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Folyamat

MÁRCIUS 11.

Hatóságilag
megszűnnek a
rendezvények, leáll a
jegyelővétel a tavaszi
fesztiválokra,
rendezvényekre, egyedi
programokra.

MÁRCIUS 22.

A tavaszra, nyár elejére
tervezett fesztiválokat
vagy lemondják, vagy
őszre próbálják
áthelyezni. Júliustól
tervezett fesztiválok
kivárnak, de a
jegyelővétel megállt, és
a szervezés előkészítés
is lelassul.

JÚNIUSIG

Minden fesztivál
elmarad. A nyárra, ősz
elejére tervezett
szabadtéri, belépőjegyes
nagyrendezvények
szervezői (az akkori
ismereteik tükrében)
döntést hoznak arról,
hogy megrendezik,
halasztják vagy
elengedik a
fesztiváljaikat.

JÚLIUSTÓL

Ha a fesztivál szezon
második fele sem
megmenthető, a
magyar fesztiválszakma
szinte minden
szereplője súlyos,
valószínűleg
visszafordíthatatlan
károkat szenved.
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VÁRHATÓ
NEGATÍV
HATÁSOK

FESZTIVÁLOZÁSI KEDV VISSZAESÉSE

A potenciális közönség nehezebben mozdul ki, nem
szeretne tömegben lenni, nem szeretne távol lenni
az otthonától.

FIZETŐKÉPES KERESLET VISSZAESÉSE

Elsődlegesen a belépőjegyes fesztiválokat, de a
kereskedői helypénzbevétel miatt az ingyenes
rendezvényeket is érinti a látogatók
fizetőképességének csökkenése, külföldi vendégek
elmaradása.

ADDICIONÁLIS KÖLTÉSEK VISSZAESÉSE

Vendéglátás, szállás, egyéb járulékos bevételek
elmaradása, adók kiesése a helyi szolgáltatók és az
önkormányzati, állami költségvetésekből..
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VÁRHATÓ
NEGATÍV
EREDMÉNYEK

SZERVEZŐ STÁBOK MEGRENDÜLÉSE

A fesztiválok szervezői bevétel hiányában
leépítésekre kényszerülnek,hosszan elhúzódó krízis
esetén, a nonprofit szektor megszűnése is reális
veszély.

PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEI BESZŰKÜLÉSE

Elmaradó pályázati és bevételi források, várhatóan
csökkenő jegybevételek, szponzorációs bevételek. 

KÖZÖNSÉGSZÁM VISSZAESÉSE

A szórakozási szokások átalakulásával a nézőszám
átmeneti, vagy akár tartós visszaesése várható.
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Fesztiválok
havi

bontásban
Eredeti tervek 2020-ra

Márciustól május végéig, 982 fesztivál
adatszolgáltatása alapján, 285

fesztivál már biztosan elmarad. A
fesztiválok egy része, ha lesz rá mód,

még idén, későbbi időpontra kerül.
Becslésünk szerint a valós szám ennek

a két-háromszorosa.

márc
ius

áp
rili

s
máju

s
június

júliu
s

au
gusz

tus

sz
ep

tem
ber

októ
ber

nove
mber

dec
em

ber 

200 

150 

100 

50 

0 



Helyzet hatása a fesztiválokra
március 12-i adat 146 fesztiváltól

TERVEZETT

Március:              11
Áprils:                   9
Május:                 21
Június:                 36
Július:                  34
Augusztus:         35 
Szeptember:      15

ELMARAD

Március:                3
Áprils:                    3
Május:                   4
Június:                   2
Július:                    4
Augusztus:           0
Szeptember:        0

ELHALASZTJA

Március:               8
Áprils:                   4
Május:                   6
Június:                   7
Július:                    0
Augusztus:           0
Szeptember:        0

MÉG NEM TUDJA

Március:                0
Áprils:                    2
Május:                   11
Június:                   27
Július:                     30
Augusztus:           35
Szeptember:         15
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Ágazati szereplők
jogállása
ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK
Jellemzően kulturális intézmények és nonprofit kft-k, kht-k

NONPROFIT SZERVEZETEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL
Alapítványok, egyesületek, nonprofit kft-k, egyházak, egyéb 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK
 
 
                                                   A Magyar Fesztivál Szövetség tagságának adatai alapján
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FORPROFIT
36%

NONPROFIT
32%

ÁLLAM / ÖNKORMÁNYZAT
32%



ÁGAZATI SZEREPLŐK MINT MUNKÁLTATÓK
ÁLLAMI / ÖNKORMÁNYZATI

Szektor

A szektor helyzete viszonylag stabil, a
munkatársak bére központi,
önkormányzati forrásból biztosított.
Munkatársaik általában más
közalkalmazotti feladat mellett
szerveznek fesztiválokat is (színház,
múzeum, könyvtár, művelődési ház).
A fesztiválszervezési feladatokat
állandó munkatársaik között osztják
meg, kevés külsőst alkalmaznak a
szervezési, előkészítési feladatoknál.

NONPROFIT 

Szektor

A legsérülékenyebb ágazati szereplők,
munkatársaik bérét és azok járulékait
saját bevételeikből fedezik. Működési
támogatás a szektorban nincs.
Tartalékaik jellemzően nincsenek.
Az éves rezsit és az állandó
munkatársak bérét a fesztiválok,
egyéb rendezvények bevételeiből
gazdálkodják ki. Sokan szolgáltatóként
is működnek a szektorban, más
fesztiválokon is érintettek. Sok külső
megbízásos munkatárssal, kevesebb
állandó alkalmazottal dolgoznak.

FORPROFIT

Szektor

A szektor szereplőinek kitettsége
változó, egyenként felmérendő.
Lehetnek veszélyben lévő, értékes
szereplők, de ez nem általános.
Jellemző, hogy a fesztiválszervezés
mellett más, a szektor szereplőit
kiszolgáló egyéb szolgáltatást is
végeznek (technikai szolgáltatások,
sajtó, szervezés).
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Források aránya
JEGYBEVÉTEL, KERESKEDELMI BEVÉTEL
A fesztiválok 58%-a számol jegy-, 61% kereskedelmi bevétellel

SZPONZOROK ÉS MECÉNÁSOK
A fesztiválok 50%-ának vannak támogatói

NKA PÁLYÁZAT ÉS MÁS ÁLLAMI FORRÁS
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
A fesztiválok 48%-a számol az NKA-val, 27% más állami forrással
Önkormányzati támogatással a fesztiválok 52%-a számol
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Jegybevétel
20.8%

Önkormányzat
20.8%

Egyéb
17.8%

Vendéglátás
12.9%

NKA
10.9%

Szponzor
8.9%

Állam
7.9%



Források alakulása 
ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK
Az önkormányzatok a válság előtt elfogadták éves költségvetésüket. Az
önkormányzatok által fenntartott intézmények működési költségei adottak, a
fesztiválokra szánt önkormányzati források biztosítottak (ha nem történik változás).

ÁLLAMI FORRÁSOK
Az EMMI fesztivál támogatási listája nem ismert, az NKA pályázat kiírásra került,
eredménye egyelőre nem ismert. A döntéseket bizonyára befolyásolni fogja a kialakult
helyzet, reményeink szerint a keretösszegeket nem.

BEVÉTELEK
Szponzori támogatások helypénzek, kereskedelmi bevételek jelentős visszaesése,
elmaradása várható, jegybevételek jelentős csökkenése várható az előző évek alapján
tervezetthez képest.
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Feladatok

MUNKATÁRSAK

A szektror nonprofit és
részben a fortprofit
jogállású szereplőinek
munkahely megtartását
célzó intézkedések.
(részben megtörtént)

ÁLLAMI FORRÁS

Az NKA pályázatnál és
az egyéb állami fesztivál
támogatásoknál
mielőbbi döntés,
átlátható helyzet
kommunikációja a
bizonytalan szervezők
felé.

BEVÉTELKIESÉS

A kieső bevételek,
belépőjegyek,
kerskedelmi bevételek
lépcsőzetes
kompenzációja.

PROMÓCIÓ

A visszaeső
fesztiválozási kedv
segítése központi
promócióval, akciókkal.
A hazai fesztiválélet
reklámozása.
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MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG "COVID-
19 FESZTIVÁL VÁLSÁGKEZELŐ

MUNKACSOPORT"
 

A MUNKACSOPORT VEZETŐJE:
Márta István elnök

A PREZENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:
Borsa Kata alelnök


