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1. BEVEZETÉS 

1.1. A téma aktualitása, a dolgozat célja 

A turizmus számos területén az elmúlt évtized során meghatározó tényezővé vált az internet kapcso-

lódási eszközként, információforrásként és információmegosztó felületként (Navío-Marco et al., 

2018) is. Az internet már nemcsak az utazást megelőző (pre-trip) szakaszban szolgál jelentős infor-

mációforrásként, de utazás közben is (on-trip szakasz) számottevő, valamint azt követően (post-trip 

szakasz) is fontos szerepet játszik az élmények megosztásában (Kang et al., 2019). 

Yuan és társai (2019) a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett valóság, a YouTube, a Facebook 

(mint jelentős platformok), a big data, a játékosítás (gamification), az okostelefonok és az okoseszkö-

zök, a közösségi média, a virtuális közösségek és az elektronikus szájreklám 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. 

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 fesztiválok 

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

jelent a piacon (MTÜ, 2021). Az MTÜ legfrissebb felmérései alapján a fesztiválturizmus 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 nemzetközileg is ismert és 

elismert védjegyeivé is váltak (MTÜ, 2017). 

A disszertációmban a fogyasztói magatartás irányából – a Z generáció tagjait fókuszba helyezve 

– közelítem meg a közös értékteremtést, az élmény átélését és annak megosztását elsősorban a fesz-

tiválturizmusban. Az értekezés célja, hogy a fesztiválszervezők és a turisztikai menedzserek számára 

értékes és gyakorlatban is alkalmazható eredményeket mutassak be, amelyeket egyrészt a turisztikai 

fogyasztói folyamat három fázisához (utazás előtt, közbeni és utazást követő fázisok) másrészt pedig 

a szakirodalomban is használt élménymodellekhez, közösségi média típusokhoz kapcsolok. 

A kutatási kérdéseknél a látogatók utazását megelőző, utazás közbeni és utazását követő, egy-

mástól eltérő (észlelt vagy elvárt) élményeire, elköteleződésére és élménymegosztására fókuszálok. 

Az on-trip szakaszhoz köthetően vizsgálom, hogy az egyes fesztiválok esetében a különböző élmény-

komponensek miként jelennek meg, valamint ezek hogyan hatnak egymásra a fogyasztó ottani tar-

tózkodása alatt. Az utazás közbeni és azt követő fázishoz kapcsolódóan elemzem, hogy a fesztiválok 
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látogatói hogyan és miért osztják meg az átélt élményeket, valamint mely platformok és tartalomtí-

pusok dominánsak a Z generáció körében az élmények megosztása során. Mindezek mellett az él-

ménymegosztás és a későbbi látogatók információgyűjtési fázisa közötti kapcsolatot is vizsgálom, 

azaz a megosztott élmény hatással van-e a jövőbeli látogatókra, valamint hogyan befolyásolja az in-

formációkeresési fázist. Ezekre a kérdésekre építve igyekszem az eltérően viselkedő fogyasztók cso-

portjait beazonosítani, a csoportok közötti kapcsolatokra és különbségekre rávilágítani. 

A doktori értekezésben vizsgált kutatási kérdések és a kapott eredmények a legfrissebb koncep-

cionális és vállalati filozófiákra építve jelentősek lehetnek nemcsak a különbözőszervezetek (például 

fesztiválszervezők, turisztikai desztináció menedzser szervezetek vagy a turisztikai szolgáltatók) és a 

vevők számára, hanem társadalmi, fenntarthatósági szempontból is. A kutatási eredmények rávilágí-

tanak arra, hogy a különböző turisztikai szereplőknek mely elemekre (például marketingkommuni-

kációs eszközökre) szükséges a hangsúlyt helyezniük, és milyen előnyöket szerezhetnek azokkal, ho-

gyan tudják a látogatók átélt élményét és élménymegosztását jobban megérteni és nyomon követni. 

1.2. A doktori értekezés felépítése 

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

tartalmazó fejezetekre, amelyeket a kérdőíves megkérdezés módszertanát és felépítését bemutató fe-

jezet választ szét.  

• A módszertani részt megelőző, 2-4. fejezetek az irodalmi áttekintést tartalmazzák, ahol 

bemutatom a legfontosabb fogalmakat, és a primer kutatás alapjául szolgáló koncepciókat 

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 él-

ményteremtésre, valamint az információgyűjtésre és -megosztásra. 

• A módszertant követő, 6-8. fejezetekben a turisztikai folyamatszemlélet három fő fázisát 

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

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

gyűjtés összekapcsolódásával egy visszacsatolásos körfolyamat alakulhat 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 a primer kutatási fejezetek közötti kapcsolatokat mutatom be az 1. ábrában, amit 

a dolgozat turisztikai folyamat koncepciójára és az élménymegosztás által előidézett visszacsatolás 

jelenségére (lásd részletesen a doktori értekezés 4.1. fejezetében) építek. A könnyebb átláthatóság 

érdekében a különböző pilléreknél – az elméleti és primer kutatási fejezetek mellett – a kapcsolódó 

tézisek számait is feltüntettem az ábrán. 
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1. ábra: A disszertáció alapját képező kiemelt pillérek kapcsolata az egyes fejezetekkel és a tézisekkel  

 

A 2. ábrán az elméleti fejezetek témakörei közötti kapcsolatokat mutatom be. A disszertáció 2. 

fejezetében vizsgált fogalmi kereteket hatszögletű elemmel jelöltem. Ezek kapcsolódásait az egyes 

folyamatelemekhez vastag vonal jelöli, illetve az adott folyamatelem is a fogalom színével azonos. 

A folyamatelemek közötti kapcsolódást vékony fekete szaggatott nyilak jelölik, míg a turisztikai fo-

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

értekezés 3. fejezetében az élményteremtéssel, az utazás közbeni (on-trip) fázissal foglalkozom, míg 

a 4. fejezet az utazást megelőző információgyűjtés és az utazást követő élménymegosztás elemeit 

vizsgálja és kapcsolja össze. Az 1. ábrán jelzett visszacsatolást itt két részre bontottam: egyrészt más 

fogyasztók által megosztott élményeken, másrészt pedig a saját korábbi élményeken keresztül is meg-

történhet a kapcsolódás. A pontozott kétirányú nyilak azon fogalmak közötti kapcsolódást emelik ki, 

amelyek között – ideális esetben – nincsen eltérés.  
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2. ábra: Az elméleti fejezetek témakörei közötti kapcsolatok 
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2. A SZAKIRODALMI HÁTTÉR ÖSSZEGZÉSE 

A turizmus digitalizálódására a Yuan és társai (2019) által felsorakoztatott példák között is szá-

mos olyan elemet találhatunk, amely a teljes fogyasztói folyamatot átalakította az utóbbi években. Az 

okostelefonnak köszönhetően a Kaplan (2012) által definiált mobil marketing a turizmus mindhárom 

fázisában jelentős szerepet kapott, amely – többek között a közösségi média oldalakkal és applikáci-

ókkal együtt – meghatározza mind az információszerzés, mind az információ- vagy élménymegosztás 

folyamatát, sőt egyre jelentősebb tényezőként van jelen az élmények átélésében és létrehozásában is. 

A disszertáció szakirodalmi áttekintésének 4. fejezetében az információgyűjtési fázist Lecinski 

(2011) igazság nulladik pillanata modelljének segítségével összekötöttem az élménymegosztással, 

amelyhez a közösségi média és az online utazási közvetítő oldalak (Online Tourism Agencies – OTAs) 

szorosan kapcsolódnak a fogyasztók által (UGC) és a vállalatok által (FGC) létrehozott tartalmakon 

keresztül. A 3. ábra a fejezet fontosabb eredményeinek keretét adja meg, amelyhez kapcsolódóan a 

doktori értekezés 4.2.-4.5. fejezeteiben a zölddel jelölt nyilakra és elemekre külön tértem ki (például 

az OTA oldalak és a közösségi média oldalak definiálása, ezek használata a turisztikai információ-

gyűjtésben, illetve a közösségi médiás élménymegosztás mögött meghúzódó motívumok feltárása). 

 

3. 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 
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4. 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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A 3. ábra jobb felső részében látható elem az igazság nulladik pillanata modellnek a második 

pillanatát, az élmény átélését mutatja, amellyel a disszertáció 3. fejezetében foglalkoztam. Bár az 

élményt alapvetően az utazás közbeni szakaszhoz (on-trip fázis) köthetjük, a szakirodalmi áttekintés 

is rámutat arra, hogy az élmény az egész folyamatot meghatározza az információgyűjtés sikerességé-

vel, az előzetes elvárások kialakításával, valamint az emlékezetes élmények „tárolásával” és a hűség 

kialakulásával is (Aho, 2001). 

A 4. ábrán a doktori értekezés 3.1.-3.3. fejezeteinek legfontosabb eredményeit foglalja össze az 

on-site élményhez és annak következményeihez kapcsolódóan. A három fontosabb élményterület, 

élménydimenzió modell elemeit mutatja az ábra baloldala, amelyben vékony szaggatott vonal (mind 

a két végén nyíllal) jelöli a modellek közötti kapcsolódási vagy megfeleltethetőségi pontokat. Emel-

lett a disszertáció 3.3. fejezetében tárgyalt belső kapcsolatokat is feltüntettem vastagabb kék nyilakkal 

(Ásványi et al., 2019a-ra alapozva). A külső kapcsolatok esetében középen találhatjuk az élményele-

meket összesítő fogalmakat, de – ahogyan az irodalmi összefoglalás forrásai több helyen is rámutat-

nak – ez a fajta összekapcsoló elem nem minden kutatásban jelenik meg. A külső kapcsolódási pon-

toknál a legtöbb kutatás az emlékezetes élményt, mint mediátor változót emeli be. Ezt mutatja a kék 

útvonal, míg a lila útvonal a közvetlen kapcsolatokat emeli ki. 

A primer kutatásom során a vizsgálati szempontokat, az elemezni kívánt modelleket jelentős 

mértékben erre a két összefoglaló ábrára, illetve az itt említett – és a disszertáció fejezeteiben számos 

további forrás eredményeivel és modelljeivel kiegészített – kutatásokra alapoztam. 
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3. A PRIMER KUTATÁS FELÉPÍTÉSE 

A disszertáció 5. fejezetében a 2016 és 2020 között lefolytatott kvantitatív primer kutatás módszerta-

nát mutatom be, ahol külön részletezem az évente frissített kérdőívek összeállítását és annak kapcso-

lódási pontjait az elméleti kutatás modelljeivel, illetve azok magyarázataival a szakirodalmat átte-

kintő fejezetekben (2-4. fejezetek). Emellett kitérek a megcélzott sokaságra, a mintavételi eljárásokra, 

a kérdőívben használt skála technikákra és a doktori értekezés későbbi fejezeteiben (6-8. fejezetek) 

alkalmazott statisztikai módszerekre is. 

A primer kutatásomban a hazai fesztiválturizmusra fókuszálok és a turisztikai fogyasztói folya-

matot helyezem a középpontba. A primer kutatásomban egy nagymintás feltáró kutatást készítettem 

el.  

A kérdőíves megkérdezés során az alábbi kutatási kérdések és hipotézisek megválaszolását tűz-

tem ki célul, ahol a fesztiválturizmusra, a klasszikus turisztikai utakra, illetve a kettő közötti különb-

ségre, továbbá az élményteremtésre és az élménymegosztásra fókuszáltam: 

1. Az utazást, fesztiválozást megelőző információgyűjtéshez és döntéshez kapcsolódóan: 

KK1) Van-e eltérés, és ha igen, akkor milyen eltéréseket tapasztalhatunk a fesztiválturizmust és a 

klasszikus turisztikai utakat megelőző információgyűjtési szakaszban? Az információgyűjtési fá-

zisban mennyire viselkednek hasonlóan a látogatók?  

A kutatási kérdéshez kapcsolódó kérdőíves kérdések kialakításában az értekezés 4.4. fejezetében 

bemutatott modellekkel, információforrás listákkal dolgoztam, például Xiang et al. (2015), Kim 

et al. (2015), Choe et al. (2017) eredményeire építve, az ide tartozó kérdéseket a disszertáció 

5.3.2. fejezetében tárgyalom részletesen. 

KK2) Milyen csoportokba lehet besorolni a látogatókat a fesztiválturizmusban és a klasszikus tu-

risztikai utak során az információgyűjtés forrásai alapján? Van-e eltérés a csoportbefolyásolás 

szempontjából az egyes beazonosított klaszterek között? 

A turisztikai utakra vonatkozó kutatások, például Choi et al. (2012) eredményei is azt sugallják, 

hogy az információgyűjtés forrásai alapján számos kisebb fogyasztói csoportot lehet beazonosí-

tani. 

H1: A fogyasztók kategorizálása a fesztiválturizmushoz és a klasszikus turisztikai utakhoz kap-

csolódóan nem feleltethető meg egymásnak. 

KK3) Melyek a fesztivállátogatási döntés mögött meghúzódó legfontosabb motívumok?  

Ehhez a kutatási kérdéshez a kérdőívben az értekezés 2.7. fejezetében bemutatott forrásokra ala-

pozva hoztam létre a fesztiválválasztás motívumainak listáját, amelyet Rátz (2012), illetve Sija 

és Schauermann (2009) által javasolt tényezők alapján alakítottam ki. Ezen tényezők fontosságát 
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a disszertáció 3.2. fejezetében bemutatott fesztiválokra specifikált élménymodellek (például Pac-

ker 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 té-

nyezők 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 sorolhatók. 

2. A fesztivállátogatás által nyújtott élményátéléshez kapcsolódóan: 

KK4) 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 átalakulást jelölő út-

vonalak a gazdasági érték tényezőben végződnek, amely az eszképizmus következményeként je-

lenik meg. 

 

5. ábra: Az on-trip szakaszra fókuszáló PLS-SEM-modell kialakítása 

Az értekezés 3.3. fejezetében bemutatott modellek közül például Ásványi és szerzőtársai 

(2019a), valamint Park et al. (2010) az élménydimenziók belső egymásra épülésével is foglal-

koztak, 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 élmény és végül ezekből alakul ki az eszképizmus élménye. Ezt az 

elgondolást ötvöztem a PLS-SEM-modellemben Semrad és Rivera (2018) ötelemű modelljével. 

A primer kutatás ezen fázisához készült modell összeállításakor a vevőérték modell alapján abból 
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indultam ki, hogy a gazdasági élmény – mint a ráfordítások és a 4E élményei által nyújtott elő-

nyök összevetésének eredménye – az Ásványi et al. (2019a) alapján egymásra épülő elemek kö-

vetkezményeként tud megjelenni. A belső kapcsolatok vizsgálatára kialakított modellt az 5. áb-

rán mutatom be, amelyhez PLS-SEM elemzést használtam (az ábrán a későbbiekben használt 

változók elnevezéseit is feltüntettem). A kialakított kérdéseket a disszertáció 5.3.3. fejezete tar-

talmazza részletesebben. 

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) élmé-

nyekbe alakul át, amelyek hozzájárulnak az eszképizmus élményének megteremtéséhez. Emel-

lett 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 adaptálása, a H4d-H4g pedig a kiegé-

szített modellhez kapcsolódó új kapcsolatok feltárására 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 hatással van az esz-

képizmusra. 

H4d: A könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élmény nincsen közvetlen hatással a gaz-

dasági értékre. (Tehát a gazdasági érték megvalósulásához szükség van az esztétikai élményen 

túlmutatóan még további élményeket is átélni a könnyűzenei fesztiválok esetében.) 

H4e: A könnyűzenei fesztiválok esetében a tanulási élmény pozitív közvetlen hatással van a gaz-

dasági 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 közvetlen hatással van 

a gazdasági értékre. 

KK5) Mely élménytényezők a jelentősek a fesztivállátogatás során, amelyek legin-

kább hatnak az elégedettségre, valamint az elégedettség hatással van-e az élmény-

megosztásra? 

Az értekezés 3.3. fejezetében bemutatott eredmények, például Rivera és Semrad (2018), Meh-

metoglu és Engen (2011), Ásványi et al. (2019b), valamint Manthiou et al. (2014) kutatásai is 
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arra mutatnak rá, hogy az emlékezetes élményre az élményösszetevők szignifikáns hatással van-

nak, de az élménymegosztás esetében már nem egyértelmű a pozitív kapcsolat. 

H5: A hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az elégedettségre a vizsgált élménydimenziók közül 

a szórakozás van a legnagyobb pozitív hatással. 

H6: Az elégedettség és az élménymegosztás között erős, pozitív kapcsolatot találhatunk a vizsgált 

fesztiválok esetében. 

3. A fesztivállátogatáshoz köthető élménymegosztáshoz, illetve a megosztott fogyasztói tartal-

makhoz kapcsolódóan: 

KK6) Melyek a legfontosabb élménymegosztás mögött meghúzódó motívumok? Hogyan lehetséges 

az élménymegosztás motívumait csoportosítani? Hogyan lehet a fogyasztókat klaszterekbe so-

rolni a motívumok fontossága alapján? 

A disszertáció elméleti áttekintésének 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 él-

ménymegosztás mögött rejlő motívumokat. Több forrás nem csak megadja a vizsgált motívumo-

kat, hanem azokat csoportosítja is. Erre alapoztam én is a kutatási kérdést, amelyhez tartozó kér-

dőív szakasz részletesebb leírását az értekezés 5.3.4. fejezetében tárgyalom. 

KK7) A KK 5, valamint a KK 6-ra építve, milyen motívumukat és külső kapcsolato-

kat lehet meghatározni, amelyek segítik az élménymegosztásra való nyitottságot? 

H7: Az élménymegosztás szempontjából legfontosabb tényező a valódi érték teremtésének motí-

vuma, 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 6. ábrán mutatom be, ahol a ké-

sőbbiekben használt változók elnevezéseit is feltüntettem. A modellhez kapcsolódó kérdéseket 

az értekezés 5.3.4. fejezetében mutatom be részletesen. A H7-es hipotézis megválaszolásához a 

modellben alhipotéziseket alakítottam ki: 

H7a: A márka/fesztiválközösség részévé válás pozitív közvetlen hatással van az élménymegosz-

tására való nyitottságra. (Kék nyíl a 6. ábrán) 

H7b: A márka/fesztiválközösség részévé válás pozitív közvetlen hatással van a fogyasztói tartal-

makat létrehozó motivációs faktorokra. (A 6. ábra bal oldalán található vörös nyilak jelölik)  

H7ba: … közvetlen hatással van az önkifejezés a közösségi médiában faktorra.  

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. 
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H7c: Az egyes tartalmak létrehozásra irányuló motivációs faktorok pozitív közvetlen hatással 

vannak az élménymegosztásra való nyitottságra. (A 6. 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 élménymegosz-

tásra való nyitottságra. (A 6. ábrán a vörös nyilak által megjelölt, H7a helyetti alternatív útvo-

nalak együttesen.) 

 

6. ábra: Az élménymegosztás PLS-SEM útelemzéséhez kialakított modell 

KK8) Az utazást megelőző és az utazást követő szakaszban beazonosított különböző 

látogatói csoportok mennyire feleltethetőek meg egymásnak? Az élménymegosz-

tás alapján eltéréseket lehet-e tapasztalni az információgyűjtési forrásokban? 

Ezt a kutatási kérdést egyrészt az értekezés 4.1. fejezetében bemutatott ZMOT modell alapozza 

meg, amely szerint a megosztott élmények a későbbi fogyasztók információforrásaivá 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 ta-

lálhatunk-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. 
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H8: Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok és a pre-trip fázisban az in-

formációgyűjtés forrásai alapján beazonosított csoportok között szignifikáns kapcsolat mutat-

ható ki. 

H9: Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok között szignifikáns eltérést 

tapasztalhatunk a pre-trip fázisban használt információforrások számában. 

 

Az online kérdőíves megkérdezéssel járó előnyök miatt döntöttem emellett a kutatási módszer 

mellett. Az évente frissített kérdőívek témaköri sorrendjénél a tölcsérmódszert vettem figyelembe, 

amely elengedhetetlen feltétele volt a logikai ugrások beépítésének is. Próbalekérdezést minden év-

ben elvégeztem az elkészült kérdőívvel, amely segített az esetleges hiányos válaszok kiegészítésében 

és a szűrések pontosításában is. A kérdőív felépítését részletesen az értekezés 5.3. fejezetében muta-

tom be, illetve a teljes átirat is megtalálható a 14. fejezetben. 

Számos kérdés esetében szemantikus differenciálskálát vagy Likert-skálát, illetve Likert-jellegű 

skálát alkalmaztam. A Likert-jellegű skálák esetében is csak a két szélsőértéket adtam meg, így ezen 

eseteknél metrikus adatokkal, a mérési szint szerint intervallum skálákkal dolgoztam. Ennek ellenére 

számos esetben a normalitás hiánya miatt ordinálisnak tekintettem a skálát és nemparaméteres pró-

bákkal dolgoztam. A skálákat több helyen korábbi kutatásokra építve adaptáltam és alakítottam át 

például a turisztikai megoldásokról fesztiválos jellegűekre. 

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 mutatni a 

válaszok. 

Sokaságnak a hazai fesztiválok magyar Z generációs látogatóit tekintettem. Ez a generáció a disz-

szertáció 2.6. fejezetében bemutatott korábbi kutatási eredmények alapján a legnagyobb hazai zenei 

fesztiválok célcsoportját és látogatóinak egy jelentős részét teszi ki. A mintavételi keretet budapesti 

egyetemek alap- és mesterképzéses hallgatói jelentették, akik között a kérdőívet minden évben ter-

jesztettem. 

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 alkalmaztam kom-

binálva, hogy releváns válaszokat tudjak gyűjteni, amelyek feltáró kutatás esetén elfogadott és haté-

kony megoldásnak számítanak (Malhotra et al., 2017). Emellett a kiválasztott mintavételi keret a ze-

nei fesztiválok szempontjából releváns kitöltőket jelent és a mintanagyság meghatározásánál is töre-
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kedtem a nem-véletlenszerű mintavételi megoldások limitációinak ellensúlyozására. A kétféle min-

tavételi módszer kombinálásával a Neulinger (2016) által bemutatott több-módszertanú kutatás való-

sult meg. Ezzel a válaszadási hajlandóság, illetve a reprezentativitás javítása, továbbá a mintaméret 

növelése is megvalósítható volt.  

A leíró statisztikai elemzések mellett kereszttáblákkal, korrelációelemzéssel, regresszióanalízis-

sel, főkomponens-elemzéssel, klaszterezési eljárásokkal és PLS-SEM útelemzéssel is dolgoztam az 

adatok feldolgozásában és a kutatási kérdések megválaszolása során. A doktori értekezés 5.4., vala-

mint 5.5. fejezetében ezen módszereket, továbbá az alkalmazott skálaképzési technikákat mutatom 

be részletesen. 
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4. A KUTATÁSI EREDMÉNYEKBŐL MEGFOGALMAZHATÓ TÉZISEK 

Az alábbiakban a doktori értekezés 6-8. fejezetének primer kutatási eredményeit foglalom össze há-

rom tézisben, valamint rámutatok az azok között meglévő összefüggésekre. A tézisek főszövege mel-

lett a megalkotott modellek és a csoportosítások magyarázatait is bemutatom. A tézisekhez kapcso-

lódó korábbi publikációim sorszámait is kiemelem, amely publikációk részletes adatait a tézisfüzet 

7. fejezete tartalmazza. A megfogalmazott tézisek elején felsorolom a kapcsolódó kutatási kérdéseket 

és hipotéziseket, azonban az 1. táblázatban az értekezés 6-9. fejezeteinek eredményei alapján az egyes 

hipotézisekről való döntést előzetesen is kiemelem. 

1. táblázat: A hipotézisekről való döntések összefoglalása 

Hipotézis Szöveges leírás Döntés 

H1 A fogyasztók kategorizálása a fesztiválturizmushoz és a klasszikus tu-

risztikai utakhoz kapcsolódóan nem feleltethető meg egymásnak. 

Részben el-

fogadtam 

H2 A barátokkal való együttlét és a fellépő zenekarok, az előadók egyaránt 

a legfontosabb tényezők között vannak a fesztiválokról való döntések-

ben. 

Elfogadtam 

H3 A fesztivál kiválasztásánál a környezet, a helyet adó település által 

nyújtott lehetőségek is a döntés mögött meghúzódó legfontosabb ténye-

zők közé sorolhatók. 

Elutasítot-

tam 

H4 A hazai könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élményből való 

átalakulást jelölő útvonalak a gazdasági érték tényezőben végződnek, 

amely az eszképizmus következményeként jelenik meg. 

Elutasítot-

tam 

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 kapcsolatot 

találhatunk a vizsgált fesztiválok esetében. 

Elutasítot-

tam 

H7 Az élménymegosztás szempontjából legfontosabb tényező a valódi ér-

ték teremtésének motívuma, amelyre pozitív hatással van a közösség 

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. 

Elutasítot-

tam 

H9 Az élménymegosztás szerint beazonosított fogyasztói csoportok között 

szignifikáns eltérést tapasztalhatunk a pre-trip fázisban használt infor-

mációforrások számában. 

Elfogadtam 

 

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. 
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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 tézishez kapcsolódó vizsgálatokat az 7. ábrán láthatjuk az egyes fogalmakat és évszámokat össze-

kötő nyilak mentén. 

 

7. ábra: A pre-trip szakaszhoz tartozó elemzések leíró statisztikai témakörei, illetve a főbb összefüggés-vizsgálatok 

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 in-
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formációgyűjtési szokásoktól függően – változatosak. A klasszikus, illetve a fesztiválturizmus eseté-

ben a látogatók több különböző klaszterét lehet beazonosítani, amely klasztertagság kapcsolatban 

van a használt információs források fontosságával, mennyiségével és az előfordulási gyakoriságával 

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 családta-

gok a klasszikus turisztikai utak esetében kapnak nagyobb jelentőséget. Mind a két turizmustípusra 

jellemző továbbá, hogy a döntéshozó egyéntől (vagyis a fesztivállátogatótól vagy turistától) egyre 

távolabb álló személyek egyre kisebb hatással vannak a döntésre. Mindez különösen igaz a „korábbi 

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 kiválasztásá-

ról 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 

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, azon-

ban a két besorolás között szignifikáns kapcsolatot lehet kimutatni.  

Az egyes klaszterek jellemzőit és az általuk használt információs forrásokat (fontosság és 

előfordulási gyakoriság szempontjából) a 2. táblázatban foglalom össze. 
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2. 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 kere-

sőmotorokban 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 fi-

gyelmet 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 referen-

ciacsoportok befolyásoló hatására koncentrálnak. E csoport tagjai az offline marketingkommunikációból származó 

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 cso-

portja 

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 

jelentős mennyiségű látnivalót, szállást és információt gyűj-

tenek össze az adott desztinációról. A mesterséges intelli-

gencia és a tanulóalgoritmusok elterjedésével az aggregátor 

és összehasonlító oldalak jelentősége folyamatosan nő, így 

ezen csoport méretében – bár már most sem jelentéktelen – 

ugyancsak növekedés várható. 

 

b) A fesztiválválasztási motívumok négy évre vonatkozó összehasonlítása alapján a következő 

kijelentések tehetők. 

Három fő kategóriát lehet beazonosítani. 

1. kategória (a motívumok relatív fontossága 50% fölötti): A barátokkal való együttlét, a fellépő 

zenekarok és előadók, a fesztivál atmoszférája, illetve a jó ár-érték arány, a kedvező belépő-

jegy ár. Bár a kategórián belül is vannak eltérések, de a statisztikai próbák alapján a két leg-

fontosabb tényező (a barátokkal való együttlét és a fellépő zenekarok és előadók) fontossága 

között különbség nem tehető. 
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2. kategória (a motívumok relatív fontossága 20-50% között): A kíváncsiság, a fesztivál megíté-

lése és hírneve, az éjszakai bulik és a jó infrastruktúra (szállás és közlekedés is). Ezek a té-

nyezők a látogatók által létrehozott tartalmak (UGC) fő témakörei lehetnek. Az egyes ténye-

zők 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 ténye-

zői és a fesztiválválasztási motívumok szempontjából – a járvány első hullámát követően 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 hiva-

talos 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 véleménye is 

fontosabbá vált a kitöltők szerint. Szignifikáns eltérés nem volt kimutatható az utazási applikációk, a 

csomagajánlatok, az offline kommunikációs megoldások és az ismeretlen személyek véleménye, ta-

pasztalatai 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-

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 mo-

tívumok bármelyike. Továbbá, az óvintézkedésekkel szembemenő, fesztivál által nyújtott szabadság 

is igen alacsony értéket kapott.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15 

 

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. 
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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 hatnak, 

hatásláncolatot alkotva. Ezen láncolatok közül a legkiemelkedőbb az esztétikai élmény, a szórakozási 

élmény, az eszképizmus folyamata, amely mellett jelentős az esztétikai élmény, a szórakozási élmény, 

a gazdasági érték élménylánc is. A láncolatok végső pontjai (az eszképizmus és a gazdasági érték), 

illetve a közös közbenső szórakozási élmény vannak a legnagyobb hatással a látogató élményeit ösz-

szesítő 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 8. ábráján). 

a) A belső kapcsolódások vizsgálata 

Az élménydimenziók belső egymásra épülésének vizsgálata során Ásványi et al. (2019a) javasla-

tát és Semrad és Rivera (2018) ötelemű modelljét ötvöztem a PLS-SEM-útelemzéshez használt mo-

dellben. A vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a könnyűzenei fesztiválok esetében az esztétikai élmény 

szignifikáns közvetlen hatással van a tanulási, a szórakozási és az eszképizmusélményre, a szórako-

zási 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 fesztiválok 

látogatói hosszabb időt töltenek el a helyszínen, így van lehetőség számos élményelemmel segíteni 
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az eredmények alapján kiemelt két útvonal „bejárását”, hogy az eszképizmus és a gazdasági érték is 

kialakuljon. 

 

8. ábra: Az élményátéléshez kapcsolódó főbb eredményeinek összefoglalása 

 

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 dimen-

ziója is kiemelkedő átlagot adott, azonban az elégedettségre tett hatása csak a drágább fesztiválok 

esetében szignifikáns. Az eszképizmus átlagos értékei jelentősebb mértékben szórnak az egyes feszti-

válok között, amely a fesztivál esztétikai élményétől, a fesztivál üzenetétől és helyszínétől is függhet, 

azonban az elégedettségnek ugyancsak szignifikáns összetevője és több esetben erős korrelációt mu-

tat a szórakozási élménnyel is. Bár a tanulási élmény önmagában nem kiemelkedő, de néhány fesztivál 

esetében az elégedettséggel ugyancsak szignifikáns kapcsolatba hozható. 

A fesztiválturizmus esetén a hagyományos turisztikai utak (amelyek látványosságok, városnézés 

esztétikai élményére épülnek) élménydimenzióihoz képest a gazdasági érték kevésbé kiemelkedő át-

lagot kapott (hiszen a fesztivállátogatás költései jóval kiszámíthatóbbak). Továbbá az esztétikai és 
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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 ese-

tében 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 értékek 

alapján kijelenthető, hogy a közösség részévé válás és a közösséggel való közös bulizás élménye 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” motívumcso-

port részeként „az emlékek saját magunknak alkotása” motívum kiemelkedő fontosságú. Az él-

ménymegosztásra való nyitottság, valamint a látogatók élménymegosztás alapján való klaszterekbe 

sorolása során elsősorban az értékteremtési motívumok jelentősek, azonban fontos tényező a kö-

zösségi médiában szerzett interakciók iránti és a mások befolyásolására irányuló vágy is. Az él-

ménymegosztáshoz való hozzáállás kapcsolatba hozható az információgyűjtési, utazás előtti fo-

gyasztói 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 motívu-

mokat összegyűjtő faktor határozza meg a látogatók élménymegosztáshoz kapcsolódó klaszterekbe 

sorolását, amely csoportok viselkedési mintái eltérőek. 

Az élménymegosztás motívumai alapján három fesztivállátogatói csoport azonosítható be („Em-

lék magamnak”, „Valódi érték mindenkinek”, „Közösségimédia-celebek”). A csoportok között elté-
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rés tapasztalható az élménymegosztás módjában, az élménymegosztásra való nyitottságban és a fesz-

tiválközösségbe való tartozás érzésében is. A közösségbe való tartozás, a fesztiválközösség tagjává 

válás önmagában gyengébb kapcsolatban áll az élménymegosztásra való nyitottsággal, azonban ha-

tással van az értékteremtésre és a többi ember befolyásolására irányuló élménymegosztási motívu-

mokra is. Az élménymegosztásra való nyitottságra közvetlenül leginkább az értékteremtési motívumok 

hatnak, azonban fontos tényező a közösségi médiában szerzett interakciók iránti és a mások befolyá-

sára irányuló vágy is. 

Az élménymegosztáshoz való hozzáállás kapcsolatba hozható az információgyűjtési, utazás előtti 

fogyasztói viselkedéssel. Az élménymegosztást értékteremtésre használó látogatók („valódi érték min-

denkinek” csoport) több információs csatornát használva tájékozódnak és kiemeltebb figyelmet for-

dítanak a közösségi médiára az információgyűjtés során is, viszont a közösségimédia-oldalak aktivi-

tására vágyó „közösségimédia-celebek” esetében ez a kétirányú kommunikációra való nyitottság ke-

vésbé van jelen. 

 

A tézishez kapcsolódó kiegészítések: 

a) Az élménymegosztás motívumainak és fogyasztóinak csoportosítása 

Az élménymegosztás mögött meghúzódó motívumokra, az élménymegosztásra való nyitottságra, 

illetve a közösség részévé válásra épülő PLS-SEM-útelemzés, főkomponens-analízis – faktoranalízis, 

valamint klaszteranalízis eredményeit egy modellben összegeztem (lásd a 9. ábrán). 

 

9. ábra: Az élménymegosztáshoz kapcsolódó statisztikai vizsgálatok összefoglaló ábrája 
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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 élmény-

hez kapcsolódó saját emlékét kívánja létrehozni, saját maga számára megőrizni vagy má-

sokkal megosztani – befolyásolási cél nélkül. E faktor motívumai az élménymodellek fo-

lyamat szemléletével (lásd például Aho, 2001 esetében) is összhangba hozhatóak. 

• Mások befolyásolása faktor: A jövőbeli fogyasztók információgyűjtési fázisára való ha-

tás kiváltását jelentő motívumokat gyűjti egybe ez a faktor, amely a többi fogyasztó segí-

tését jelenti a megfelelő döntések meghozatalában. Azaz ezen faktor az altruista motívu-

mokat foglalja össze, amely segíti a Lecinski (2011) által megfogalmazott igazság nulla-

dik pillanata modell visszacsatolási fázisát. Ezen motiváció keretében akár a rossz tapasz-

talatokat is megosztja a látogató ahhoz, hogy árnyalja például a másokban kialakult képet. 

• Jövőbeli befektetések faktora: Az ide sorolt motívumok alapja a Ben-Shaul és Reichel 

(2018) által is említett, úgynevezett incentive tartalmak létrehozása, vagyis olyan élmény-

megosztás, amely a szervezővel, szolgáltatóval való későbbi kapcsolatfelvételre, illetve a 

fogyasztó számára egy későbbi pozitív esemény kiváltására irányulhat. Ilyen tartalomfel-

használás lehet például egy nyereményjátékban való részvétel. 

Az élménymegosztás motívumai alapján a klaszteranalízissel kialakított három fesztivállátoga-

tói csoport részletesen az alábbiakkal jellemezhető. 

• Közösségimédia-celebek csoportja: Fontos szereplői az élmények közösségi médiás megosz-

tásának. Hajlandóak tartalmat létrehozni, még akkor is, ha nem teljesen a valóságot, hanem 

egy ideálisabb képet mutatnak be. A válaszaik alapján influencerekre szeretnének hasonlítani, 

amelyhez a minél több közösségi médiás interakció gyűjtése társul. Az élménymegosztás 

módja igen változatos, a szöveges, videós és értékelőoldalas tartalmak is jellemzőek rájuk. 

• Emlék magamnak csoport: A tagjait az élmények megosztása nem mozgatja meg. Az egyet-

len kiemelkedő élménymegosztási motívum a saját maguknak létrehozott emlékek kialakítása 
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volt. A tagoknak nem célja a többi ember figyelme és befolyásolása sem. Az élménymegosz-

tás 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 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. Emellett a mikrotartalmak 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 jutal-

mazás lehet a marketing szakemberek célja, másrészt pedig a másik két csoport tagjainak az „átcsá-

bítása” 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. 

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 má-

soknak – mint valódi értékeket. Az élménymegosztás mögötti motívumok közül a valódi érték terem-

tése a legkiemelkedőbb, amelyet a közösségi médiás önkifejezés követ. A mások befolyásolására 

irányuló motívumok csoportja jelentősen gyengébb, de továbbra is szignifikáns hatással van az él-

ménymegosztásra. A közösség részévé válás – bár direkt módon is hatással van az élménymegosz-

tásra is – annál jelentősebb az indirekt hatása az élménymegosztásra, amelynek a legfontosabb útvo-

nala 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. 
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• Az online csatornák használata – az igénybe vett információforrások száma – alapján a valódi 

értéket mindenkinek csoport esetében tapasztalhatunk kiemelkedést, amelyet a közösségimé-

dia-celebek követnek. Az emléket magamnak csoport tagjai átlagosan kevesebb forrást hasz-

nálnak az információgyűjtés során. 

• Ami a használt információs csatornák összetételét illeti, az információszerzés alapján kialakí-

tott három klaszterbe (lásd részletesen az 1. tézisben) való besorolás és az élménymegosztás 

klasztereibe való tartozás között gyenge kapcsolat mutatható ki. 

A valódi értéket mindenkinek csoport tagjai a közösségimédia-használók klaszterében enyhén 

felülreprezentáltak. Tehát a csoport tagjai nemcsak értéket szeretnének teremteni, hanem na-

gyobb arányban szeretnék a mások által teremtett értékeket is hasznosítani. A közösségimé-

dia-celebek esetében pedig a közösségimédia-használók klasztere nem emelkedik ki, amely a 

közösségimédia-celebek egyirányú kommunikációjára és közösségi média jelenlétére utal. 

• A csoportbefolyásolás szempontjából a közeli barátok fontossága a valódi értéket teremtők 

esetében kissé kiemelkedik, amely kapcsolatba hozható azzal, hogy a valódi értéket teremtők 

arányaiban többen vannak a közösségi média követők csoportjában. A döntést befolyásoló 

személyek szempontjából a jelentősebb eltérést a fogyasztótól eltávolodva tapasztalhatjuk, 

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 

 

A kutatás által feltárt eredmények összefüggéseinek áttekintése 

Ebben a fejezetben a kutatási eredmények és a tézisek megfogalmazása után az disszertáció sza-

kaszai közötti összefüggésekre világítok rá. Az elméleti fejezetek, a kutatási kérdések, a hipotézisek, 

illetve a vizsgálati módszerek számos ponton kapcsolódnak egymáshoz is, valamint az egyes megfo-

galmazott tézisekhez is. A tézisfüzet 10. ábrája az összes kapcsolódási pontot egyben mutatja. Az 

egyes tézisekre külön szedve a disszertáció 40., 41., valamint 42. ábrája mutatja az elméleti fejezetek, 

a kutatási kérdések, a hipotézisek, a kutatási eredményeket tárgyaló alfejezetek, valamint az alkalma-

zott módszerek hálóját. A tézisfüzet ábráján a könnyebb eligazodás érdekében az alábbi egységes 

jelöléseket alkalmaztam: 

• Paralelogrammák jelölik minden esetben a kutatási kérdéseket. 

• A nyilak színei segítik a tézisek beazonosítását: kék – 1. tézis, sárga – 2. tézis, vörös – 3. 

tézis. 
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• A módszerhez és a témakörhöz kapcsolódó hipotézisek számait közvetlenül az azokat 

összekötő nyilakra helyeztem el.  

• Néhány esetben a primer kutatás konkrét zenei fesztiválokra vonatkozó vizsgálatokat is 

tartalmazott, ezeket minden esetben a nyilak szaggatásával jeleztem. Ahol a nyilak foly-

tonosak, ott a zenei fesztiválokra általánosságban végeztem el a vizsgálatot. Azoknál a 

kérdéseknél, ahol párhuzamosan volt általános és fesztivál-specifikus vizsgálat is, két 

nyíl került fel az ábrára, amelyek ugyanazon elemeket kötnek össze. 

Az összefüggések megmutatása mellett fontosnak éreztem a tézisekhez is szorosan kapcsolódó, 

az egyes fázisokban kialakított klaszterek közötti eltérések bemutatását is. A 3. táblázat számos szem-

pont 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 találha-

tóak az értekezés primer eredményeinek bemutatásában, valamint mely hipotézisekhez és tézisekhez 

kapcsolhatóak. 

 

3. táblázat: A kialakított klaszterek összehasonlítása 
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10. ábra: A disszertáció elméleti témakörei, kutatási kérdései, hipotézisei és a primer kutatási módszerei közötti kapcso-

latok 
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5. ZÁRÓ GONDOLATOK 

Doktori értekezésemben a fesztiválturizmust, mint turisztikai folyamatot vizsgáltam, amely során az 

információgyűjtésre (utazás előtti fázis), az élmény átélésére (utazás közbeni fázis) és az élménymeg-

osztásra (utazás közbeni és utáni fázis) koncentráltam, illetve az ezek között feltárható kapcsolatokat 

elemeztem. A kutatás újszerűségét és hiánypótló mivoltát mutatja, hogy bár bizonyos területei meg-

jelennek hazai tudományos publikációkban, de a magyarországi könnyűzenei fesztiválok témaköré-

ben ennyire összetett és részletes – a turisztikai folyamat minden fázisára kitérő – feltáró kutatás még 

nem készült. 

A szakirodalmi áttekintés eredményének tekinthető a disszertáció 3.3. fejezetében bemutatott 7. 

ábra (a tézisfüzet 4. ábrája), illetve a 4.1. fejezetében bemutatott 9. ábra (a tézisfüzet 3. ábrája), ame-

lyek az élménymodellekhez, illetve az élménymegosztáshoz és az információgyűjtéshez kapcsolódó 

koncepciókat foglalják össze. Ez a két összefoglaló modell a saját primer kutatásom mellett számos 

későbbi turisztikai folyamatra vonatkozó komplex kutatás kiindulópontja lehet. 

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 – egymás-

tól eltérő viselkedésű – fogyasztói csoportokat lehet beazonosítani, és a könnyűzenei fesztiválok sem 

homogének számos tekintetben, azok között is eltéréseket tapasztalhatunk. A tézisekhez kapcsoló-

dóan kialakított modellek több ponton összekapcsolhatóak, így készült el a jelen fejezetben található 

11. ábra, amely a teljes fogyasztói folyamatot leköveti a fesztiválok esetében a három tézis egyes 

területeire alapozva. 

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 egyben 

jelzi a modellben az egymás után váltakozó módszerek közötti határokat is, amelyeket a lekerekített 

téglalapok is mutatnak (a kapcsolódó módszerek részleteit csak a korábbi, 8., valamint 9. ábrán tün-

tettem fel). A nyilak alapvetően a folyamatban előrefelé mutatnak, azonban két darab kétirányú nyilat 

is elhelyeztem az ábrán. A pontozott a fogyasztóban megjelenő elvárások megjelenését 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 fogyasztók klaszterezései 

közötti kapcsolatokra vonatkozik, amelynek vizsgálata szervezői oldalról nézve fontos kérdés a kom-

munikáció tervezése szempontjából. 
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11. ábra: A doktori értekezés téziseinek összefoglalása, összekapcsolása 
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Bár a kutatás feltáró volta miatt a mintavételezési módszereket elfogadhatónak tekinthetjük, azok 

egyben az eredmények értelmezésének, általánosíthatóságának a korlátját is jelentik. Azonban a dol-

gozat elméleti és tudományos hasznosíthatóságánál kiemelendő, hogy a kutatásom eredményei szá-

mos további specifikus hazai és nemzetközi szintű kutatás alapját szolgáltathatják. A további kutatá-

sokhoz mind az elméleti áttekintést összefoglaló modellek (3., valamint 4. ábra), mind pedig a több 

módszer kombinálásával létrehozott, a primer kutatásra épülő modellek (8., valamint 9. ábra), továbbá 

a 11. ábra három tézist átfogó modellje alkalmas. 

A dolgozat gyakorlati hasznosíthatóságáról elmondható, hogy az eredmények a fesztiválok szer-

vezőinek, a turisztikai desztinációmenedzsereknek is segítséget nyújtanak. Mindehhez a disszertáció 

végén megfogalmazott tézisek kínálnak alapot, ahol a teljes turisztikai fogyasztói életutat lépésről-

lépésre igyekeztem lekövetni. Ez segítség lehet a későbbiekben a kommunikációs csatornák kiválasz-

tása, a fogyasztók élménymegosztásának ösztönzése, a csoportbefolyásolás jobb megértése, illetve a 

fesztiválok szervezése során az élménytényezők arányainak optimalizálása során, ezáltal az elége-

dettség és a hűség kialakulásának szempontjából is. A tézisek alapján kialakított modellek továbbá 

segíthetnek abban is, hogy a későbbiekben az egyes eseményekhez, fesztiválokhoz kötődően elége-

dettségi kutatásokat is meg lehessen valósítani, amely alapját a 11. ábrán a zöld pontozott nyíllal 

jelöltem. 

A könnyűzenei fesztiválok esetében kulcskérdés az állandó megújulás, amely nemcsak a progra-

mot, 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 együtt-

lét, illetve a fesztiválközösség tagjává válás is fontos tényezők a teljes fogyasztói folyamatban. 

Mindez felhívja a szervezők figyelmét arra, hogy az egyéni élményteremtés mellett a közösségi él-

ményekre, a fesztiválközösség által közösen alkotott élményekre is szükséges hangsúlyt fektetni. Ez 

a fajta közösségi élmény fontos tényező lehet már a látogatást megelőző, információgyűjtési, döntési 

fázisban is, amely során a tematikus közösségi oldalak hiányának pótlása is komoly stratégiai lépés 

lehetne a szervezők részéről a versenyhelyzet alakításában. Ez a fajta digitális közösségépítés 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 kiválasz-

tása során. Mindezek mellett az összetett fesztiválélmény létrehozásában nemcsak a szervezők, de 

számos alvállalkozó is hatékonyabban tud részt venni. Fontos továbbá azt is kiemelni, hogy a feszti-

válok üzemeltetői számára mind az információgyűjtésre, mind pedig az élménymegosztásra vonat-

kozó csoportok jellemzői jelentős kiindulópontok lehetnek a kommunikációjuk felépítésében, meg-

tervezésében. Ez segítheti a szervezők által megbízott online kommunikációra specializálódott ügy-

nökségek munkáját is. 
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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 magját 

fogják adni, ha könnyűzenei programokat vizsgálunk a jövőben szükséges lehet már a következő, 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 fesztivá-

loknak a vizsgálata során is alkalmazhatók a disszertáció primer kutatási eredményeiben bemutatott 

összetett modellek, valamint a fesztiváltípusok szerinti elemzések újabb kutatási eredményeket ad-

hatnak a modellek általánosíthatóságához. Mindezek mellett a kialakított összetett modellekben sze-

replő klaszterek változásának vizsgálata is jelentős tényező tud lenni, amely egyrészt a technológiai 

(webes közösségi oldalak kínálatában bekövetkező) változások, valamint a látogatók igényeinek vál-

tozásainak is a függvénye. Mindez a változás, az egyes modellelemek közötti hangsúlybeli eltérés 

ugyancsak lehetőséget kínál további kutatások megvalósítására. 

Bízom benne, hogy az eredmények és a tézisek a fesztiválok szervezőinek, a turisztikai desztiná-

ció-menedzsereknek is segítséget nyújtanak például a kommunikációs csatornák kiválasztása, a fo-

gyasztók élménymegosztásának ösztönzése, a csoportbefolyásolás jobb megértése, valamint a feszti-

válok szervezése során az élménytényezők arányainak optimalizálása, ezáltal az elégedettség és a 

hűség kialakulásának szempontjából is.  

 



 35 

6. IRODALOMJEGYZÉK 

Aho, S. K. (2001): „Towards a general theory of touristic experiences: Modelling experience process in tourism”. Tourism 

Review, 56(3-4), pp. 33-37. https://doi.org/10.1108/eb058368 

Ásványi, K., Mitev, A. Z., Jászberényi, M. (2019a): „Élménydimenziók belső struktúrája a családi fesztiváloknál”. In 

Veres, Z. and Sasné Grósz, A. and Liska, F. (Ed.), Ismerjük a vevők? A vásárlás pszichológiája – Az Egyesület a 

Marketing Oktatásért és Kutatásért XXV. Országos Konferenciájának előadásai, Pannon Egyetem, Veszprém. pp. 

253-265. 

Ásványi K., Mitev, A., Jászberényi, M., Mert, M. (2019b): „Családok fesztiválélménye – két családbarát fesztivál elem-

zése”. Turizmus Bulletin, 19(3), pp. 30-37. 

Ben-Shaul, M., Reichel, A. (2018): „Motives, Modes of Participation, and Loyalty Intentions of Facebook Tourism Brand 

Page Consumers”. Journal of Travel Research, 57(4), pp. 453–471. https://doi.org/10.1177/0047287517704087 

Choe, Y., Kim, J., Fesenmaier, D. R. (2017): „Use of social media across the trip experience: An application of latent 

transition analysis”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(4), pp. 431-443, 

http://dx.doi.org/10.1080/10548408.2016.1182459 

Choi, S., Lehto, X. Y., Morrison, A. M., Jang, S. (2012): „Structure of Travel Planning Processes and Information Use 

Patterns”. \Journal of Travel Research, 51(1), pp. 26-40. https://doi.org/10.1177/0047287510394191 

Colicev, A., Kumar, A., O’Connor, P. (2019): „Modeling the relationship between firm and user generated content and 

the stages of the marketing funnel”. International Journal of Research in Marketing, 36(1), pp. 100–116. 

https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2018.09.005 

Ding, H.-M., Hung, K.-P. (2021): „The antecedents of visitors’ flow experience and its influence on memory and 

behavioral intentions in the music festival context”. Journal of Destination Marketing & Management, 19, 100551. 

https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100551 

Gentile, C., Spiller, N., Noci, G. (2007): „How to Sustain the Customer Experience”. European Management Journal, 

25(5), pp. 395-410. https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.08.005 

Kang, S., Jodice, L. W., Norman, W. C. (2019): „How do tourists search for tourism information via smartphone before 

and during their trip?”, Tourism Recreation Research, 24(3), pp. 403-423. 

https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1627076 

Kaplan, A. M. (2012): „If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social media 4x4”. Business 

Horizons, 55(2), pp. 129–139. https://doi.org10.1016/j.bushor.2011.10.009 

Kelemen-Erdős, A., Mitev, A. Z. (2020): „Eszképizmustól az ajánlásig - Élményfokozatok és hatásai a romkocsmákban”. 

Turizmus Bulletin, 20(2), pp. 14-21. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n2.2 

Kim, H., Xiang, Z., Fesenmaier, D. R. (2015): „Use of The Internet for Trip Planning: A Generational Analysis”. Journal 

of Travel & Tourism Marketing, 32(3), pp. 276-289, https://doi.org/10.1080/10548408.2014.896765 

Kiráľová, A., Pavlíčeka, A. (2015): „Development of Social Media Strategies in Tourism Destination”. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 175, pp. 358–366. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1211 

Kozinets, R. V, de Valck, K., Wojnicki, A. C., Wilner, S. J. (2010): „Networked Narratives: Understanding Word-of-

Mouth Marketing in Online Communities”. Journal of Marketing, 74(2), pp. 71–89. 

https://doi.org/10.1509/jmkg.74.2.71 

Lecinski, J. (2011): Winning the Zero Moment of Truth. Google. https://www.thinkwithgoogle.com/research-stu-

dies/2011-winning-zmot-ebook.html Letöltve: 2021. 09. 11. 

Lu, Y., Yuan, F., Lin, J., Yuan, K. (2019): „TouristGo: a location-based mobile game to improve tourist experience by 

visiting path optimisation”. Personal and Ubiquitous Computing, 24, pp. 405-418. https://doi.org/10.1007/s00779-

019-01327-9 

Malhotra, N. K., Nunan, D., Birks, D. F. (2017): Marketing research - An applied approach. Fifth edition. Pearson 

Education, United Kingdom 

Manthiou, A., Lee, S., Tang, L., Chiang, L. (2014): „The experience economy approach to festival marketing: vivid 

memory and attendee loyalty”. Journal of Services Marketing, 28(1), pp. 22-35. https://doi.org/10.1108/JSM-06-

2012-0105 

Mehmetoglu, M., Engen, M. (2011): „Pine and Gilmore's Concept of Experience Economy and Its Dimensions: An Em-

pirical Examination in Tourism”. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 12(4), pp. 237-255. 

https://doi.org/10.1080/1528008X.2011.541847 

https://doi.org/10.1108/eb058368
https://doi.org/10.1177/0047287517704087
http://dx.doi.org/10.1080/10548408.2016.1182459
https://doi.org/10.1177/0047287510394191
https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2018.09.005
https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100551
https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.08.005
https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1627076
https://doi.org10.1016/j.bushor.2011.10.009
https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n2.2
https://doi.org/10.1080/10548408.2014.896765
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1211
https://doi.org/10.1509/jmkg.74.2.71
https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/2011-winning-zmot-ebook.html
https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/2011-winning-zmot-ebook.html
https://doi.org/10.1007/s00779-019-01327-9
https://doi.org/10.1007/s00779-019-01327-9
https://doi.org/10.1108/JSM-06-2012-0105
https://doi.org/10.1108/JSM-06-2012-0105
https://doi.org/10.1080/1528008X.2011.541847


 36 

Mitev, A., Irimiás, A., Michalkó, G., Franch, M. (2017): „„Mind the scenery!” Landscape depiction and the travel 

intentions of Game of Thrones fans: some insights for DMOs”. Regional Statistics, 7(2), pp. 58-74. 

https://doi.org/10.15196/rs07201 

MTÜ (2017): Riport a rekordévről – Turizmus Magyarországon 2016. Magyar Turisztikai Ügynökség, Budapest. 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/mid_HU_Turizmus_mo_2016_spreads.pdf Letöltve: 2020. 03. 03. 

MTÜ (2021): Turizmus 2.0 - NTS2030. Magyar Turisztikai Ügynökség, Budapest. https://mtu.gov.hu/docu-

ments/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf Letöltve: 2021. 06. 06. 

Munar, A.M., Jacobsen, J.K.S. (2014): „Motivations for sharing tourism experiences through social media”. Tourism 

Management, 43, pp. 46-54, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.01.012 

Navío-Marco, J., Ruiz-Gómez, L. M., Sevilla-Sevilla, C. (2018): „Progress in information technology and tourism mana-

gement: 30 years on and 20 years after the internet - Revisiting Buhalis & Law’s landmark study about eTourism”. 

Tourism Management, 69, pp. 460-470. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.002 

Neulinger, Á. (2016): „Több-módszertanú és vegyes módszertanú kutatások”. Vezetéstudomány, 47(4 – Marketingtudo-

mányi különszám), pp. 63–66. 

Packer, J., Ballantyne, J. (2011): „The impact of music festival attendance on young people’s psychological and social 

well-being”. Psychology of Music, 39(2), pp. 164–181. https://doi.org/10.1177/0305735610372611 

Park, M., Oh, H., Park, J. (2010): „Measuring the Experience Economy of Film Festival Participants”. International 

Journal of Tourism Sciences, 10(2), pp. 35-54. https://doi.org/10.1080/15980634.2010.11434625 

Pine, B. J., Gilmore, J. H. (1998): „Welcome to the experience economy”. Harvard Business Review, 76(6). pp. 97-105. 

Rátz, T. (2012): „A kultúra élménye, az élmény kultúrálja – A fesztiválok szerepe a kulturális turizmusban”. In Aubert, 

A., Gyuricza L., Huszti, Zs. (szerk.), A kultúra turizmusa a turizmus kultúrája, Publikon Kiadó, Pécs 

Schmitt, B. (1999): „Experiential Marketing”. Journal of Marketing Management, 15(1-3), pp. 53-67. 

https://doi.org/10.1362/026725799784870496 

Semrad, K., Rivera, M. (2018): „Advancing the 5E’s in festival experience for the Gen Y framework in the context of 

eWOM”. Journal of Destination Marketing & Management, 7, pp. 58-67, 

https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.08.003 

Sija, M., Schauermann, P. (2009): „A 15-25 éves fiatalok fesztivállátogatási szokásai”. Turizmus Bulletin, 13(3), pp. 28-

30 

Solt, K., Koppány, K., Hunyadi, Zs. (2019): „Mennyivel járulhatnak hozzá a fesztiválok a gazdaság teljesítményéhez? – 

Módszertani megközelítések és gyakorlati alkalmazás”. Tér – Gazdaság – Ember, 7(2-3), pp. 75-101. 

https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_VII_evf_02_03.pdf 

Xiang, Z., Wang, D., O'Leary, J. T., Fesenmaier, D. R. (2015): „Adapting to the Internet”. Journal of Travel Research, 

54(4), pp. 511-527, https://doi.org/10.1177/0047287514522883 

Yang, F. X. (2017). Effects of Restaurant Satisfaction and Knowledge Sharing Motivation on eWOM Intentions. Journal 

of Hospitality & Tourism Research, 41(1), 93–127. https://doi.org/10.1177/1096348013515918 

Yuan, Y., Tseng, Y.-H., Ho, C.-I., (2019): „Tourism information technology research trends: 1990-2016”. Tourism Re-

view, 74(1), pp.5–19. http://dx.doi.org/10.1108/tr-08-2017-0128. 

Zavodna, L. S., Zavodny Pospisil, J. (2018): „Social media use among Czech university students during the travel pro-

cess”. Tourism and Hospitality Management, 24(1), pp. 1-15, https://doi.org/10.20867/thm.24.1.7 

https://doi.org/10.15196/rs07201
https://mtu.gov.hu/documents/prod/mid_HU_Turizmus_mo_2016_spreads.pdf
https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf
https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.01.012
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.002
https://doi.org/10.1177/0305735610372611
https://doi.org/10.1080/15980634.2010.11434625
https://doi.org/10.1362/026725799784870496
https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.08.003
https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_VII_evf_02_03.pdf
https://doi.org/10.1177/0047287514522883
https://doi.org/10.1177/1096348013515918
http://dx.doi.org/10.1108/tr-08-2017-0128
https://doi.org/10.20867/thm.24.1.7


 37 

7. A TÉZISEKBEN BEMUTATOTT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA 

[1] Iványi, T, Bíró-Szigeti, Sz. (2016a): „Oszd meg és hashtagelj! – Közönségrészvétel és élmény-

megosztás a turizmusban”. In Fehér, A., Kiss, V. Á., Soós, M., Szakály, Z. (szerk.), EMOK 

XXII. Országos konferencia 2016 Tanulmánykötet: Hitelesség és értékorientáció a marketing-

ben, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, Magyarország, pp. 706-715. 

https://emok.hu/tanulmany-kereso/d517:oszd-meg-es-hashtagelj  

3. tézis 

[2] Iványi, T., Bíró-Szigeti, Sz. (2016b): „Az okostelefon technológiák és a közösségi média sze-

repe a városmarketingben”. In Kulcsár, L., Resperger, R. (szerk.), Európa: Gazdaság és Kul-

túra = Europe: Economy and Culture: Nemzetközi Tudományos Konferencia Sopron, 2016. 

november 10. = International Scientific Conference: Tanulmánykötet, Nyugat-magyarországi 

Egyetem Kiadó, Sopron, Magyarország, pp. 556-567. 

1. és 3. tézis 

[3] Iványi, T. (2017): „Fesztivál élmények megosztása a közösségi médiában”. In Keresztes, G. 

(szerk.), Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 2., Doktoranduszok Országos Szö-

vetsége (DOSZ), Budapest, Magyarország, pp. 150-163. 

3. tézis 

[4] Iványi, T., Bíró-Szigeti, Sz. (2019a): „Measuring customer satisfaction and factors of experi-

ence in the case of tourism events and festivals”. In Illés, B. Cs. (szerk.), Proceedings of the 

International Conference on Management: “People, Planet and Profit: Sustainable business 

and society”, Volume I, Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Gödöllő, Magyarország, 

pp. 253-260. http://icom2019.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/proceedings-icom-

2019jun13-volume_i-doi-ed_ibcs.pdf  

2. tézis 

[5] Iványi, T., Bíró-Szigeti, Sz. (2020): „Understanding internal connections of music festival’s 

experience dimensions”. Tourism and Hospitality Management, 26(2), pp. 437-454. 

https://doi.org/10.20867/thm.26.2.9 

2. tézis 

[6] Iványi, T. (2020a): „A fiatalok által használt információs csatornák vizsgálata az utazást meg-

előző szakaszban”. In Ercsey, I. (szerk.), Marketing a digitalizáció korában: Az Egyesület a 

Marketing Oktatásért és Kutatásért XXVI. Országos konferenciájának előadásai, Széchenyi 

István Egyetem, Győr, Magyarország, pp. 431-442. https://emok.hu/tanulmany-kereso/konfe-

renciakotetek/d874:a-fiatalok-altal-hasznalt-informacios-csatornak-vizsgalata-az-utazast-meg-

elozo-szakaszban  

1. tézis 

[7] Iványi, T. (2020b): „Understanding the decision factors of youngsters in the case of Hungarian 

music festivals”. In Csapó, J., Csóka, L. (szerk.), Kreativitás, változás, reziliencia. III. Nemzet-

közi Turizmusmarketing Konferencia: Tanulmánykötet, Pécsi Tudományegyetem Közgazda-

ságtudományi Kar, Pécs, Magyarország, pp. 301-311. https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/fi-

les/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nem-

zetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Ta-

nulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf  

1. tézis 

https://emok.hu/tanulmany-kereso/d517:oszd-meg-es-hashtagelj
http://icom2019.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/proceedings-icom-2019jun13-volume_i-doi-ed_ibcs.pdf
http://icom2019.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/proceedings-icom-2019jun13-volume_i-doi-ed_ibcs.pdf
https://doi.org/10.20867/thm.26.2.9
https://emok.hu/tanulmany-kereso/konferenciakotetek/d874:a-fiatalok-altal-hasznalt-informacios-csatornak-vizsgalata-az-utazast-megelozo-szakaszban
https://emok.hu/tanulmany-kereso/konferenciakotetek/d874:a-fiatalok-altal-hasznalt-informacios-csatornak-vizsgalata-az-utazast-megelozo-szakaszban
https://emok.hu/tanulmany-kereso/konferenciakotetek/d874:a-fiatalok-altal-hasznalt-informacios-csatornak-vizsgalata-az-utazast-megelozo-szakaszban
https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf
https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf
https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf
https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf


 38 

[8] Iványi, T. (2020c): „Fogyasztói döntési faktorok és vevői elégedettség mérésének lehetőségei 

a hazai fesztiválok esetében”. In Bihari, E., Molnár, D., Szikszai-Németh, K. (szerk.), Tavaszi 

Szél - Spring Wind 2019. Tanulmánykötet I., Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), 

Budapest, Magyarország, pp. 271-278. 

1., 2. és 3. tézis 

[9] Iványi, T. (2020d): „Élmények megosztásának motivációi a zenei fesztiválok esetében”. In 

Csapó, J., Csóka, L. (szerk.), Kreativitás, változás, reziliencia. III. Nemzetközi Turizmusmarke-

ting Konferencia: Tanulmánykötet, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 

Pécs, Magyarország, pp. 178-188. https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudom-

any/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmar-

keting%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf  

3. tézis 

[10] Iványi, T. (2020e): „Information gathering for genaration Z in the case of music festivals”. In 

Horváth, B., Kápolnai, Zs., Földi, P. (szerk.), VI. International Winter Conference of Economics 

PhD Students and Researchers: Conference Proceedings, Association of Hungarian PhD and 

DLA Students, Budapest, Magyarország, pp. 96-103. 

1. tézis 

[11] Iványi, T. (2020f): „Motivations for sharing experiences at music festivals”. In EMAC 

European Marketing Academy (szerk.), Proceedings of the European Marketing 

Academy, 49th, (60908), Paper: A2020-63974, p. 11. http://proceedings.emac-on-

line.org/index.cfm?abstractid=A2020-63974&Motivations%20for%20sharing%20expe-

riences%20at%20music%20festi 

3. tézis 

[12] Iványi, T., Bíró-Szigeti, Sz. (2021): „Understanding visitors’ motivations of sharing experien-

ces in the case of Hungarian tourism events and festivals”. Argumenta Oeconomica, 47(2), pp. 

81-106. https://doi.org/10.15611/aoe.2021.2.05  

1. és 3. tézis 

[13] Iványi, T. (2021a): „Analysis of sources for information gathering before visiting a festival in 

the case of Generation Z”. Periodica Polytechnica Social and management sciences, 29(2), pp. 

196-208. https://doi.org/10.3311/PPso.15947 

1. tézis 

[14] Iványi, T. (2021b): „Digitalisation in the field of tourism marketing”. In Kelemen-Erdős, A., 

Fehér-Polgár, P., Popovics, A. (szerk.), FIKUSZ 2021 XVI. International Conference Pro-

ceedings, pp. 68-71. https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ2021/FI-

KUSZ2021_proceedings.pdf#page=58  

1. és 3. tézis 

[15] Iványi, T. (2022): „Turisztikai információgyűjtés és élménymegosztás a közösségi média 

korában”. Turizmus Bulletin, 22(2), pp. 46–54. https://doi.org/10.14267/TUR-

BULL.2022v22n2.5  

1. és 3. tézis 

[16] Iványi, T. (2022): „Az okostelefon és az okosturizmus, mint a modern turisztikai élmény 

összetevői”. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 7(2), pp. 35-48. 

https://doi.org/10.15170%2FTVT.2022.07.02.03.  

1. és 3. tézis 

https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf
https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf
https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/turizmus-marketing/2020_III.%20Nemzetk%C3%B6zi%20Turizmusmarketing%20Konferencia%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf
http://proceedings.emac-online.org/index.cfm?abstractid=A2020-63974&Motivations%20for%20sharing%20experiences%20at%20music%20festi
http://proceedings.emac-online.org/index.cfm?abstractid=A2020-63974&Motivations%20for%20sharing%20experiences%20at%20music%20festi
http://proceedings.emac-online.org/index.cfm?abstractid=A2020-63974&Motivations%20for%20sharing%20experiences%20at%20music%20festi
https://doi.org/10.15611/aoe.2021.2.05
https://doi.org/10.3311/PPso.15947
https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ2021/FIKUSZ2021_proceedings.pdf#page=58
https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ2021/FIKUSZ2021_proceedings.pdf#page=58
https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.5
https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.5
https://doi.org/10.15170%2FTVT.2022.07.02.03

