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A Magyar Fesztivál Szövetség a 2020-as, világjárvánnyal sújtott év során kétszer végzett felmérést a magyar 

fesztiválszervezők körében, mindenekelőtt azzal a szándékkal, hogy a döntéshozókat hitelesen tájékoztathassa az 

egyik közismerten legtöbb kárt elszenvedő ágazat sorsáról.  

 

A felmérések a gazdasági, turisztikai károk föltárása mellett rendre fölhívták a figyelmet a fesztiválok 

elmaradásával együtt járó kulturális, társadalmi és egyéb emberi veszteségekre, és arra, hogy ezek tartóssá 

válnak, ha súlyosan csorbulnak az ország fesztiválszervezői kapacitásai, anyagi és emberi természetű adottságai.  

 

Ez az aggodalom hívta életre a harmadik, évzáró összegző felmérést, amelyhez december folyamán 63 

fesztiválszervező szolgált részletes adatokkal.  

Előzmények 
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Veszteség 

A szervezők megoszlása a 
járványhelyzet okozta 
veszteség nagysága 
szerint. (forintban 
értendő)  
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nem volt
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ANYAGI 
jegybevétel elmaradása, 
szponzoráció kiesése, bérleti 

díjak, visszatérítések… 

PIACVESZTÉS 
nemzetközi megjelenések, 
vendégek elmaradása, 
külföldi fellépők 
távolmaradása, kisebb 
médiavisszhang… 

SZAKMAI 
szétesett csapat, 
meggyengült beszállítói kör, 
szakmai és művész 
kapcsolatok fenntartásának 
nehézségei… 

SZIMBOLIKUS 
presztízsveszteség, 
bizonytalanság, lelki, 
emberi veszteségek, 
befektetett munka nem 
térül meg… 

Szavakba 

foglalt károk 
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Költségcsökkentés 

Egyéb 

Programszűkítés 

Hitelfelvétel 

Elbocsátás 

Kölcsönkérés 

Profilváltoztatás 

Bércsökkentés 

Szerződésbontás 

A szervezők  mekkora hányada élt az egyes intézkedésekkel 
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Mit tettek a szervezők 



Intézmény, önkorm.

Civil szervezet

Gazdasági társaság

Intézmény,
önkorm.

Civil szervezet
Gazdasági
társaság

szerződésbontás 42% 67% 81%

bércsökkentés 0% 33% 42%

elbocsátás 0% 13% 19%

kölcsönkérés 0% 13% 19%

profilváltás 8% 7% 19%

hitelfevétel 0% 0% 19%

programszűkítés 8% 20% 6%

költségcsökkentés 0% 13% 6%

szerződésbontás

bércsökkentés

elbocsátás

kölcsönkérés

profilváltás

hitelfevétel

programszűkítés

költségcsökkentés

A meghozott intézkedések 

megoszlása  
szervezeti forma szerint 
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egyéb segítség

 adófizetési haladék

bérkompenzálás

bérleti díj elengedés

járulékcsökkentés

semmivel

A szervezők mekkora százaléka élt  
az egyes segítségformákkal 
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Intézmény, önkorm. Civil szervezet Gazdasági társaság

A szervezők hányféle 

segítségformával éltek,  

szervezeti forma szerint 

Ezen a grafikonon azt látjuk, hogy a gazdasági keretben létező 

fesztiválszervezők többsége kétféle támogatásban részesült, és több 

mint tíz százalékuk ennél is sokrétűbb segítségre szorult. 



A támogatási formákban 
részesülők aránya 
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EMMI közművelődési támogatás

EMMI Kubinyi pályázat

Széchenyi TOP pályázat

PIM-NMI rendezv-techn. pályázat

Kavosz támogatás

Bethlen Gábor Alap

EMMI Csoóri pályázat

Magyar Művészeti Akadémia

Önkormányzati támogatás

Magyar Turisztikai Szövetség

Kormányzati bérkompenzáció

NKA egyéb kollégiuma

EMMI fesztiválpályázat

NKA fesztiválkollégium
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Költségkompenzálás

5%-os áfa

Idei pályázati pénz

A szervezők  

mekkora hányada  

milyen segítséget várt 

Az igénybe vett támogatási formák szemlézésén túl arról is 

érdeklődtünk, hogy a fesztiválszervezők minek az elmaradását, 

hiányát, késedelmét vagy a vártnál kisebb mértékét fájlalták. 



2021-es kilátások 

 

a Magyar Fesztivál Szövetség tagjainak a 
2021-es évre vonatkozó kilátásai 
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A fesztiválszervezői tevékenységet nem
tudjuk folytatni

Egyéb okból fennmaradunk

A korábbinál szűkebb keretben tudunk
fesztivált szervezni

Fennmaradunk, a fenntartónknak
köszönhetően

Fennmaradunk, mert más gazdasági
tevékenységgel is foglalkozunk

Még nem tudjuk, függ a járványhelyzettől
és a támogatásoktól

Miben bizakodnak  

a fesztiválszervezők 



Miben bíznak a fesztiválszervezők, 
szervezeti forma szerint   
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Egyéb okból fennmaradunk

Szűkebb keretben szervezünk fesztivált

Fennmaradunk, a fenntartónknak
köszönhetően

Fennmaradunk, mással is foglalkozunk

Még nem tudjuk

Intézmény, önkorm. Gazdasági társaság

Intézmény, önkorm. Civil szervezet

Intézmény, önkorm. Intézmény, önkorm.

 gazdasági társaság 

civil szervezet 

intézmény, önkormányzat 



 
 

fesztivalszovetseg@fesztivalszovetseg.hu 
www.fesztivalszovetseg.hu 

www.fesztivalregisztracio.hu 

Kutatás részletes beszámolója 

http://fesztivalszovetseg.hu/
http://fesztivalregisztracio.hu/
http://fesztivalszovetseg.hu/mit-tart-fel-az-evvegi-felmeres/

