonatkozó, további döntést alakító eredmények alapján a következő 

változások voltak tapasztalhatóak – az információforrások, a személyes befolyásolás té-

nyezői és a fesztiválválasztási motívumok szempontjából – a járvány első hullámát köve-

tően a két turisztikai típus esetén. 

A klasszikus turizmus esetén az információforrások tekintetében több online csatorna felértéke-

lődött. Többek között a minisztériumi és a konzulátusi oldalak fontossága emelkedett a legnagyobb 

mértékben, amelyet a biztosítótársaságok weboldalai követtek. Növekedést mutattak továbbá a hi-

vatalos weboldalak és a webes keresők fontossági értékei is. A személyes befolyásolás szereplői 

közül a család esetében volt mérhető a legnagyobb átlagos növekedés, de a közeli barátok vélemé-

nye is fontosabbá vált a kitöltők szerint. Szignifikáns eltérés nem volt kimutatható az utazási appli-

kációk, a csomagajánlatok, az offline kommunikációs megoldások és az ismeretlen személyek vé-

leménye, tapasztalatai esetében. 

A fesztiválokra vonatkozó, már korábban is vizsgált motivációs tényezők értékelésében jelentős 

eltérés nem tapasztalható. Azonban újabb tényezők is bekerültek a kutatásba: A barátokkal való 

együttlét és a fellépő zenekarokkal egy fontossági kategóriába került a jegy árának korrekt visszaté-
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rítése. Kevésbé fontos tényezőként értékelték a fesztivál biztonságos megtarthatóságát, a megtartás 

garanciáját, illetve a szigorúbb biztonsági előírásokat. A jegyvisszaváltáshoz kapcsolódóan a szer-

vező (anyagi) támogatása jelentősen alacsonyabb fontosságot kapott, mint a korábban is vizsgált 

motívumok bármelyike. Továbbá, az óvintézkedésekkel szembemenő, fesztivál által nyújtott sza-

badság is igen alacsony értéket kapott.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 

 

2. TÉZIS: A fesztivál közbeni szakasz során tapasztalt élménytényezők és azok 

összetevői a fesztiválozók szempontjából 

A tézishez kapcsolódó kutatási kérdések, hipotézisek: Kutatási kérdés 4 és 5. Hipotézis 4, 5 és 6. 

A tézis összefoglalása: 

A fesztivál közbeni szakaszban azonosított látogatói élményátélés összetevői hatásláncolatot al-

kotva hatnak egymásra, ahol a látogatói elégedettségére az eszképizmus, a gazdasági érték, illetve 

a szórakozási élmény vannak a legnagyobb hatással. A fesztivállal való elégedettség önmagában 

viszont nem elegendő az élmények megosztásához.  

A tézis kifejtése: 

A könnyűzenei fesztiválok esetében az élményátélés folyamatának vizsgálata – a szakirodalom-

ban használt modellekkel összhangban – három fázisra bontható szét: 1) az élménydimenziók belső 

kapcsolatai 2) a dimenziók hatása az összesítő elemre 3) az összesítő elem külső kapcsolatokra tett 

hatása.  

A fesztivál látogatása során több élménydimenzió is jelentőséget kap, és ezek egymásra is hat-

nak, hatásláncolatot alkotva. Ezen láncolatok közül a legkiemelkedőbb az esztétikai élmény, a szó-

rakozási élmény, az eszképizmus folyamata, amely mellett jelentős az esztétikai élmény, a szórako-

zási élmény, a gazdasági érték élménylánc is. A láncolatok végső pontjai (az eszképizmus és a gaz-

dasági érték), illetve a közös közbenső szórakozási élmény vannak a legnagyobb hatással a látogató 

élményeit összesítő elégedettségre. Az átélt élmény későbbi megosztásához azonban az elégedettség 

önmagában nem elegendő. 

 

A tézishez kapcsolódó kiegészítések: 

A fesztiválok élménydimenzióinak összetevői és azok belső, valamint külső kapcsolatai 

A fesztiválok élménydimenzió-összetevőinek külső és belső kapcsolatait PLS-SEM-útelemzés, kor-

relációanalízis és regresszióanalízis alkalmazásával egy modellben összegeztem (lásd a 7. fejezet 

30. ábráján). 
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a) A belső kapcsolódások vizsgálata 

Az élménydimenziók belső egymásra épülésének vizsgálata során Ásványi et al. (2019a) javas-

latát és Semrad és Rivera (2018) ötelemű modelljét ötvöztem a PLS-SEM-útelemzéshez használt 

modellben. A vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai 

élmény szignifikáns közvetlen hatással van a tanulási, a szórakozási és az eszképizmusélményre, a 

szórakozási élmény szignifikáns közvetlen hatással van az eszképizmusra és a gazdasági értékre is. 

A zenei fesztiválok esetében jelentős az indirekt hatás az esztétikai élmény és az eszképizmus 

élménye, valamint a gazdasági érték között. A gazdasági érték az eszképizmus melletti, különálló 

eredménye lesz a folyamatnak, nem az eszképizmusból következő élményelem. Miután a fesztivá-

lok látogatói hosszabb időt töltenek el a helyszínen, így van lehetőség számos élményelemmel segí-

teni az eredmények alapján kiemelt két útvonal „bejárását”, hogy az eszképizmus és a gazdasági 

érték is kialakuljon. 

b) Az összesítő elemmel való kapcsolatok vizsgálata 

A könnyűzenei fesztiválok során kialakult élmények összetevői között számos hasonlóság talál-

ható az egyes fesztiválok esetében. Az átlagok vizsgálata alapján a szórakozási élmény a legkiemel-

kedőbb, ami az elégedettségnek is a legfontosabb összetevője a regresszióanalízis eredményei alap-

ján. A hazai fiatalok számára könnyebben megfizethető fesztiválok esetében a gazdasági érték di-

menziója is kiemelkedő átlagot adott, azonban az elégedettségre tett hatása csak a drágább feszti-

válok esetében szignifikáns. Az eszképizmus átlagos értékei jelentősebb mértékben szórnak az egyes 

fesztiválok között, amely a fesztivál esztétikai élményétől, a fesztivál üzenetétől és helyszínétől is 

függhet, azonban az elégedettségnek ugyancsak szignifikáns összetevője és több esetben erős korre-

lációt mutat a szórakozási élménnyel is. Bár a tanulási élmény önmagában nem kiemelkedő, de né-

hány fesztivál esetében az elégedettséggel ugyancsak szignifikáns kapcsolatba hozható. 

A fesztiválturizmus esetén a hagyományos turisztikai utak (amelyek látványosságok, városné-

zés esztétikai élményére épülnek) élménydimenzióihoz képest a gazdasági érték kevésbé kiemelke-

dő átlagot kapott (hiszen a fesztivállátogatás költései jóval kiszámíthatóbbak). Továbbá az esztétikai 

és tanulási élmény is alacsonyabb értéket kapott a fesztiválok esetében annak jellegéből fakadóan. 

Az is látható, hogy a szórakozási élmény és az eszképizmus viszont nem emelkedik ki a fesztiválok 

esetében a klasszikus turizmushoz képest, ami azt erősíti, hogy a hagyományos utak is komplex 

(nem csak esztétikai) élményt nyújtanak a látogatónak. 

c) A külső kapcsolatok vizsgálata 

A külső kapcsolatok átlagos értékei, illetve az élménydimenziókat összesítő elégedettségi érté-

kek alapján kijelenthető, hogy a közösség részévé válás és a közösséggel való közös bulizás élménye 
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is hatással lehet az élménymegosztásra, amely hatás vizsgálatával a 3. tézis foglalkozik részletesen. 

Az elégedettség értéke leginkább a hűség kialakulásával és az emlékezetes élménnyel korrelál. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 4, 5, 8 

 

3. TÉZIS: A látogatók élménymegosztását befolyásoló tényezők és az 

élménymegosztásra való nyitottságának vizsgálata a fesztivált követő szakaszban 

A tézishez kapcsolódó kutatási kérdések, hipotézisek: Kutatási kérdés 6, 7 és 8. Hipotézis 7, 8 és 9. 

A tézis összefoglalása: 

A látogatók élménymegosztását befolyásoló tényezők közül a „valódi érték teremtése” motívum-

csoport részeként „az emlékek saját magunknak alkotása” motívum kiemelkedő fontosságú. Az 

élménymegosztásra való nyitottság, valamint a látogatók élménymegosztás alapján való klaszte-

rekbe sorolása során elsősorban az értékteremtési motívumok jelentősek, azonban fontos tényező 

a közösségi médiában szerzett interakciók iránti és a mások befolyásolására irányuló vágy is. Az 

élménymegosztáshoz való hozzáállás kapcsolatba hozható az információgyűjtési, utazás előtti 

fogyasztói viselkedéssel. 

A tézis kifejtése: 

A fesztivállátogatást követő élménymegosztás mögött meghúzódó motívumok esetében négy fak-

tor azonosítható be („Önkifejezés a közösségi médiában”, „Valódi érték teremtése”, „Mások befo-

lyásolása”, „Jövőbeli befektetések”). Az élménymegosztás motívumai közül az emlékek saját ma-

gunknak alkotása emelkedik ki, ami a valódi érték teremtésére vonatkozó motívumcsoport része. Ez 

a motívumcsoport, illetve a közösségi média felületeken való interakciók gyűjtésére irányuló motí-

vumokat összegyűjtő faktor határozza meg a látogatók élménymegosztáshoz kapcsolódó klaszterek-

be sorolását, amely csoportok viselkedési mintái eltérőek. 

Az élménymegosztás motívumai alapján három fesztivállátogatói csoport azonosítható be 

(„Emlék magamnak”, „Valódi érték mindenkinek”, „Közösségimédia-celebek”). A csoportok között 

eltérés tapasztalható az élménymegosztás módjában, az élménymegosztásra való nyitottságban és a 

fesztiválközösségbe való tartozás érzésében is. A közösségbe való tartozás, a fesztiválközösség tag-

jává válás önmagában gyengébb kapcsolatban áll az élménymegosztásra való nyitottsággal, azon-

ban hatással van az értékteremtésre és a többi ember befolyásolására irányuló élménymegosztási 

motívumokra is. Az élménymegosztásra való nyitottságra közvetlenül leginkább az értékteremtési 

motívumok hatnak, azonban fontos tényező a közösségi médiában szerzett interakciók iránti és a 

mások befolyására irányuló vágy is. 
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Az élménymegosztáshoz való hozzáállás kapcsolatba hozható az információgyűjtési, utazás 

előtti fogyasztói viselkedéssel. Az élménymegosztást értékteremtésre használó látogatók („valódi 

érték mindenkinek” csoport) több információs csatornát használva tájékozódnak és kiemeltebb fi-

gyelmet fordítanak a közösségi médiára az információgyűjtés során is, viszont a közösségimédia-

oldalak aktivitására vágyó „közösségimédia-celebek” esetében ez a kétirányú kommunikációra való 

nyitottság kevésbé van jelen. 

 

A tézishez kapcsolódó kiegészítések: 

a) Az élménymegosztás motívumainak és fogyasztóinak csoportosítása 

Az élménymegosztás mögött meghúzódó motívumokra, az élménymegosztásra való nyitottság-

ra, illetve a közösség részévé válásra épülő PLS-SEM-útelemzés, főkomponens-analízis – faktor-

analízis, valamint klaszteranalízis eredményeit egy modellben összegeztem (lásd a 8.2. fejezetben a 

36. ábrán). 

Az élménymegosztás mögött meghúzódó motívumok főkomponens-analízissel négy faktorba 

sorolhatók be. 

• Önkifejezés a közösségi médiában faktor: A közösségi médiás jelenlét intenzitásának 

növelésére irányuló cselekedeteket foglalja össze, amely kifejezetten az adott személy 

közösségi média szereplésének növelését jelenti. Ez a faktor magába foglalja a pozitív 

kép kialakítását és a közösségi interakciók (például „lájkolások”, hozzászólások írása) 

iránti vágyat. 

• Valódi érték teremtése faktor: A faktorba sorolt motívumok alapja, hogy a fogyasztó 

saját maga és mások számára emléket és az emlék által értéket próbál teremteni. A fo-

gyasztó – az élménymodellek külső kapcsolatai között is kiemelt – emlékezetes él-

ményhez kapcsolódó saját emlékét kívánja létrehozni, saját maga számára megőrizni 

vagy másokkal megosztani – befolyásolási cél nélkül. E faktor motívumai az élmény-

modellek folyamat szemléletével (lásd például Aho, 2001 esetében) is összhangba hoz-

hatóak. 

• Mások befolyásolása faktor: A jövőbeli fogyasztók információgyűjtési fázisára való 

hatás kiváltását jelentő motívumokat gyűjti egybe ez a faktor, amely a többi fogyasztó 

segítését jelenti a megfelelő döntések meghozatalában. Azaz ezen faktor az altruista mo-

tívumokat foglalja össze, amely segíti a Lecinski (2011) által megfogalmazott igazság 

nulladik pillanata modell visszacsatolási fázisát. Ezen motiváció keretében akár a rossz 

tapasztalatokat is megosztja a látogató ahhoz, hogy árnyalja például a másokban kiala-

kult képet. 
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• Jövőbeli befektetések faktora: Az ide sorolt motívumok alapja a Ben-Shaul és Reichel 

(2018) által is említett, úgynevezett incentive tartalmak létrehozása, vagyis olyan él-

ménymegosztás, amely a szervezővel, szolgáltatóval való későbbi kapcsolatfelvételre, 

illetve a fogyasztó számára egy későbbi pozitív esemény kiváltására irányulhat. Ilyen 

tartalomfelhasználás lehet például egy nyereményjátékban való részvétel. 

Az élménymegosztás motívumai alapján a klaszteranalízissel kialakított három fesztiválláto-

gatói csoport részletesen az alábbiakkal jellemezhető. 

• Közösségimédia-celebek csoportja: Fontos szereplői az élmények közösségi médiás meg-

osztásának. Hajlandóak tartalmat létrehozni, még akkor is, ha nem teljesen a valóságot, ha-

nem egy ideálisabb képet mutatnak be. A válaszaik alapján influencerekre szeretnének ha-

sonlítani, amelyhez a minél több közösségi médiás interakció gyűjtése társul. Az élmény-

megosztás módja igen változatos, a szöveges, videós és értékelőoldalas tartalmak is jellem-

zőek rájuk. 

• Emlék magamnak csoport: A tagjait az élmények megosztása nem mozgatja meg. Az 

egyetlen kiemelkedő élménymegosztási motívum a saját maguknak létrehozott emlékek ki-

alakítása volt. A tagoknak nem célja a többi ember figyelme és befolyásolása sem. Az él-

ménymegosztás módjai közül egyedül a privát csevegés emelkedik ki az ő esetükben. 

• Valódi érték mindenkinek csoport: A tagok célja a későbbi fogyasztók döntésének befolyá-

solása szempontjából fontos és egyben értékes tartalmak létrehozása. Számukra a visszajel-

zések, a közösségi interakciók sokkal kevésbé fontosak, viszont számít az, hogy milyen tar-

talmat osztanak meg, az adott tartalom mit mutat meg az átélt élményből és belőlük. E cso-

port tagjai adták átlagosan a legmagasabb értéket a privát csevegéses élménymegosztásnak, 

amely a befolyásolás és a releváns tartalom létrehozásának kiemelkedő fontosságával ma-

gyarázható, hiszen a privát csevegésben a kommunikáció kétirányú. Emellett a mikrotartal-

mak és a képek megosztása is jelentős a csoportban. 

A fesztiválszervezők számára a valódi érték mindenkinek csoport tagjai válhatnak a legértéke-

sebbé, így egyrészt a csoport tagjainak a megtartása, illetve az értékteremtésért járó megfelelő ju-

talmazás lehet a marketing szakemberek célja, másrészt pedig a másik két csoport tagjainak az „át-

csábítása” a valódi értéket teremtők cselekedeteire. Ennek érdekében az emlék magamnak csoport 

tagjai esetében az edukálás és az élménymegosztás fontosságának a kihangsúlyozása lehet fontos, 

míg a közösségimédia-celebek esetében pedig a közösségi médiás aktivitás céljainak átformálása 

lehet a megfelelő stratégia. 
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A PLS-SEM-útelemzéshez használt modellben a főkomponens-analízis által megadott fakto-

rok látens változóként mediátor szerepet töltöttek be a közösség részévé válás és az élménymegosz-

tás között. Az útelemzés legfontosabb eredményei az alábbiak. 

A közösség részévé válás leginkább arra hat, hogy a látogató olyan tartalmakat hozzon létre, 

amik másokat is befolyásolnak, illetve az emlékeket, az élményeket el tudják menteni maguknak és 

másoknak – mint valódi értékeket. Az élménymegosztás mögötti motívumok közül a valódi érték 

teremtése a legkiemelkedőbb, amelyet a közösségi médiás önkifejezés követ. A mások befolyásolá-

sára irányuló motívumok csoportja jelentősen gyengébb, de továbbra is szignifikáns hatással van az 

élménymegosztásra. A közösség részévé válás – bár direkt módon is hatással van az élménymeg-

osztásra is – annál jelentősebb az indirekt hatása az élménymegosztásra, amelynek a legfontosabb 

útvonala a valódi érték teremtése faktoron keresztül vezet.  

b) Az élménymegosztás kapcsolata a látogatást megelőző fázissal 

Az élménymegosztás alapján létrehozott klaszterek közötti eltérések közül az információgyűj-

tési fázis kutatási eredményei közül az alábbiak emelhetők ki. 

• Az online csatornák használata – az igénybe vett információforrások száma – alapján a va-

lódi értéket mindenkinek csoport esetében tapasztalhatunk kiemelkedést, amelyet a közössé-

gimédia-celebek követnek. Az emléket magamnak csoport tagjai átlagosan kevesebb forrást 

használnak az információgyűjtés során. 

• Ami a használt információs csatornák összetételét illeti, az információszerzés alapján kiala-

kított három klaszterbe (lásd részletesen az 1. tézisben) való besorolás és az élménymegosz-

tás klasztereibe való tartozás között gyenge kapcsolat mutatható ki. 

A valódi értéket mindenkinek csoport tagjai a közösségimédia-használók klaszterében eny-

hén felülreprezentáltak. Tehát a csoport tagjai nemcsak értéket szeretnének teremteni, ha-

nem nagyobb arányban szeretnék a mások által teremtett értékeket is hasznosítani. A közös-

ségimédia-celebek esetében pedig a közösségimédia-használók klasztere nem emelkedik ki, 

amely a közösségimédia-celebek egyirányú kommunikációjára és közösségi média jelenlété-

re utal. 

• A csoportbefolyásolás szempontjából a közeli barátok fontossága a valódi értéket teremtők 

esetében kissé kiemelkedik, amely kapcsolatba hozható azzal, hogy a valódi értéket terem-

tők arányaiban többen vannak a közösségi média követők csoportjában. A döntést befolyá-

soló személyek szempontjából a jelentősebb eltérést a fogyasztótól eltávolodva tapasztalhat-

juk, ahol a közösségimédia-celebek – bár az értékek jelentősen alacsonyabbak, mint a család 

és a közeli barátok esetében, de – kiemelkednek a másik két csoporthoz viszonyítva.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 
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A kutatás által feltárt eredmények összefüggéseinek áttekintése 

Amíg a disszertáció bevezető fejezetében az 1. ábra az értekezés felépítését egyszerűsítve mu-

tatja, addig a jelen fejezethez tartozó ábrákon a kutatási eredmények és a tézisek megfogalmazása 

után az disszertáció szakaszai közötti összefüggésekre világítok rá. Az elméleti fejezetek, a kutatási 

kérdések, a hipotézisek, illetve a vizsgálati módszerek számos ponton kapcsolódnak egymáshoz is, 

valamint az egyes megfogalmazott tézisekhez is. A 39. ábra az összes kapcsolódási pontot egyben 

mutatja, míg a 40., 41. és 42. ábra az egyes tézisekre külön szedve mutatja az elméleti fejezetek, a 

kutatási kérdések, a hipotézisek, a kutatási eredményeket tárgyaló alfejezetek, valamint az alkalma-

zott módszerek hálóját. Az ábrákon a könnyebb eligazodás érdekében az alábbi egységes jelöléseket 

alkalmaztam: 

• Paralelogrammák jelölik minden esetben a kutatási kérdéseket. 

• A disszertáció alfejezeteire való hivatkozást ellipszisekbe helyeztem el. 

• A nyilak színei segítik a tézisek beazonosítását: kék – 1. tézis, sárga – 2. tézis, vörös – 

3. tézis. 

• A módszerhez és a témakörhöz kapcsolódó hipotézisek számait közvetlenül az azokat 

összekötő nyilakra helyeztem el. Az ezekhez kapcsolódó primer kutatási alfejezeteket 

ugyancsak ellipszissel jelöltem, azonban – az átláthatóság érdekében – csak a tézisekre 

lebontott ábrákon látszanak ezek. 

• Néhány esetben a primer kutatás konkrét zenei fesztiválokra vonatkozó vizsgálatokat is 

tartalmazott, ezeket minden esetben a nyilak szaggatásával jeleztem. Ahol a nyilak 

folytonosak, ott a zenei fesztiválokra általánosságban végeztem el a vizsgálatot. Azok-

nál a kérdéseknél, ahol párhuzamosan volt általános és fesztivál-specifikus vizsgálat is, 

két nyíl került fel az ábrára, amelyek ugyanazon elemeket kötnek össze. 

• A KK 9 megválaszolása során a másik tézisben is kialakított klaszterekkel is összeve-

tettem az eredményeket, így a 3. tézis ábráján vékony vonallal meghagytam az 1. tézis 

által tárgyalt klaszterekhez tartozó nyilakat. 

Az ábrák mellett fontosnak éreztem a tézisekhez is szorosan kapcsolódó, az egyes fázisokban 

kialakított klaszterek közötti eltérések bemutatását is. A 34. táblázat számos szempont szerint veti 

össze az elkészített klasztereket, illetve a hasonlóságok, átfedések bemutatása mellett bejelöltem a 

táblázat aljában azt is, hogy a klaszterek közötti összefüggések vizsgálatai hol találhatóak a primer 

eredmények bemutatásában, valamint mely hipotézisekhez és tézisekhez kapcsolhatóak. 
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34. táblázat: A kialakított klaszterek összehasonlítása 
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39. ábra: A disszertáció elméleti fejezetei, kutatási kérdései, hipotézisei és a primer kutatási módszerei közötti kapcsola-

tok 
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40. ábra: Az első tézis elméleti és primer kutatási eredményei közötti kapcsolatok az egyes fejezetek, kutatási kérdések 

és hipotézisek mentén 
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41. ábra: A második tézis elméleti és primer kutatási eredményei közötti kapcsolatok az egyes fejezetek, kutatási kérdé-

sek és hipotézisek mentén 
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42. ábra: A harmadik tézis elméleti és primer kutatási eredményei közötti kapcsolatok az egyes fejezetek, kutatási kér-

dések és hipotézisek mentén 
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori értekezésemben a fesztiválturizmust, mint turisztikai folyamatot vizsgáltam, amely so-

rán az információgyűjtésre (utazás előtti fázis), az élmény átélésére (utazás közbeni fázis) és az él-

ménymegosztásra (utazás közbeni és utáni fázis) koncentráltam, illetve az ezek között feltárható 

kapcsolatokat elemeztem. A kutatás újszerűségét és hiánypótló mivoltát mutatja, hogy bár bizonyos 

területei megjelennek hazai tudományos publikációkban, de a magyarországi könnyűzenei fesztivá-

lok témakörében ennyire összetett és részletes – a turisztikai folyamat minden fázisára kitérő – fel-

táró kutatás még nem készült. 

A szakirodalmi áttekintést, a fogalmi keretek bemutatása után, erre a három fázis pillérére épí-

tettem fel. A fogalmi keretek ismertetésénél a turizmusmarketing, a turisztikai digitalizáció és a 

fesztiválturizmus mellett az ifjúsági turizmusra, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó Z generációra 

helyeztem a hangsúlyt. A fesztivál közbeni, közösen alkotott élmény átéléséhez kapcsolódóan egy-

részt általánosan is foglalkoztam a turizmusban használt élménymodellekkel, másrészt pedig az 

élménymodellek összetevőit, dimenzióit, azok külső és belső kapcsolódásait is vizsgáltam. Az in-

formációgyűjtésre és az élménymegosztásra vonatkozó irodalomkutatásom egy modellben kapcsol-

tam össze, a fogyasztók által létrehozott tartalmak, illetve a közösségi oldalakon ugyancsak megje-

lenő vállalat által létrehozott tartalmak mentén. A szakirodalmi áttekintés eredményének tekinthető a 

3.3. fejezetben bemutatott 7. ábra, illetve a 4.1. fejezetben bemutatott 9. ábra (valamint 1. táblázat), 

amelyek az élménymodellekhez, illetve az élménymegosztáshoz és az információgyűjtéshez kapcso-

lódó koncepciókat foglalják össze. Ez a két összefoglaló modell a saját primer kutatásom mellett 

számos későbbi turisztikai folyamatra vonatkozó komplex kutatás kiindulópontja lehet. 

A szekunder kutatásra alapozva, a disszertáció második felében a primer kutatásom eredménye-

it foglaltam össze. A primer kutatás során elkészült, és az évente frissített kérdőívet öt alkalommal 

(többszöri keresztmetszeti kutatásként 2016-2020 között) kérdeztem le, amely összehasonlításra is 

lehetőséget biztosított, így lehetséges volt az egyes fázisok és modellek közötti kapcsolatok feltárá-

sa is. A három megfogalmazott tézis számos kapcsolódási pontot is megvilágít a fogyasztói folyamat 

egyes fázisai között. Emellett a különböző statisztikai módszerek kombinálásával mind a három tézis 

esetében olyan összetett és tudományos szempontból új modelleket sikerült alkotni, melyek a szak-

irodalomban eddig nem, vagy csak részleteiben jelentek meg, illetve vizsgáltak. A turisztikai folya-

mat egyes fázisainál vizsgált módszerek számos esetben rámutatnak arra, hogy különböző – egy-

mástól eltérő viselkedésű – fogyasztói csoportokat lehet beazonosítani, és a könnyűzenei fesztiválok 

sem homogének számos tekintetben, azok között is eltéréseket tapasztalhatunk. A tézisekhez kap-

csolódóan kialakított modellek több ponton összekapcsolhatóak, így készült el a jelen fejezetben 



 163 

található 43. ábra, amely a teljes fogyasztói folyamatot leköveti a fesztiválok esetében a három tézis 

egyes területeire alapozva. 

 

43. ábra: A doktori értekezés téziseinek összefoglalása, összekapcsolása 
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Az ábrán a zöld nyilak egyszerű fogalmi kapcsolatokat jelölnek, azonban a piros és a kék nyilak 

– igazodva a tézisekben és a primer kutatási eredményekben bemutatott kapcsolatok erősségéhez – 

vastagsága és szaggatottsága a arányos a hatás mértékével. A kék és piros nyilak váltakozása egy-

ben jelzi a modellben az egymás után váltakozó módszerek közötti határokat is, amelyeket a lekere-

kített téglalapok is mutatnak (a kapcsolódó módszerek részleteit csak a korábbi, 30., valamint 36. 

ábrán tüntettem fel). A nyilak alapvetően a folyamatban előrefelé mutatnak, azonban két darab két-

irányú nyilat is elhelyeztem az ábrán. A pontozott a fogyasztóban megjelenő elvárások megjelené-

sét mutatják, amely viszonyát az elégedettséghez és annak élményösszetevőihez a dolgozat nem 

vizsgálta, így ez további kutatási irányként jelölhető meg. A folytonos kétirányú nyíl pedig a fo-

gyasztók klaszterezései közötti kapcsolatokra vonatkozik, amelynek vizsgálata szervezői oldalról 

nézve fontos kérdés a kommunikáció tervezése szempontjából. 

Bár a kutatás feltáró volta miatt a mintavételezési módszereket elfogadhatónak tekinthetjük, 

azok egyben az eredmények értelmezésének, általánosíthatóságának a korlátját is jelentik. Azonban 

a dolgozat elméleti és tudományos hasznosíthatóságánál kiemelendő, hogy a kutatásom eredményei 

számos további specifikus hazai és nemzetközi szintű kutatás alapját szolgáltathatják. A további 

kutatásokhoz mind az elméleti áttekintést összefoglaló modellek (7., 9. ábra, 1. táblázat), mind pe-

dig a több módszer kombinálásával létrehozott, a primer kutatásra épülő modellek (30., 36. ábra), 

valamint az 43. ábra három tézist átfogó modellje alkalmas. 

A dolgozat gyakorlati hasznosíthatóságáról elmondható, hogy az eredmények a fesztiválok 

szervezőinek, a turisztikai desztinációmenedzsereknek is segítséget nyújtanak. Mindehhez a disz-

szertáció végén megfogalmazott tézisek kínálnak alapot, ahol a teljes turisztikai fogyasztói életutat 

lépésről-lépésre igyekeztem lekövetni. Ez segítség lehet a későbbiekben a kommunikációs csator-

nák kiválasztása, a fogyasztók élménymegosztásának ösztönzése, a csoportbefolyásolás jobb meg-

értése, illetve a fesztiválok szervezése során az élménytényezők arányainak optimalizálása során, 

ezáltal az elégedettség és a hűség kialakulásának szempontjából is. A tézisek alapján kialakított 

modellek továbbá segíthetnek abban is, hogy a későbbiekben az egyes eseményekhez, fesztiválok-

hoz kötődően elégedettségi kutatásokat is meg lehessen valósítani, amely alapját az 43. ábrán a zöld 

pontozott nyíllal jelöltem. 

A könnyűzenei fesztiválok esetében kulcskérdés az állandó megújulás, amely nemcsak a prog-

ramot, de a közösen alkotott élményt is meghatározza. A vizsgált modellekre kapott primer kutatási 

eredmények ebben is segítséget nyújthatnak, hiszen rávilágítanak arra, hogy a barátokkal való 

együttlét, illetve a fesztiválközösség tagjává válás is fontos tényezők a teljes fogyasztói folyamat-

ban. Mindez felhívja a szervezők figyelmét arra, hogy az egyéni élményteremtés mellett a közössé-

gi élményekre, a fesztiválközösség által közösen alkotott élményekre is szükséges hangsúlyt fektet-

ni. Ez a fajta közösségi élmény fontos tényező lehet már a látogatást megelőző, információgyűjtési, 
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döntési fázisban is, amely során a tematikus közösségi oldalak hiányának pótlása is komoly straté-

giai lépés lehetne a szervezők részéről a versenyhelyzet alakításában. Ez a fajta digitális közösség-

építés a teljes fogyasztói folyamatot át tudja alakítani, amely fázisainak tervezéséhez a tézisekben 

megfogalmazott gondolatok is felhasználhatóak. Mindebben a fesztiválnak helyet adó település is 

partner tud lenni, amely helyszín így akár az eddiginél jelentősebb döntési faktorrá is tud válni a 

fesztiválok kiválasztása során. Mindezek mellett az összetett fesztiválélmény létrehozásában nem-

csak a szervezők, de számos alvállalkozó is hatékonyabban tud részt venni. Fontos továbbá azt is 

kiemelni, hogy a fesztiválok üzemeltetői számára mind az információgyűjtésre, mind pedig az él-

ménymegosztásra vonatkozó csoportok jellemzői jelentős kiindulópontok lehetnek a kommunikáci-

ójuk felépítésében, megtervezésében. Ez segítheti a szervezők által megbízott online kommunikáci-

óra specializálódott ügynökségek munkáját is. 

A kutatás további irányvonalaként a Z generáció mellett más generációk és hozzájuk kötődően, 

nem könnyűzenei fesztiválok vizsgálata is kijelölhető. Bár a Z generáció jelenleg jelentős arányban 

képviselteti magát a hazai könnyűzenei fesztiválokon és még hosszú ideig az ifjúsági turizmus mag-

ját fogják adni, ha könnyűzenei programokat vizsgálunk a jövőben szükséges lehet már a követke-

ző, alfa generáció vizsgálata is. Az utóbbi években számos új komolyzenei, gasztronómiai, filmes, 

irodalmi, színházi vagy akár múzeumi fesztivál is megjelent Budapesten és vidéken is. Ezeknek az 

új fesztiváloknak a vizsgálata során is alkalmazhatók a disszertáció primer kutatási eredményeiben 

bemutatott összetett modellek, valamint a fesztiváltípusok szerinti elemzések újabb kutatási ered-

ményeket adhatnak a modellek általánosíthatóságához. Mindezek mellett a kialakított összetett mo-

dellekben szereplő klaszterek változásának vizsgálata is jelentős tényező tud lenni, amely egyrészt a 

technológiai (webes közösségi oldalak kínálatában bekövetkező) változások, valamint a látogatók 

igényeinek változásainak is a függvénye. Mindez a változás, az egyes modellelemek közötti hang-

súlybeli eltérés ugyancsak lehetőséget kínál további kutatások megvalósítására. 
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14. A KÉRDŐÍVEK KÉRDÉSEI 2016 ÉS 2020 KÖZÖTT 

Az alábbi alfejezetekben a disszertációban bemutatott eredményekhez kapcsolódó kérdések listája olvasható a vá-

laszlehetőségekkel és a feltételekkel. Külön jelöltem azokat a kérdéseket, alkérdéseket, válaszlehetőségeket, amelyek 

csak bizonyos években kerültek a kérdőívbe. 

14.1. Általános kérdések 

K1. Az alábbiak közül melyik appokat / weboldalakat használod? (Használat alatt azt értjük, hogy van felhasználói 

fiókod és már többször használtad az alkalmazást / beléptél a weboldalára [évszám]-ban/ben) (többszörös választás) – 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Válaszlehetőségek: 

- Facebook 

- Instagram 

- Snapchat 

- Twitter 

- WhatsApp (2016-ban nem volt benne) 

- Viber (2016-ban nem volt benne) 

- TikTok (csak 2020-ban) 

 

K2. Melyik applikációt milyen intenzíven használtad [az adott évszám]-ben/ban az előző [előző év]-os/es évhez képest 

általánosan? (alkérdésenként egyszeres választás) – 2017 és 2018-ban (a sorok megjelenítésének feltétele volt, hogy a 

K1-es kérdésben a hozzá tartozó applikációt, weboldalt bejelölje a kitöltő) 

Alkérdések: 

- Facebook fal, profil 

- Facebook messenger 

- Instagram profil 

- InstaStory 

- Snapchat 

- Twitter 

- WhatsApp 

- Viber 

Válaszlehetőségek: 

- -3 – sokkal kevesebbet használom 

- -2 

- -1 

- 0 – ugyanannyit használom 

- 1 

- 2 

- 3 – sokkal többet használom 

- Nem használtam [előző év]-ben/ban vagy [az adott évszám]-ban/ben – nem tudom összehasonlítani 

 

K3. Melyik applikáción, funkción keresztül osztasz meg élményeket az életedből? (alkérdésenként egyszeres választás) 

– 2019 és 2020-ban, a K2-es kérdést cserélte le (a sorok megjelenítésének feltétele volt, hogy a K1-es kérdésben a hoz-

zá tartozó applikációt, weboldalt bejelölje a kitöltő) 

Alkérdések: 

- Facebook fal, profil 

- Facebook csoportok (csak 2020-ban) 

- Facebook messenger 

- Instagram profil 

- InstaStory 

- Instagram közvetlen üzenetküldés (csak 2020-ban) 

- Snapchat 

- Twitter 

- WhatsApp 

- Viber 

- TikTok (csak 2020-ban) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem használom élménymegosztásra 

- 2 

- 3 
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- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – nagyon gyakran használom élménymegosztásra 

 

K4. Mennyire jellemzőek rád az alábbiak, amikor élményeket osztasz meg a közösségi médiában? (alkérdésenként 

egyszeres választás) – 2019 és 2020-ban (a kérdés megjelenítésének a feltétele volt, hogy legalább az egyik választ 

megjelölje K1-ben) 

Alkérdések: 

- Szeretem a hashtageket használni 

- Amikor posztolok, akkor mindig megjelölöm a helyszínt is 

- Amikor posztolok, mindig megjelölöm, hogy milyen eseményen vagyok 

- Szeretném, hogy barátaim értesüljenek arról, mi történik velem 

- Szeretném megmutatni a világnak, hogy mennyire élvezem azt, amit éppen csinálok 

- Szeretném megmutatni, hogy az általam átélt élmény, mennyire jó volt 

- Szeretnék gyűjteni minél több kedvelést, like-ot 

- Szeretnék minél több kommentet, megosztást kapni 

- Szeretném, ha mások is átélhetnék ezt, ösztönözni szeretném őket a posztjaimmal 

- Szeretnék segíteni az embereknek az általam megosztott tartalmakkal 

- Szeretnék emléket készíteni magammal a tartalmakkal 

- Szeretném, ha mások is látnák, milyen jól sikerült a fotó, videó, amit készítettem 

- Szeretném, ha legalább egy kicsit irigykednének rám 

- Nem szeretnék kimaradni én sem, mások is sok élményt megosztanak 

- Csak pozitív élményeket osztok meg 

- A negatív élmények megosztásával szeretnék másokon segíteni 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem jellemző rám 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – teljes mértékben jellemző rám 

 

K5. Mennyire jellemzőek rád az alábbiak, amikor élményeket osztasz meg a közösségi médiában? (alkérdésenként 

egyszeres választás) – 2020-ban (a kérdés megjelenítésének a feltétele volt, hogy legalább az egyik választ megjelölje 

K1-ben) 

Alkérdések: 

- Képe(ke)t töltök fel 

- Videó(ka)t készítek és töltök fel 

- Rövid ideig elérhető mini tartalmakat (pl. InstaStory, Snapchat) készítek 

- Szövegesen (is) megfogalmazom és megosztom az élményeim 

- Értékelőoldalakon jelzek vissza 

- Csevegésben privátban mesélek barátoknak, ismerősöknek 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – soha nem csinálom 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – rendszeresen csinálom 

14.2. Az utazás előtti szakaszhoz kapcsolódó kérdések 

14.2.1. Turisztikai utat megelőző szakasz 

K6/a. Mikor voltál legutoljára turisztikai utazáson? (egyszeres választás) – 2018, 2019, 2020 – 2017-ben a kérdés így 

hangzott: 2017-ben utaztál valahova kikapcsolódási célból? (Igen / Nem) 

Válaszlehetőségek: 

- Az elmúlt 1-2 hónapban (2018, 2019-ben) 
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- Az idei évben (2018, 2019-ben) 

- A tavalyi évben (2018, 2019-ben) 

- Régebben (2018, 2019-ben) 

- A koronavírus járvány kitörése óta (2020-ban) 

- Az elmúlt egy évben, de még a járvány előtt (2020-ban) 

- 1-2 éve (2020-ban) 

- Régebben (2020-ban) 

 

K6/b: Jelöld be, hogy az elmúlt egy évben mikor és hol voltál turisztikai utazáson! (többszörös választás) – 2020, csak 

akkor jelent meg, ha a K6/a kérdésre az alábbiakból választott: A koronavírus járvány kitörése óta / Az elmúlt egy év-

ben, de még a járvány előtt 

Válaszlehetőségek: 

- A koronavírus járvány kitörése óta külföldön voltam utazni (csak akkor jelenik meg, ha K1/a-ra a válasz: A 

koronavírus járvány kitörése óta) 

- A koronavírus járvány kitörése óta belföldön voltam utazni (csak akkor jelenik meg, ha K1/a-ra a válasz: A 

koronavírus járvány kitörése óta) 

- Az elmúlt egy évben, de a koronavírus járvány kitörése előtt külföldön voltam utazni 

- Az elmúlt egy évben, de a koronavírus járvány kitörése előtt belföldön voltam utazni 

 

K7. Átlagosan milyen gyakran szoktál turisztikai utazásra menni? (egyszeres választás) – 2018, 2019, 2020 (de itt a 

kérdésbe bele volt írva, hogy a 2020-as évet megelőző években) 

Válaszlehetőségek: 

- Szinte majdnem minden hónapban, vagy még gyakrabban 

- Évente többször is 

- Évente átlagosan egyszer 

- 1-2 évente megyek egyszer 

- Ritkábban mint 2 évente megyek egyszer 

 

K8. Az alábbi utazó típusok közül melyik mennyire jellemző rád? Értékeld mindegyiket 0-10 között, úgy hogy összesen 

maximum 25 pontot osztasz ki a négy között! (csúszkás értékelés soronként) – 2017, 2018, 2019, 2020 

Végpontok: 

- 0 – egyáltalán nem vagyok ilyen típus 

- 10 – teljes mértékben ilyen típus vagyok 

Alkérdések: 

- Élmény és szórakozás" típus vagyok - üdülés, buli, fesztivál, szórakozás és kapcsolatépítés a kulcsszavaim 

- "Aktivitás és kaland" típus vagyok - testmozgás, (extrém)sport, kaland, izgalomkeresés a kulcsszavaim 

- "Felfedezés" típus vagyok - ismeretszerzés, kulturális turizmus, városnézés a kulcsszavaim 

- "Elmélyülés" típus vagyok - megismerés, tapasztalatszerzés, tanulmányút, önkéntes munka a kulcsszavaim 

 

K9/a. Milyen forrásokat használsz tájékozódásra mielőtt turisztikai utazásra (nyaralás, telelés, hétvégi kirándulás stb.) 

indulsz? (többszörös választás) – 2016 (nem volt feltétele), 2017 (feltétele, hogy K6/a-ra igennel válaszoljon), 2018, 

2019, 2020 (feltétele, hogy K6/a-ra nem a Régebben volt a válasza) 

Válaszlehetőségek: 

- Internet 

- Korábbi élmény (2020-ban nem szerepelt, K9/c kérdésbe átemelve) 

- Ismerősök tapasztalatai (2020-ban nem szerepelt, K9/c kérdés hasonlóra kérdez rá, emiatt kikerült) 

- Magazinok, újságok 

- Szórólapok brossúrák 

- TV, rádió műsorok 

- TV, rádió, közterületi reklámok (2020-ban nem szerepelt) 

 

K9/b. Milyen forrásokat használsz tájékozódásra mielőtt turisztikai utazásra (nyaralás, telelés, hétvégi kirándulás stb.) 

indulsz? (többszörös választás) – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (minden évben a feltétele, hogy a K9/a. kérdésnél az 

Internet be legyen jelölve) 

Válaszlehetőségek: 

- Hivatalos weboldalakat (helyszín, rendezvény, látnivaló) 

- Webes keresőket (pl. Google) 

- Személyes blogokat 

- Szakmai blogokat 

- Közösségi oldalakat (pl. Facebook) 

- Online képmegosztókat (pl. Instagram) 

- Online videómegosztókat (pl. YouTube) 

- Utazási portálokat, online utazási magazinokat 
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- Utazási közösségi oldalakat (pl TripAdvisor) 

- Online lexikonokat (pl Wikipédia, WikiTravel) 

- Utazással kapcsolatos csoportok, fórumok (pl utazási Facebook csoportok) – csak 2020-ban 

- Szállásajánlatokat összehasonlító oldalakat (pl. Szállás.hu, Booking.com) – csak 2019, 2020-ban 

- Közlekedéssel kapcsolatos összehasonlító oldalakat (pl. Skyscanner) – csak 2019, 2020-ban 

- Utazási csomagokat ajánló oldalakat (pl Utazómajom) – csak 2019, 2020-ban 

- Utazással kapcsolatos okostelefonos applikációkat– csak 2019, 2020-ban 

- Utazási irodák weboldalait– csak 2019, 2020-ban 

- Minisztériumi, kormányzati, konzulátusi információs oldalakat – csak 2020-ban 

- Biztosítótársaságok oldalait – csak 2020-ban 

 

K9/c. Az alábbi személyek mennyire befolyásolnak téged az utazási döntéseidben? (alkérdésenként egyszeres választás) 

– 2017 (feltétele, hogy K6/a-ra igennel válaszoljon), 2018, 2019, 2020 (feltétele, hogy K6/a-ra nem a Régebben volt a 

válasza) 

 

Alkérdések: 

- Saját magam korábbi tapasztalatai (csak 2020-ban, a K9/a kérdésből átemelve) 

- Családtagjaim 

- Közeli barátaim 

- Távolabbi barátaim 

- Munkatársaim / csoporttársaim / iskolatársaim 

- Itthoni ismert bloggerek, vloggerek 

- Nemzetközi ismert bloggerek, vloggerek  

- Ismeretlen személyek, akinek véleményét megtaláltam az interneten 

Válaszlehetőségek: 

- 0 – nincsen rám hatással (csak 2020-ban) 

- 1 – egyáltalán nem fontos a véleménye, nem hat rám (2020-ban: 1 – nagyon kis mértékben, de számít) 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – nagyon fontos számomra a véleménye, erősen hat rám (2020-ban: 7 – nagyon fontos számomra) 

 

K10/a. Az alábbi források mennyire fontosak számodra a turisztikai utazás (nyaralás, telelés, hétvégi kirándulás stb.) 

előtti tájékozódásra? (alkérdésenként egyszeres választás) – 2019, 2020 – amennyiben K9/a vagy K9/b-ben bármelyik 

ide tartozó sort megjelölte. Az egyes sorok csak akkor jelentek meg, ha korábban azt jelölte, hogy használja a forrást 

Alkérdések: 

- Korábbi élmény – csak 2019-ben 

- Ismerősök tapasztalatai – csak 2019-ben 

- Magazinok, újságok 

- Szórólapok brossúrák 

- TV, rádió műsorok 

- TV, rádió, közterületi reklámok – csak 2019-ben 

- Hivatalos weboldalakat (helyszín, rendezvény, látnivaló) 

- Webes keresőket (pl. Google) 

- Személyes blogokat 

- Szakmai blogokat 

- Közösségi oldalakat (pl. Facebook) 

- Online képmegosztókat (pl. Instagram) 

- Online videómegosztókat (pl. YouTube) 

- Utazási portálokat, online utazási magazinokat 

- Utazási közösségi oldalakat (pl TripAdvisor) 

- Online lexikonokat (pl Wikipédia, WikiTravel) 

- Utazással kapcsolatos csoportok, fórumok (pl utazási Facebook csoportok) – csak 2020-ban 

- Szállásajánlatokat összehasonlító oldalakat (pl. Szállás.hu, Booking.com) 

- Közlekedéssel kapcsolatos összehasonlító oldalakat (pl. Skyscanner) 

- Utazási csomagokat ajánló oldalakat (pl Utazómajom) 

- Utazással kapcsolatos okostelefonos applikációkat 

- Utazási irodák weboldalait 

- Minisztériumi, kormányzati, konzulátusi információs oldalakat – csak 2020-ban 

- Biztosítótársaságok oldalait – csak 2020-ban 

Válaszlehetőségek: 
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- 1 – minimálisan fontos számomra 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – rendkívül fontos számomra 

 

K10/b. Hogy érzed, az alábbiak fontossága számodra mennyire változott a koronavírus járvány megjelenése óta egy 

turisztikai utazás (nyaralás, telelés, hétvégi kirándulás stb.) előtti tájékozódás, döntés során? – csak 2020-ban, a megje-

lenítés feltétele, hogy a K9/a vagy K9/b kérdésekre az ezzel a kérdéssel azonos alkérdések esetében bejelölte, hogy 

használja a forrást, illetve a K9/c kérdés esetében legalább 1-es értéket jelölt az adott alkérdéshez) 

Alkérdések: 

- Magazinok, újságok 

- Szórólapok brossúrák 

- TV, rádió műsorok 

- Hivatalos weboldalakat (helyszín, rendezvény, látnivaló) 

- Webes keresőket (pl. Google) 

- Személyes blogokat 

- Szakmai blogokat 

- Közösségi oldalakat (pl. Facebook) 

- Online képmegosztókat (pl. Instagram) 

- Online videómegosztókat (pl. YouTube) 

- Utazási portálokat, online utazási magazinokat 

- Utazási közösségi oldalakat (pl TripAdvisor) 

- Online lexikonokat (pl Wikipédia, WikiTravel) 

- Utazással kapcsolatos csoportok, fórumok (pl utazási Facebook csoportok) 

- Szállásajánlatokat összehasonlító oldalakat (pl. Szállás.hu, Booking.com) 

- Közlekedéssel kapcsolatos összehasonlító oldalakat (pl. Skyscanner) 

- Utazási csomagokat ajánló oldalakat (pl Utazómajom) 

- Utazással kapcsolatos okostelefonos applikációkat 

- Utazási irodák weboldalait 

- Minisztériumi, kormányzati, konzulátusi információs oldalakat 

- Biztosítótársaságok oldalait 

- Saját magam korábbi tapasztalatai 

- Családtagjaim véleménye, tapasztalatai 

- Közeli barátaim véleménye, tapasztalatai 

- Itthoni ismert bloggerek, vloggerek véleménye, tapasztalatai 

- Nemzetközi ismert bloggerek, vloggerek véleménye, tapasztalatai 

- Ismeretlen személyek véleménye, tapasztalatai, amit megtaláltam az interneten 

 

Válaszlehetőségek: 

- 2 – sokkal fontosabb lett 

- 1 

- Nem változott a fontossága 

- -1 

- -2 – sokkal kevésbé fontos már 

 

K11. Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal a turisztikai utazások kapcsán? (alkérdésenként egyszeres választás) – 

2019 és 2020 (feltétele, hogy K6/a-ra nem a Régebben volt a válasza) 

Alkérdések: 

- Az utazásaim megtervezésekor szeretem a kényelmes megoldásokat, amelyek egyszerűsítik a munkámat. 

- Szeretek mindent magam intézni az utazások tervezésekor. 

- A döntések meghozatalában sokat segítenek az (ár)összehasonlító megoldások. 

- Szívesen használnék olyan eszközöket, amelyek személyre szabják az utazási ajánlatokat. 

- Félek a személyes adataimat megadni ahhoz, hogy egyedi ajánlatokat kaphassak. 

- Az utazások során sokszor kell újra tervezni, sok a váratlan tényező. 

- A folyamatosan változó szállás és repülőjegy árak egy jó lehetőség az utazni vágyóknak. 

- A folyamatosan változó szállás és repülőjegy árak plusz munkát és bosszúságot okoznak az utazni vágyóknak. 

- Fontos az egy utazás során, hogy a turista érdeklődési köréhez legyenek igazítva a programok. 

- A váratlan helyzetek megoldására az internet és az applikációk sokat tudnak segíteni egy utazás során. 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem értek vele egyet 
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- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – teljes mértékben egyetértek vele 

14.2.2. Fesztivál látogatását megelőző szakasz 

K12. Milyen típusú fesztiválon voltál már? (többszörös választás) – 2017, 2018, 2019, 2020 

Válaszlehetőségek: 

- Gasztronómiai 

- Könnyűzenei 

- Hagyományörző, összművészeti, népművészeti 

- Komolyzenei 

- Filmfesztivál 

 

K13. Milyen típusú fesztiválon voltál [az adott évszám]-ban/ben? (többszörös választás) – 2017, 2018, 2019, 2020 

(2020-ban a kérdés: Milyen típusú fesztiválon voltál vagy terveztél elmenni 2020-ban?, amely alkérdésenként egyszeres 

választás) 

Válaszlehetőségek: (2020-ban alkérdések) – K12-es jelölés alapján szűrve 

- Gasztronómiai 

- Könnyűzenei 

- Hagyományörző, összművészeti, népművészeti 

- Komolyzenei 

- Filmfesztivál 

2020-as válaszlehetőségek: 

- Voltam 

- Terveztem, de nem jutottam el rá a koronavírus járvány miatt 

- Terveztem, de nem jutottam el rá más okok miatt 

- Nem is terveztem 

 

K14. Az alábbiak közül melyik zenei fesztivál(ok)on voltál [az adott évszám]-ban/ben? (többszörös választás) – 2016 

(megelőzte egy eldöntendő kérdés, hogy volt-e már zenei fesztiválon), 2017 és 2018 és 2019 (ha a K13-es kérdésben a 

kitöltő bejelölte, hogy könnyűzenei, hagyományőrző, összművészeti, népművészet vagy komolyzenei fesztiválon volt 

az adott évben) 

Válaszlehetőségek: 

- Fishing on Orfű 

- VOLT 

- EFOTT 

- VeszprémFeszt / Veszprémi Utcazene Fesztivál 

- Rockmaraton (2018 és 2019-ben) 

- Bánkitó Fesztivál 

- Balaton Sound 

- Campus Fesztivál 

- Művészetek Völgye 

- EAST Feszt 

- Woodstock (2018 és 2019-ben) 

- OZORA 

- FEZEN 

- Ördögkatlan (2018 és 2019-ben) 

- Sziget Fesztivál 

- Strand Fesztivál 

- B My Lake 

- SZIN 

- BME Egyetemi Napok 

- Budapesti Tavaszi Fesztivál (csak 2019-ben) 

- Budapesti Nyári Fesztivál (csak 2019-ben) 

- CAFe Budapest (csak 2019-ben) 

- Más itthoni zenei fesztivál is voltam idén (2017 és 2018-ban ezután nyílt kérdésben lehetett még az egyéb 

fesztivált megadni) 
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- Külföldi zenei fesztiválon is voltam idén (2017 és 2018-ban ezután nyílt kérdésben lehetett még az egyéb fesz-

tivált megadni) 

 

K15. Tervezed-e, hogy a jövőben az alábbi fesztiválokra elmenjél? (alkérdésenként egyszeres választás) – csak 2020-

ban 

Alkérdések: 

- Gasztronómiai 

- Könnyűzenei 

- Hagyományörző, összművészeti, népművészeti 

- Komolyzenei 

- Filmfesztivál 

Válaszlehetőségek: 

- Igen, még akkor is, ha addig nem ér véget a koronavírus járvány 

- Igen, de csak a koronavírus járvány vége után 

- Egyelőre nem tervezem 

 

K16. Milyen szerepet játszanak a felsorolt tényezők abban, hogy részt vegyél egy könnyűzenei fesztiválon? (alkérdé-

senként egyszeres választás) – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (2020-ban a kérdés szövege: Milyen szerepet játszanak a 

felsorolt tényezők abban, hogy részt vegyél majd egy könnyűzenei fesztiválon?) – a megjelenítés feltétele, hogy a K13-

re bejelölte, hogy Könnyűzenei fesztiválon volt az adott évben, kivéve 2020-ban ahol a K15-nél a könnyűzenei fesztivál 

alkérdéshez valamelyik Igennel kezdődő választ kellett bejelölni 

Alkérdések: 

- Fellépő zenekarok, előadók 

- Vonzó kiegészítő programok 

- Éjszakai bulik 

- Ismerkedési lehetőség 

- A barátokkal való együttlét 

- A belépő kedvező ára, a jó ár/érték arány 

- Kíváncsiság 

- A fesztivál megítélése, hírneve 

- A fesztivál atmoszférája 

- A jó infrastruktúra, szállás, közlekedési lehetőségek 

- A fesztivál környezetében levő egyéb lehetőségek, a fesztiválnak helyt adó város 

Szakasztörés a kérdésekben. 

- A fesztivál szervezője által meghozott szigorú járványügyi biztonsági előírások megléte (csak 2020-ban) 

- A fesztivál által nyújtott szabadság a járványügyi előírások alól (csak 2020-ban) 

- A fesztivál biztonságos megtarthatóságának a ténye (csak 2020-ban) 

- A fesztivál megtartására való garancia a bizonytalan helyzetben (csak 2020-ban) 

- Az esetleg elmaradó esemény esetében a megvásárolt jegyek korrekt visszafizetése (csak 2020-ban) 

- A kiválasztott fesztivál (anyagi) támogatása még a nehéz időkben is (csak 2020-ban) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem játszik szerepet (2020-ban: 1 – egyáltalán nem játszik szerepet majd) 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 (2016-ban: 5 – meghatározó szerepet játszik) 

- 6 (2016-ban nem volt) 

- 7 – meghatározó szerepet játszik (2016-ban nem volt; 2020-ban: 7 – meghatározó szerepet játszik majd) 

 

K17/a. Milyen forrásokat használsz tájékozódásra mielőtt zenei fesztiválokra elmész? (többszörös választás) – 2016 (a 

voltál-e már zenei fesztiválon eldöntendő kérdés volt a feltétele), 2017, 2018, 2019, (feltétele, hogy K12-ben bejelölje a 

Könnyűzenei fesztivált) 

Válaszlehetőségek: 

- Internet 

- Korábbi élmény 

- Ismerősök tapasztalatai 

- Magazinok, újságok 

- Szórólapok brossúrák 

- TV, rádió műsorok 

- TV, rádió, közterületi reklámok 

 

K17/b. Milyen forrásokat használsz tájékozódásra mielőtt zenei fesztiválokra elmész? (többszörös választás) – 2016, 

2017, 2018, 2019 (minden évben a feltétele, hogy a K17/a. kérdésnél az Internet be legyen jelölve) 
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Válaszlehetőségek: 

- Hivatalos weboldalakat (helyszín, rendezvény, látnivaló) 

- Webes keresőket (pl. Google) 

- Személyes blogokat 

- Szakmai blogokat 

- Közösségi oldalakat (pl. Facebook) 

- Online képmegosztókat (pl. Instagram) 

- Online videómegosztókat (pl. YouTube) 

- Utazási portálokat, online utazási magazinokat 

- Utazási közösségi oldalakat (pl TripAdvisor) 

- Online lexikonokat (pl. Wikipédia, WikiTravel) 

 

K17/c. Az alábbi személyek mennyire befolyásolnak (fognak befolyásolni – 2020-ban) téged a meglátogatandó köny-

nyűzenei fesztivál kiválasztásában? (alkérdésenként egyszeres választás) – 2019, 2020 (a megjelenítés feltétele, hogy a 

K13-re bejelölte, hogy Könnyűzenei fesztiválon volt az adott évben, kivéve 2020-ban, ahol a K15-nél a könnyűzenei 

fesztivál alkérdéshez valamelyik Igennel kezdődő választ kellett bejelölni) 

Alkérdések: 

- Saját magam korábbi tapasztalatai (csak 2020-ban, a K17/a kérdésből átemelve) 

- Családtagjaim 

- Közeli barátaim 

- Távolabbi barátaim 

- Munkatársaim / csoporttársaim / iskolatársaim 

- Itthoni ismert bloggerek, vloggerek 

- Nemzetközi ismert bloggerek, vloggerek  

- Ismeretlen személyek, akinek véleményét megtaláltam az interneten 

Válaszlehetőségek: 

- 0 – nem lesz rám hatással (csak 2020-ban) 

- 1 – egyáltalán nem fontos a véleménye, nem hat rám (2020-ban: 1 – nagyon kis mértékben, de számítani fog) 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – nagyon fontos számomra a véleménye, erősen hat rám (2020-ban: 7 – nagyon fontos lesz számomra) 

 

K18. Az alábbi források mennyire fontosak számodra a könnyűzenei fesztiválok látogatása előtti tájékozódásra? (alkér-

désenként egyszeres választás) – 2019-ben (amennyiben K17/a vagy K17/b-ben bármelyik ide tartozó sort megjelölte a 

K17/a és a K17/b után jelent meg. Az egyes sorok csak akkor jelentek meg, ha korábban azt jelölte, hogy használja a 

forrást) és 2020-ban (a K17/a és K17/b kérdések helyett jelent meg, a kérdés szövege: Az alábbi források mennyire 

lesznek számodra fontosak egy könnyűzenei fesztivál látogatása előtti tájékozódásra? 

Alkérdések: 

- Korábbi élmények (csak 2019-ben) 

- Ismerősök tapasztalatai (csak 2019-ben) 

- Magazinok, újságok (csak 2019-ben) 

- Szórólapok brossúrák (csak 2019-ben) 

- TV, rádió műsorok 

- TV, rádió, közterületi reklámok (csak 2019-ben) 

- Hivatalos weboldalak (helyszín, rendezvény, látnivaló) 

- Webes keresők (pl. Google) 

- Személyes blogok 

- Szakmai blogok 

- Közösségi oldalak (pl. Facebook) 

- Online képmegosztók (pl. Instagram) 

- Online videómegosztók (pl. YouTube) 

- Fesztiválokkal kapcsolatos csoportok, fórumok (pl. Facebook csoportok) (csak 2020-ban) 

- Utazási portálokat, online utazási magazinok (csak 2019-ben) 

- Utazási közösségi oldalak (pl TripAdvisor) (csak 2019-ben) 

- Online lexikonok (pl Wikipédia, WikiTravel) (csak 2019-ben) 

Válaszlehetőségek: (2019-ben) 

- 1 – minimálisan fontos számomra 

- 2 

- 3 

- 4 
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- 5 

- 6 

- 7 – rendkívül fontos számomra 

Válaszlehetőségek: (2020-ban) 

- 0 – nem fogom használni (a korábbi K17/a és K17/b kérdés tartalmát helyettesítendő) 

- 1 – nagyon kis mértékben fog számítani 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – rendkívül fontos számomra 

14.3. Az utazás közbeni szakaszhoz kapcsolódó kérdések 

14.3.1. A turisztikai élményteremtéshez kapcsolódó kérdések 

K19/a. Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal a turisztikai utazások kapcsán? (alkérdésenként egyszeres választás, 

az alkérdések véletlenszerű sorrendben jelennek meg) – 2018-ban mindenki számára kitöltendő. 2019-ben azok számára 

volt kötelező, akik az utóbbi egy évben voltak turisztikai utazáson (és hogy csökkenjen a kitöltési idő, a könnyűzenei 

fesztivált nem látogatók számára jelent meg a könnyűzenei fesztiválokra járóknak szóló K20. kérdés helyettesítőjeként. 

2020-ban nem általános jellegű volt a kérdés, hanem a legutóbbi élményre vonatkozott a kérdés szövege: Mennyire 

értesz egyet az alábbi állításokkal a legutóbbi turisztikai élményed kapcsán? A megjelenítés feltétele volt, hogy a kitöltő 

az elmúlt egy évben kellett, hogy részt vegyen turisztikai úton. Az alkérdések ennek megfelelően múltidőben és egyes-

számban jelentek meg. 

Alkérdések: (zárójelben a módszertani fejezetben hivatkozott modellekhez kapcsolódó fogalmak) 

- A turisztikai utazások segítenek abban, hogy megismerhessek más kultúrákat. (education1) 

- Úgy érzem, utazás közben tanulok olyanokat, amelyeknek később hasznát veszem majd. (education2) 

- Szeretnék az utazások során új dolgokat megismerni, megtanulni. (education3) (2018-ban nem volt benne) 

- Az utazás során a város, a hely lüktetése, a programok magával tudnak ragadni. (entertainment1) 

- Az utazás során átélt élményeket kifejezetten szórakoztatónak tartom. (entertainment2) 

- Az utazás során átélt események élvezetesek voltak. (entertainment3) (2018-ban nem volt benne) 

- Amikor elutazom valahova, az olyan mintha egy külön világba érkeznék. (escapism1) 

- Amikor elutazom valahova, annyira bele tudok merülni a kikapcsolódásba, hogy elfeledkezem hétköznapi 

dolgokról, problémákról is. (escapism2) 

- Jó érzés számomra, hogy egy egészen más környezetbe kerülök, amikor elutazom. (escapism3) (2018-ban nem 

volt benne) 

- Egy új város, hely világa (látvány, hangulat) örömmel tölt el. (esthetics1) 

- Az utazás során az új környezetben kellemesen érzem magam. (esthetics2) 

- Szeretek gyönyörködni az utazás során megismert helyszíneken. (esthetics3) (2018-ban nem volt benne) 

- Úgy érzem, az utazások (városnézés, nyaralás, telelés) megérik a kifizetett pénzt. (economic1) 

- Úgy érzem, az utazások (városnézés, nyaralás, telelés) megérik a rájuk áldozott időt. (economic2) 

- Fontos számomra, hogy egy utazás során mennyi élményt kapok a pénzemért. (economic3) (2018-ban nem volt 

benne) 

Szakasztörés a kérdésekben. 

- Számos emlékezetes élményem van turisztikai utazásokról. (memorable1) 

- A turisztikai utazások által nyújtott élményekre szívesen emlékezem vissza. (memorable2) 

- Sok élményt osztok meg a közösségi médiában az utazásaimról. (share1) 

- Szeretem a barátaimmal megosztani az utazás során szerzett élményeimet. (share2) 

- Akár ismeretlenekkel is szívesen megosztom az utazási élményeimet. (share3) 

- Szívesen visszamennék máskor is azokra a helyekre, amelyeket utazás közben meglátogattam. (loyalty1) 

- Az általam meglátogatott turisztikai célpontok hűséges követőjének tartom magam. (loyalty2) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – Egyáltalán nem igaz (rám) 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – Teljes mértékben igaz (rám) 
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K19/b. Ez a legutóbbi élmény egy … (egyszeres választás) – csak 2020-ban a K19/a kiegészítéseként (azonos megjele-

nítési feltételekkel) 

Válaszlehetőségek: 

- belföldi utazás volt 

- külföldi utazás volt 

 

K19/c. Összességében nézve mennyire volt jó élmény számodra ez a legutóbbi turisztikai utazás? (egyszeres választás) 

– csak 2020-ban a K19/a kiegészítéseként (azonos megjelenítési feltételekkel) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem volt jó élmény 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – nagyon jó élmény volt 

14.3.2. A fesztiválok élményteremtéséhez kapcsolódó kérdések 

K20. Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal könnyűzenei fesztiválok kapcsán? (alkérdésenként egyszeres válasz-

tás, az alkérdések véletlenszerű sorrendben jelennek meg) – 2018, 2019 (a kérdés megjelenítésének a feltétele, hogy a 

K12-ben bejelölte, volt már könnyűzenei fesztiválon) 

Alkérdések: (zárójelben a módszertani fejezetben hivatkozott modellekhez kapcsolódó fogalmak) 

- A könnyűzenei fesztiválok segítenek abban, hogy megismerhessek más kultúrákat. (education1) 

- Úgy érzem, a könnyűzenei fesztiválokon tanulok olyanokat, amelyeknek később hasznát veszem majd. (educa-

tion2) 

- Szeretnék a könnyűzenei fesztiválokon új dolgokat megismerni, megtanulni. (education3) (csak 2019-ben) 

- A könnyűzenei fesztiválok lüktetése, programjai teljesen magával tudnak ragadni. (entertainment1) 

- A fesztiválokon található élményeket kifejezetten szórakoztatónak tartom. (entertainment2) 

- A könnyűzenei fesztivál során átélt eseményeket élvezetes volt átélni. (entertainment3) (csak 2019-ben) 

- Amikor elmegyek egy könnyűzenei fesztiválra, akkor egy külön világba érkezem. (escapism1) 

- A könnyűzenei fesztiválon annyira bele tudok merülni az élménybe, hogy elfeledkezem a hétköznapi dolgok-

ról, problémákról is. (escapism2) 

- Jó érzés számomra, hogy egy egészen más környezetbe kerülök, amikor elmegyek egy zenei fesztiválra. 

(escapism3) (csak 2019-ben) 

- A könnyűzenei fesztiválok világa (látványa, hangulata) örömmel töltenek el. (esthetics1) 

- A könnyűzenei fesztiválok környezete kellemes érzést nyújtanak számomra. (esthetics2) 

- Szeretek gyönyörködni a fesztivál helyszínében. (esthetics3) (csak 2109-ben) 

- Úgy érzem, a könnyűzenei fesztiválok megérik a kifizetett pénzt. (economic1) 

- Úgy érzem, a könnyűzenei fesztiválok megérik a rájuk áldozott időt. (economic2) 

- Fontos számomra, hogy egy könnyűzenei fesztivál során mennyi élményt kapok a pénzemért. (economic3) 

(csak 2019-ben) 

Szakasztörés a kérdésekben. 

- Számos emlékezetes élményem van könnyűzenei fesztiválokról. (memorable1) 

- A könnyűzenei fesztiválok által nyújtott élményekre szívesen emlékezem vissza. (memorable2) 

- Sok élményt osztok meg a közösségi médiában a könnyűzenei fesztiválokról. (share1) 

- Szeretem a barátaimmal megosztani a zenei fesztiválokon szerzett élményeimet. (share2) (csak 2019-ben) 

- Akár ismeretlenekkel is szívesen megosztom a fesztiválos élményeimet. (share3) (csak 2019-ben) 

- Szívesen visszamennék legközelebb is arra/azokra a könnyűzenei fesztiválokra, amely(ek)en voltam. (loyalty1) 

- Az általam meglátogatott könnyűzenei fesztiválok hűséges követőjének tartom magam. (loyalty2) (csak 2019-

ben) 

- A könnyűzenei fesztiválokon egy közösségnek a részese tudok lenni. (community1) (csak 2019-ben) 

- A könnyűzenei fesztiválokon egy közösség alakul ki, amelybe szívesen kapcsolódok be én is. (community2) 

(csak 2019-ben) 

- Jó érzés a könnyűzenei fesztiválokon együtt lenni sok hasonló emberrel. (community3) (csak 2019-ben) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – Egyáltalán nem igaz (rám) 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 



 193 

- 7 – Teljes mértékben igaz (rám) 

14.3.3. Az egyes fesztiválokhoz kapcsolódó kérdések 

A teljes kérdéscsoport csak a 2018-as és 2019-es kérdőívekben szerepelt, a kérdések A VOLT (a), a Balaton So-

und (b), az EFOTT (c), a Sziget (d) és a STRAND (e) fesztiválokhoz külön-külön lettek elkészítve (5 darab kér-

déscsoport), minden kérdéscsomag akkor jelent meg, ha az adott fesztiválon az adott évben a kitöltő a K14. kér-

dés alapján részt vett. Az alábbiakban a fesztiválokhoz kapcsolódóan csak a sémát olvashatjuk. Bizonyos kérdé-

sek már a 2017-es kérdőívben is kísérleti jelleggel a részei voltak a kérdőívnek, ezeket külön jelöltem. 

 

K21/a-b-c-d-e. Mennyire értesz egyet az alábbiakkal a {2018-as/2019-es} [fesztivál név] fesztivállal kapcsolatosan? 

(alkérdésenként egyszeres választás) 

Alkérdések: 

- Meg vagyok elégedve a fellépő zenekarokkal, előadókkal, koncertekkel. 

- Vonzóak voltak a koncertek mellett a kiegészítő programok is. (csak 2018-ban, utólagos törlés) 

- A bulik olyan élményt nyújtottak számomra, amelyet vártam is. 

- Új embereket tudtam megismerni a fesztivál alatt, új barátságokat tudtam kötni. (csak 2018-ban, utólagos tör-

lés) 

- Együtt tudtam lenni a barátaimmal a fesztivál közben. 

- A jegy ára, ár/érték aránya megfelelő volt. 

- Amire kíváncsi voltam azt meg is kaptam a fesztiválon. (csak 2018-ban, utólagos törlés) 

- A fesztivál neve hírneve alapján nem csalódtam benne. 

- Elégedett voltam a fesztivál hangulatával, atmoszférájával. 

- Az infrastruktúra, szállás, közlekedési lehetőségek minősége megfelelő volt számomra. 

- A fesztivál környezetében levő egyéb lehetőségekkel, a fesztiválnak helyt adó várossal elégedett voltam. (csak 

2018-ban, utólagos törlés) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem igaz (rám) 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – teljes mértékben igaz (rám) 

 

K22/a-b-c-d-e. Az alábbiak közül melyek igazak rád a [fesztivál neve] fesztivál kapcsán? (többszörös választás) 

Válaszlehetőségek: (a 2. – 7. válaszlehetőségek csak akkor jelentek meg, ha az elsőt bejelölte a kitöltő) – A kérdés 

2017-ben is szerepelt 

- A [fesztivál neve] fesztivál számomra egy utazás is volt egyben. 

- Korábbi évben is voltam a [fesztivál neve] fesztiválon. (csak 2019-ben, utólagos bővítés) 

- [Helyszín, város neve] is körülnéztem, nem csak a fesztiválon voltam. 

- Várost is néztem, nem csak buliztam. (csak 2017 és 2018-ban, utólagos törlés) 

- A fesztiválon kívül is kikapcsolódtam (például strandolás, kirándulás). 

- A fesztivál területén kívül szálltam meg. 

- A fesztivál területén kívül is étkeztem. 

- A fesztivál idejénél több időt töltöttem a városban. (2017-ben nem szerepelt) 

 

K23/a-b-c-d-e. Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? (alkérdésenként egyszeres választás) 

Alkérdések: (zárójelben a módszertani fejezetben hivatkozott modellekhez kapcsolódó fogalmak) 

- A [fesztivál neve] fesztiválnak köszönhetően új zenéket, előadókat ismerhettem meg. (education) 

- Úgy gondolom a [fesztivál neve] fesztivál nagyon szórakoztató volt számomra. (entertainment) 

- A [fesztivál neve] fesztiválon teljesen ki tudtam kapcsolni. (escapism) 

- A [fesztivál neve] fesztivál hangulata esztétikai élményt nyújtott számomra. (esthetics) 

- Úgy érzem a [fesztivál neve] fesztiválért kifizetett összeg megérte. (eonomic) 

- A [fesztivál neve] fesztivál olyan élmény volt, amelyre még hosszú ideig emlékezni fogok. (memorable) 

- Sok pozitív élményt osztottam meg a [fesztivál neve] fesztiválról a közösségi médiában. (share) 

- Jövőre is szeretnék elmenni a [fesztivál neve] fesztiválra. (loyalty) 

- A [fesztivál neve] fesztiválon való részvétel számomra olyan volt, mint egy közösség részének lenni. (commu-

nity1) 

- Jó érzés volt a [fesztivál neve] fesztiválra járókkal együtt bulizni, fesztiválozni. (community2) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – Egyáltalán nem igaz (rám) 
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- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – Teljes mértékben igaz (rám) 

 

K24/a-b-c-d-e. Mennyire vagy megelégedve összességében azzal az élménnyel, amit a [fesztivál neve] fesztivál nyúj-

tott {2018-ban/2019-ben} számodra? (egyszeres választás) – A kérdés 2017-ben is szerepelt 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem vagyok megelégedve 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – teljes mértékben meg vagyok elégedve 

14.3.4. A játékosításhoz kapcsolódó kérdések 

A teljes kérdéscsoport csak a 2018-as kérdőívben szerepelt, és a kérdések csak akkor jelentek meg, ha a K12. 

kérdésre legalább egy fesztivál típust bejelölt. A kérdésekhez kapcsolódó eredmények a további publikációk 

listájában található folyóiratcikk és konferenciaközlemény formájában lettek bemutatva, az értekezésnek nem 

képezik a szerves részét, azonban a mellékletben a teljes kérdőívet szerettem volna megjeleníteni, így a jelen 

kutatásban fel nem használt kérdések is bekerültek. 

 

K25/a. Leírás: Az alábbiakban négy elképzelt, zenei fesztiválon is elérhető játék rövid leírását olvashatod. A következő 

kérdések erre a négy játékra fognak vonatkozni. 

1. Járd be a fesztivált! 

A játék során a fesztivál ideje alatt a különböző sátrakat és események helyszíneit kell meglátogatnod, ahol egy útlevél-

be pecséteket kapsz. A végén az útleveledet el tudod rakni emlékbe! 

2. Napi kihívás 

A játék során a fesztivál minden napján egy-egy kihívást kapsz, amelyeket egy-egy hashtagelt fotó feltöltésével tudsz 

teljesíteni. A szerencsés nyertesek, akiket kisorsolnak értékes nyereményeket kapnak, de a fotós emlékek mindenki 

számára megmaradnak! 

3. Nyomozás a gyilkos után 

A játék során egy gyilkosság történetén keresztül, a fesztivál különböző helyszínein feladatokat kell megoldani. A rejt-

vények újabb és újabb nyomokat adnak. Az összes helyszín bejárásával ki tudjuk találni, hogy ki a gyilkos és egyben 

megismerjük a fesztivál programjait, helyszíneit is. 

4. Ismerd meg a helyszínt! 

A játék során a fesztivál környezetében a város nevezetességeit lehet felfedezni, a helyszíneken rejtvényeket kell meg-

oldani, hogy megismerjük, merre kell tovább haladni. Az utolsó állomáson kis ajándék várja azokat, akik kitartóan 

végig járták az útvonalat! 

 

K25/b. Mekkora élményt nyújtana neked a négy fesztiválos játék? Pontozd őket a skálának megfelelően! (alkérdésen-

ként egyszeres választás) 

Alkérdések: 

- Járd be a fesztivált! 

- Napi kihívás 

- Nyomozás a gyilkos után 

- Ismerd meg a helyszínt! 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem nyújtana számomra élményt 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – nagy élményt nyújtana számomra 
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K26. Mennyire tudnál kényelmesen részt venni ezeken a játékokon a fesztivál közben? Pontozd őket a skálának megfe-

lelően! (alkérdésenként egyszeres választás) – Súgó szöveg: Gondolj arra is, hogy ezek legtöbbje időbe, energiába telik 

és nem biztos, hogy a fesztiválon napközben erre vágysz a leginkább! 

Alkérdések: 

- Járd be a fesztivált! 

- Napi kihívás 

- Nyomozás a gyilkos után 

- Ismerd meg a helyszínt! 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem tudnék kényelmesen részt venni rajta 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – nagyon kényelmesen részt tudnék venni rajta 

 

K27. Rakd sorrendbe a bemutatott négy játékot szimpatikusság szerint! A legszimpatikusabbat helyezd a legelső helyre 

és haladj sorba a legkevésbé szimpatikus felé! (rangsorolás) 

Rangsorolandó válaszlehetőségek: 

- Járd be a fesztivált! 

- Napi kihívás 

- Nyomozás a gyilkos után 

- Ismerd meg a helyszínt! 

 

K28-31. A négy játékból koncentrálj a [játékosítás neve] típusra és a többivel hasonlítsad össze a következő kérdésben! 

(alkérdésenként egyszeres választás – a négy kérdésből véletlenszerűen egy jelent meg minden kitöltő számára) – Súgó: 

Emlékeztetőül a [játékosítás neve] leírása: [ide került a leírás] 

Alkérdések: 

- Innovatívnak tartom ezt a játékot 

- Úgy gondolom, hogy egy ez jó program a fesztiválokra 

- Sokan részt vennének ezen a programon 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem értek egyet 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – teljes mértékben egyetértek 

14.4. Az utazást követő (élménymegosztási) szakaszhoz kapcsolódó kérdések 

14.4.1. Turisztikai utakhoz kapcsolódó élménymegosztás 

K32. Az alábbiak közül, hogyan szoktad megosztani utazási élményeidet a közösségi médiában? (alkérdésenként egy-

szeres választás) – 2018, 2019, 2020 (feltétele, hogy K6/a-ra nem a Régebben volt a válasza) 

Alkérdések: 

- Képe(ke)t töltök fel 

- Videó(ka)t készítek és töltök fel 

- Rövid ideig elérhető mini tartalmakat (pl. InstaStory, Snapchat) készítek 

- Szövegesen (is) megfogalmazom és megosztom az élményeim 

- Értékelőoldalakon jelzek vissza 

- Csevegésben privátban mesélek barátoknak, ismerősöknek 

Válaszlehetőségek:  

- 1 – soha nem csinálom 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 
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- 7 – rendszeresen csinálom 

 

K33. Inkább utazás közben vagy inkább utazás után használtad az alábbi applikációkat [az adott évszám]-ban/ben a 

turisztikai élményeid megosztására? (alkérdésenként egyszeres választás) – 2017, 2018, 2019 – (feltétele, hogy K6/a-ra 

nem a Régebben volt a válasza; illetve az adott sorok megjelenítés feltétele, hogy a K1. kérdésben a kitöltő jelölje a 

hozzá tartozó applikációt) 

Alkérdések: 

- Facebook (2020 előtt) 

- Instagram (2020 előtt) 

- Facebook Profil (csak 2020-ban) 

- Facebook Messenger (csak 2020-ban) 

- Instagram kép (csak 2020-ban) 

- Instagram Story (csak 2020-ban) 

- Utazási fórumok, csoportok (pl. Facebook csoportok) (csak 2020-ban) 

- Utazási közösségi oldalak értékeléseiben (pl. TripAdvisor) (csak 2020-ban) 

- Általános keresők értékeléseiben (pl. Google Maps) (csak 2020-ban) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – csak az utazás közben 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – csak az utazás után 

- Nem használom utazási élményeim megosztására 

14.4.2. Fesztiválokhoz kapcsolódó élménymegosztás 

K34. Az alábbiak közül, hogyan szoktad megosztani zenei fesztiválos élményeidet a közösségi médiában? (alkérdésen-

ként egyszeres választás) – 2018, 2019 (a kérdés megjelenítésének a feltétele, hogy a K13-ban bejelölte, hogy volt az 

adott évben könnyűzenei fesztiválon és K1-ben legalább egy applikációt megjelölt) 

Alkérdések: 

- Képe(ke)t töltök fel 

- Videó(ka)t készítek és töltök fel 

- Rövid ideig elérhető mini tartalmakat (pl. InstaStory, Snapchat) készítek 

- Szövegesen (is) megfogalmazom és megosztom az élményeim 

- Értékelőoldalakon jelzek vissza 

- Csevegésben privátban mesélek barátoknak, ismerősöknek 

Válaszlehetőségek:  

- 1 – soha nem csinálom 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – rendszeresen csinálom 

 

K35. Inkább a fesztivál közben vagy inkább a fesztivál után használtad az alábbi applikációkat [az adott évszám]-

ban/ben zenei fesztiválos élményeid megosztására? (alkérdésenként egyszeres választás) – 2017, 2018, 2019 (a kérdés 

megjelenítésének a feltétele, hogy a K13-ban bejelölte, hogy volt az adott évben könnyűzenei fesztiválon; illetve az 

adott alkérdés megjelenítés feltétele, hogy a K1. kérdésben a kitöltő jelölje a hozzá tartozó applikációt) 

Alkérdések: 

- Facebook 

- Instagram 

Válaszlehetőségek:  

- 1 – csak az utazás közben 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – csak az utazás után 
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- Nem használom fesztiválos élményeim megosztására 

 

K36. Mi motivál téged abban, hogy megosszál könnyűzenei fesztiválos élményeket? (alkérdésenként egyszeres válasz-

tás) – 2016 (megelőzte egy osztottál-e meg fesztiválos élményt eldöntendő kérdés), 2017, 2018, 2019 (a kérdés megje-

lenítésének a feltétele, hogy a K13-ban bejelölte, hogy volt az adott évben könnyűzenei fesztiválon, illetve, hogy K1-

ben legalább egy applikációt bejelölt) – A primer kutatási eredményekben az állításokra sorszám szerint hivatkozom, 

ezeket a sorszámokat az alkérdések elején dőlt betűvel jelöltem. 

Alkérdések: 

- M1: Megmutatni barátaimnak, ismerőseimnek, hogy mennyire élvezem a fesztivált 

- M2: Lássák a barátaim is, hogy ott vagyok a fesztiválon 

- M3: Másoknak is megmutatni, hogy ez mennyire jó buli 

- M4: Megmutatni a világnak, hogy én egy igazi fesztiválarc vagyok 

- M5: Szeretném, hogy mások is lássák a jól sikerült fotókat 

- M6: Meggyőzni az ismerőseimet, hogy ők is menjenek fesztiválozni 

- M7: Kedvet csinálni másoknak is ahhoz, hogy megosszák fesztiválélményeiket 

- M8: Magamnak emléket készíteni a fesztiválról, amiket később majd jó lesz visszanézni 

- M9: Minél több like-ot szerezni 

- M10: Ne maradjak ki a sorból, hiszen ismerőseim is raknak ki fotókat 

- M11: Amit nem rakunk ki az internetre az olyan, mintha meg sem történt volna 

- M12: Irigykedjenek csak rá, hogy ott vagyok a fesztiválon 

- M13: Egy plusz szórakozás a kommentek olvasása a posztra 

- M14: Játékban, nyereményjátékban szeretnék részt venni a poszttal, fotóval 

- M15: A negatív élmények bemutatásával, szeretnék segíteni másoknak, hogy jól döntsenek (2017-től) 

- M16: Csak pozitív élményt osztok meg, hogy lássák a többiek, milyen jó életem van (2017-től) 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem motivál 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 (2016-ban: 5 – teljes mértékben motivál) 

- 6 (2016-ban nem volt) 

- 7 – teljes mértékben motivál (2016-ban nem volt) 

 

K37. Mennyire jellemzőek rád az alábbiak, amikor zenei fesztiválon élményezeket osztasz meg a közösségi médiában? 

(alkérdésenként egyszeres választás) – 2017 és 2018 (a kérdés megjelenítésének a feltétele, hogy a K13-ban bejelölte, 

hogy volt az adott évben könnyűzenei fesztiválon illetve, hogy K1-ben legalább egy applikációt bejelölt) – 2016-ban a 

kérdések külön szét voltak szedve és nem szemantikus skálás válaszok voltak, 2018 után kivezetésre került. 

Alkérdések: 

- Szeretem a hashtageket használni 

- Igyekszem mindig a „hivatalos” hashtageket használni (csak 2017-ben) 

- Próbálok kreatív lenni és saját hashtageket kitalálni (csak 2017-ben) 

- Amikor posztolok, akkor mindig megjelölöm a helyszínt is 

- Amikor posztolok, mindig megjelölöm, hogy milyen eseményen vagyok 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem jellemző rám 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 – teljes mértékben jellemző rám 

 

K38. Mennyire igazak Rád az állítások ismerőseid könnyűzenei fesztiválos közösségi médiás posztjai kapcsán? (alkér-

désenként egyszeres választás) – 2016, 2017, 2018, 2019 – megjelenítés feltétele, hogy a K1. kérdésben legalább az 

egyik alkalmazásra azt jelölte, hogy van profilja 

Alkérdések: 

- Szeretnék én is ott lenni velük, közösen átélni az élményeket 

- Szórakoztatnak a fotók, szívesen nézegetem őket 

- Irigykedem rájuk, hogy ők ott lehetnek én meg nem 

- Kíváncsivá tesznek, hogy én is átéljem az élményt 

- Örülök a barátaim örömének, élményeinek 

- Nem igazán érdekel, hogy milyen élményeket posztolnak az ismerőseim 

- Túl sok a poszt a fesztiválokról, nem figyelem ezeket a képeket, kiírásokat 
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- Szoktam lájkolni ezeket a posztokat 

- Szoktam kommentálni ezeket a posztokat 

- Szívesen megosztom mások posztjait saját ismerőseimmel 

Válaszlehetőségek: 

- 1 – egyáltalán nem igaz 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 (2016-ban: 5 – teljes mértékben igaz) 

- 6 (2016-ban nem volt) 

- 7 – teljes mértékben igaz (2016-ban nem volt) 

14.5. Demográfiai kérdések 

A teljes kérdéscsoport mind az öt évben szerepelt, a kérdéscsoport megjelenítésének nem volt feltétele. 

K39. Nemed: (egyszeres választás) 

- Férfi 

- Nő 

 

K40. Életkorod: (egyszeres választás) 

- 14-17 

- 18 

- 19 

- 20 

- 21 

- 22 

- 23 

- 24 

- 25 

- 26 

- 27 

- 28 

- 29 

- 30 

- 31-35 

- 35 fölött 

 

K41. Jelenleg: (egyszeres választás) 

- Felsőoktatási tanuló vagyok 

- Középiskolai tanuló vagyok 

- Főállásban dolgozom (végeztem tanulmányaimmal) 

- Nem főállásban dolgozom, de munkaviszonnyal rendelkezem (végeztem tanulmányaimmal) 

- Nem dolgozom jelenleg és végeztem egyelőre tanulmányaimmal 

 

K42. Lakhelyed: (egyszeres választás) 

- Főváros 

- Megyei jogú város 

- Város 

- Község 


