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Készítette:
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Kutatás az Agria Nyári Játékok 2011. előadásain
A kérdőívezés eredménye
Eger kulturális életének egyik pillére a főszezonban az Agria Játékok Nonprofit Kft. által
immár 17. éve szervezett Agria Nyári Játékok.
Az Agria Játékok Nonprofit Kft. megbízásából a művészeti fesztiválon e turisztikai
hatástanulmány elkészítéséhez a várszínházi előadásai és az Érsekudvarban tartott
gyermekelőadásai alatt nyolc előadáson került sor kérdőívezésre kérdezőbiztosok
közreműködésével.
Az előadások, amelyeken a kérdőívezés, adatgyűjtés folyt:
Gyermekelőadások:
2011. július 9. szombat – A kobold cipője
2011. július 15. péntek - Mátyásról egy rege, akit lóvá tett a neje
2011. augusztus 5. péntek – Forró vizet a kopaszra
Várszínházi előadások:
2011. július 9. szombat - Mága Zoltán és az angyalok
2011. július 15. péntek – A fejedelem
2011. július 30. szombat – Zrínyi
2011. augusztus 12. péntek – Egri csillagok
2011. augusztus 27. szombat – Irish Dance: Tornádó
Kétféle kérdőív készült. Az első kérdőív az egri illetve Eger környéki lakóhellyel rendelkezők
részére, a második kérdőív a belföldi/külföldi látogatók számára.
A nyolc előadáson összesen 426 ember véleményét sikerült rögzíteni. Ebből 317 néző egri,
illetve Eger környéki lakóhellyel rendelkezett. A belföldi vendégek részére készített kérdőívet
109 színházlátogató közülük 98 belföldi és 11 külföldi válaszolta meg.
A kérdőívek a személyre vonatkozó adatokban azonosak voltak.
Az egri illetve az Eger környéki látogatóktól azt szerettük volna megtudni, hogy honnan
tájékozódtak az Agria Játékok rendezvényeiről, hány fős társasággal érkeztek az előadásra,
hányadik alkalommal vesznek részt az Agria Nyári játékok előadásain. A „helyi látogatóktól”
is megkérdeztük, hogy ki és mikor döntött a rendezvény meglátogatásáról, tervezik-e a
jövőbeni részvételt, illetve ajánlanák-e ismerőseik részére ezt a programlehetőséget.
Rákérdeztünk arra is, hogy mennyire elégedettek a nyáresti programok választékával, továbbá
mennyi pénzt fordítanak július-augusztus hónapban szabadtéri nyáresti kulturális
programokra.
A belföldi látogatóknak szánt kérdőív több részkérdést tartalmazott a vendégek egri
tartózkodására és költésére vonatkozóan. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen céllal
érkeztek a városba, látogatásuk időpontját kötötték-e az Agria Nyári Játékok rendezvényeinek
megtekintéséhez. Mennyi a napi átlagos költésük, hány napot töltenek a városban, milyen
szálláshelyet vesznek igénybe, illetve hány fős társasággal érkeztek az előadásra. Tudni
szerettük volna azt is, hogy ki döntött a rendezvény meglátogatásáról, tervezik-e, hogy a
következő évben is részt vesznek az Agria Nyári Játékok előadásain illetve ismerősei részére
ajánlanák-e a cég által szerevezett előadásokat.
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Az egri és Eger környéki vendégek által kitöltött kérdőívek értékelése:
Vendégkör elemzés:
Az összes érvényes egri és Eger környéki kitöltött kérdőívet figyelembe véve a válaszadók
65 %-a (205) nő és 35% (112) férfi.
Vendégkör demográfiai jellemzői:
16 % (52 fő) 18-25 év közötti
44% (138 fő) 26-45 év közötti
35% (112 fő) 46-65 év közötti
5% (15 fő) 65 év feletti.

Az adatokból megállapítható, hogy az Agria Nyári Játékok célközönsége a 26-65 éves, vagyis
az aktív lakosság korosztályából áll össze.
A válaszadók iskolai végzettsége:
0,94% (3 fő) szakiskolai végzettséggel
36 % (113 fő) gimnáziumi, szakközépiskolai végzettséggel
60 % (190 fő) felsőfokú végzettséggel
0,63 % (2 fő )egyéb végzettséggel rendelkezik,
nem válaszolt 9 fő 2,8%.
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Az Agria Játékok nyári rendezvényein az egri és Eger környéki résztvevők több mit fele,
közel 60%-a (190 fő) felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A résztvevők 35.6%-a gimnáziumi
vagy szakközépiskolai végzettségű. A kérdésre nem válaszolt 9fő, a vendégek 2,8%-a.
A legkisebb arányban az egyéb és a szakiskolai végzettséggel rendelkezők voltak.
Az egri és Eger környéki kérdőívet 317 fő töltötte ki. Egrinek vallotta magát a kérdőívet
kitöltők 69 %-a (219 fő). Az Eger környéki településekről a legtöbben Andornaktályáról (27
fő) 8,5% és Ostorosról (12 fő) 3,8 % érkeztek az előadásokra. Összesen Eger környékéről 18
településről jelentek meg a programokon.
1. A vendégkör elérése
Az Agria Játékok résztvevőinek tájékozódási/információszerzési csatornái
A látogatók több választ is adhattak. A legtöbben 49,5 % (157 fő) az Agria Játékok Kft.
plakátjairól és szórólapjairól tájékozódtak, de jelentős a barátok, ismerősök ajánlása: 29,3 %,
(93 fő). A tájékozódás következő lényeges forrása az internet. Ugyanannyian kerestek
információkat az Agria Játékok honlapján és más honlapokon 12,3 % (39-39 fő). Jelentősebb
adatot mutatott még a Heves Megye Hírlapból való tájékozódás: 11,67% (37 fő). Említésre
méltó még a Szuperinfó, Egri Est és a Rádió Eger hirdetései, amelyeket közel 3,15% (10-10
fő) jelölt meg.
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Megvizsgáltuk azt is, hogy az egri és Eger környékiek által első helyen megjelölt tájékozódás
forrása korosztályonként milyen különbséget mutat.
Azok, akik a plakátról, szórólapról való tájékozódást jelölték meg

Ennek alapján megállapítható, hogy a plakát és szórólap egyaránt szólt a 18-65 éves
korosztályhoz. Az interneten tájékozódók közül a 26-45 éves korosztály volt a legaktívabb.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e különbség abban, hogy egri és Eger környéki
színházlátogatók milyen arányban használták ezeket a tájékozódási forrásokat.
Az egriek a plakát és szórólapok után az Agria Játékok honlapját nézték meg leginkább és ezt
követték más honlapok. A nem egriek közül az első helyen nem volt változás, de inkább más
honlapokon tájékozódtak.
2. Tudni szerettük volna, hogy hány fős társasággal érkeztek az előadásra.
Egyedül 13 fő
Egy partnerrel: 142 fő
3 fős társasággal: 26 fő
4 fős társasággal 76 fő
5 fős társasággal 5 fő
6 fős társasággal 12 fő
8 fős társasággal 8 fő
Csoporttal 34 fő
A látogatók között volt egy 34 fő csoport, őket nem szerepeltetjük a diagramban, mert nagyon
eltorzítaná az arányokat.
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A legjellemzőbb az volt, hogy 1 partnerrel érkeztek az előadásra. De szép számmal voltak
azok is, akik 4 fős társasággal jelentek meg.
Rákérdeztünk arra is, hogy hány gyermeket (18 év alatti fiatalt) hoztak magukkal. Ennek
alapján
1 gyermeket 41 fő
2 gyermeket 20 fő
3 gyermeket 13 fő
4 gyermeket 2 fő hozott az előadásokra.
Összegezve a délutáni és az esti előadásokon a kérdőívet megválaszoló egri és Eger környéki
néző (317 fő) összesen 125 fő 18 év alatti személlyel jelent meg.
3. Megkérdeztük az előadások közönségét arról, hogy hányadik alkalommal vesznek
részt az Agria Nyári Játékok előadásain.
A kérdésünk arra vonatkozott, hogy hány éve látogatják a nyáresti előadásokat.
Először: 46 fő
Másodszor: 75 fő
3-5éve: 85 fő
6-8 éve: 111 fő
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A válaszokból megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek több mint egyharmada rendszeresen,
szinte törzsközönségként évről évre látogatja a nyáresti előadásokat. Szintén magas 26,8 %
azoknak a száma, akik több éve rendszeres nézők. Hasonlóan szép a tavalyi nyári évad utáni
visszatérők aránya 23,6 %. A megkérdezettek között azok voltak a legkevesebben, akik
először vettek részt az előadáson 14,5 %.
4. Döntéshozatal a rendezvényen való részvételről
A legtöbb esetben a hölgyek döntöttek arról, hogy eljönnek az előadásra 42,58 % (135 fő).
Közös döntés eredménye volt az esetek 32,17 %-ban (102 fő). A férfiak 21%-ban (67 fő)
hozták meg a döntést, és egyéb tényező befolyásolta a megjelenést 4,1%-ban (13 fő).

4.1. Mikor döntöttek a részvételről
A rendezvényszervezők részére igen nehéz kérdés, hogy mennyire tudják bebiztosítani
magukat arra, hogy a rendezvényen kellő számú néző jelenjen meg. Gyakori az elővételben
való vásárlási lehetőség, internetes jegyrendelés, de a közönség általában csak az utolsó
pillanatban dönt a részvételről. Ez támasztják alá az itt regisztrált adatok is. Egy hónapja
döntött a nézők 19,5 % (62 fő), 2 hete döntött 24,9% (79 fő), az előadást megelőző napokban
vásárolta meg a jegyét 46% (146 fő) és az előadás előtt pedig 9,4% (30 fő).
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5. Vendégelégedettségi mutatók:
5. 1. Tervezik-e, hogy jövőre is részt vesznek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti
előadásain?
A megkérdezett nézők szinte egyöntetűen 99% 314 fő az válaszolták, hogy szeretnének részt
venni a 2012-es Agria Nyári Játékok előadásain. Nemleges választ nem kaptunk, 1% 3 fő még
nem tudott válaszolni.
5.2. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait?
Az előző kérdéshez hasonló arányú választ kaptunk erre a kérdésre is: a nézők 99% 313 fő
ajánlaná, 4 fő pedig még nem tudja, hogy ajánlaná-e ismerősei részére ezt a nyáresti
programlehetőséget.
5.3. Mennyire elégedett az Agria Játékok Nonprofit Kft. által szervezett nyáresti
programok választékával?
A vendégek 1-5 ig terjedő pontszámokkal értékelhették a választékot. A legmagasabb pont
jelentette azt, hogy a néző teljesen elégedett az előadások választékával.
A legtöbben 64,6 % (205 fő) teljesen elégedettek voltak, 4 pontot adott a nézők 30,5% (97
fő), 3 pontot adott a nézők 3,1% (10 fő), illetve 2 főnek egyáltalán nem felelt meg az
programok összetétele. Erre a kérdésre 3 fő nem válaszolt.
6. Gazdasági hatás
Az Agria Játékok Kft. vendégeinek költési szokásai július- augusztus hónapban
szabadtéri kulturális programokra
A válaszadást azzal könnyítettük, hogy értékhatárokat adtunk meg. Ennek alapján a
válaszadók legnagyobb része 46,3 % (147 fő) 6.000-10.000 Ft/fő összeget fordít e célra.
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A belföldi látogatók számára készített kérdőív kiértékelése:
A belföldi vendégek részére összeállított kérdőívet 109 személy töltötte ki. Ebből 37 férfi és
72 nő. Közöttük 11 fő külföldi volt, akik részben magyarul, németül vagy angolul válaszoltak
a feltett kérdésekre. A csekély külföldi válaszarány miatt az adataikat nem volt érdemes külön
feldolgozni, hanem a belföldi nézőkkel együtt kezeltük válaszaikat.
Vendégkörelemzés:
Vendégkör demográfiai jellemzői:
% (31 fő) 18-25 év közötti
% (40 fő) 26-45 év közötti
% (31 fő) 46-65 év közötti
% (7 fő) 65 év feletti.

A válaszadók iskolai végzettsége:
% (4 fő) szakiskolai végzettséggel
% (39 fő) gimnáziumi, szakközépiskolai végzettséggel
60 % (63 fő) felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
nem válaszolt 3 fő %.
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Földrajzi küldőterületek:
A belföldi kérdőívre válaszolók Magyarországról 26 településről érkeztek (100 fő). A
legtöbben Budapestről 35 % (38 fő). A többi településről aránylag alacsony létszámban
jelentek meg nézők. Debrecenből és Székesfehérvárról 5 fő, a további helyiségekből 2-3-4 fő
érkezett majdnem mindenki Kelet-Magyarországról. A külföldi nézők az USA-ból,
Szlovákiából, Romániából, Németországból és Franciaországból látogattak el a rendezvényre.
1. A vendégek látogatási motivációja
A legtöbb vendég látogatási célja pihenés, nyaralás 50 %-ban (55 fő) volt. Kifejezetten az
előadás miatt 36%, (39 fő) érkeztek Egerbe
Üzleti úton a válaszadók 14 %-a, (15 fő) volt.

2. Tartózkodási idő
A válaszadók közül 28 % (31 fő) csak az előadás megtekintésére érkezett 18 % (20 fő) egy
éjszakát töltött a városban 17-17 fő 3, illetve 8 napot maradt nálunk, 8 fő 4 éjszakát. A
többiek 11, 28 és 31 napot tartózkodtak Egerben. Feltételezhetjük, hogy az első két helyen
szereplő vendégek 51 fő kifejezetten az előadás megtekintése miatt kereste fel városunkat. Ez
a megkérdezett vendégek 46,7 % volt.
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A válaszadóktól azt is megtudtuk, hogy közülük legtöbben szállodában 48 % (52 fő), ifjúsági
szálláshelyen 21 % (23 fő) rokonnál 2 % (2 fő) éjszakázott. 32 főről nem tudjuk, hogy milyen
szálláshelyet vettek igénybe.

3. Gazdasági hatások
Megkérdeztük a látogatókat, hogy milyen költségeik vannak az egri látogatásukkal
kapcsolatban. Rákérdeztünk a szállás, étkezési, egyéb esti programokra, vásárlási és egyéb
költségeikre.
A kérdőívet kitöltő résztvevők nem mindegyik kérdésre válaszoltak. Feltételeztük, hogy aki
nem adott meg szállásköltséget, nem volt Egerben szállása, a városon kívül viszont lehetett,
vagy rokonoknál, ismerősöknél szállt meg. A részeredmények átlagánál csak azokat a
kérdőíveket vettük figyelembe, ahol összeg szerepelt.

Az alábbi táblázatba foglaltan mutatjuk be az átlagos költésüket:
Költség

Válaszolók
száma (fő)

Szállás
Étkezés
Egyéb program
(múzeum, fürdő)
Vásárlás
Egyéb

Átlagos
összeg

51
65

5 685 Ft
3 838 Ft

54

3 963 Ft

45
12

3 022 Ft
2 167 Ft

A kérdések között szerepelt az is, hogy milyen járművel érkeztek a városba, illetve mennyit
költöttek közlekedésre.

11

Sajnos erre a kérdésre nem mindenki adott választ (31 fő). A válaszadók közül legtöbben
személygépkocsival érkeztek 61 % (66 fő), autóbusszal 6 % (7 fő), vonattal pedig 5 % 5 fő.
Az átlagos közlekedési költségük oda-vissza 7.802 Ft volt.
Átlagos napi költés
A vendégek átlagos napi költése, aki adatot szolgáltattak Egerben utazás nélkül a belföldi
vendégek esetében 13.487 Ft volt. Összes kiadásuk átlagosan 18.676 Ft
Érdekesség, hogy 2009-ben a megkérdezettek átlagosan 16.587 Ft-ot költöttek naponta,
amelyhez képest a vendégek átlagos kiadásai ebben az évben közel 12,5%-al növekedtek.
4. Tudni szerettük volna, hogy hány fős társasággal érkeztek az előadásra.
Egyedül 4 fő, társasággal 105 fő. Ebből
egy partnerrel
34 fő
3 fős társasággal
18 fő
4 fős társasággal
12 fő
5 fős társasággal
20 fő
6 vagy annál nagyobb
21 fő
társasággal

A legtöbben 2-3 fős társaságként látogattak el az előadásra.
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5. Döntéshozatal a rendezvényen való részvételről
Az egri és Eger környéki válaszadóktól eltérően legtöbb esetben közösen döntöttek a
rendezvény meglátogatásáról 43 % (47 fő), a nők esetében 28 % (31 fő), a férfiaknál 14 % (15
fő) volt a meghatározó az eladás megtekintésével kapcsolatban. Egyéb tényező befolyásolta a
megjelenést 15 % (16 fő) esetében.

5.1. Mikor döntöttek a részvételről a nézők?
Egy hónapja döntött a belföldi kérdőívet megválaszolók 28 % (30 fő), 2 hete döntött 25 % (27
fő), az előadást megelőző napokban vásárolta meg a jegyét 29 % (32 fő) és az előadás előtt
pedig 18 % (20 fő).
A távolabbról érkező vendégek megközelítőleg a fele valamivel korábban hozott döntést
arról, hogy megtekintik az előadást. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a megkérdezett belföldi
nézők fele tudatosan azért érkezett Egerbe, hogy az előadást szeretné megnézni, másik felük
pedig a városban való tájékozódás alapján döntött a részvételről.
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6. Vendégelégedettségi mutatók:
6.1. Tervezik-e, hogy jövőre is részt vesznek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti
előadásain?
A megkérdezett nézők többsége 82 % (89 fő) a jövőben szívesen újra eljönne Egerbe az Agria
Nyári Játékok előadásaira. Nemleges választ a belföldi vendégek 14 % -tól (15 fő) kaptunk,
bár néhányan azt a kiegészítést is hozzátették, eddig majd minden évben itt voltak és most
már fontolgatják, hogy más nyári színházi fesztivált is megismerjenek. Volt olyan néző, aki
azt válaszolta, hogy erre a kérdésre csak az előadás végén tudna csak válaszolni, illetve még
nem tudja, merre indul jövőre 4 % (5 fő).
6.2. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait?
Hasonlóan az egri és Eger környéki látogatókhoz a belföldi nézők 95 % (104 fő) szívesen
ajánlaná az Agria Játékok Nonprofit Kft. által szervezett nyári színházi előadásokat
ismerőseinek. Itt 5 fő nem válaszolt a kérdésre.
Összegzés:
Mind a rendezvény, mind az annak helyet adó város szempontjából fontos ismeretet szerezni
arról is, hogy milyen gazdasági hatásai vannak egy-egy rendezvénynek az adott
desztinációban. A jelen felmérésben arra kerestük a választ, hogy milyen jellemzői vannak az
Agria Nyári Játékok vendégkörének, hogyan érhetők el, mennyit és mire költenek a
résztvevők.
A megkérdezettek közül a legtöbb néző a 26-45 éves korosztályhoz tartozott. Iskolai
végzettségük felsőfokú. Eger környékéről 18 településről, illetve az ország többi részéből 26
településről, közülük legtöbben Budapestről voltak kíváncsiak az előadásokra. Ezen kívül öt
országból válaszoltak a kérdezőbiztosoknak. A vendégkört legjobban szórólapokon és
plakátokon keresztül illetve barátok és ismerősök ajánlásával érték el. A legtöbben
partnerükkel érkeztek az előadásokra. Az egriek és Eger környékiek legtöbbje törzsvendégnek
számít, mivel már 6-8 alkalommal részt vett az előadásokon. A részvételről inkább a hölgyek
döntöttek, de a távolabbról érkező vendégek esetében magas volt a közösen döntők aránya is.
A legtöbben az előadást megelőző napokban határozták el magukat, de a nagyobb távolságról
jövők közel egy hónappal előbb.
Az egriek és Eger környékiek átlagosan 6-10 ezer Ft/fő között költöttek nyáresti kulturális
programokra. A belföldi vendégek átlagos költése 13.487 Ft/fő. A megkérdezett belföldi
vendégek, akik nem rendelkeztek szállással Egerben kifejezetten csak az előadás
megtekintése miatt érkeztek Egerbe.
A vendégek elégedettségét mutatja, hogy jövőre is részt kívánnak venni az Agria Játékok
Nonprofit Kft. által szervezett művészeti fesztiválon és ezt az ismerőseiknek is szívesen
ajánlanák. A programok választékával is elégedettek voltak.
Befejezésül megállapítható, hogy az Agria Játékok Nonprofit Kft. által szervezett Agria Nyári
Játékok művészeti fesztivál a város egyik kiemelkedő rendezvénye. A fesztivál továbbra is
kedvelt a látogatók körében, amit egyrészt a visszatérő vendégek még mindig magas száma és
a vendégek által adott értékelés is alátámaszt.
Eger, 2011. október 7.
Készítette
Szádeczky Kornélia
idegenforgalmi közgazdász MA
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