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Kutatás az Agria Nyári Játékok 2018.évi előadásain 
 

1. Bevezetés 
 
Az Agria Játékok Nonprofit Közhasznú Kft. 2018 nyarán, három helyszínen több mint 40 
produkcióval várta a színházszerető közönséget. A 43. alkalommal megrendezésre került 
Agria Nyári Játékok szabadtéri színházi előadásai széles repertoárjában operettek, vígjátékok, 
történelmi musical és élő koncertek, kamaraszínház és gyermekszínházi előadások 
színesítették, gazdagították Eger nyári kulturális kínálatát. 
 
A művészeti fesztiválon a szervező Kft. megbízásából e turisztikai hatástanulmány 
elkészítéséhez az előadások előtt és szüneteiben kérdőívezésre került sor kérdezőbiztosok 
közreműködésével. A repertoárból kilenc előadásra fókuszáltunk. Immár hagyományosan 
három helyszínen, a Líceum udvarán, a gyermek és kamaraszínházi előadások helyszínén, a 
Dobó István Gimnázium udvarán és az egri várban. Az Egri Csillagok musical idén 
különleges jubileumokat ünnepelt. A színpadi adaptáció 20 éve készült és 15 éve azonos 
helyszínen, a várban örvendezhetnek a nézők a nagyszabású produkciónak. Az eredeti 
szereplőgárdával idén utoljára találkozhatott a közönség, jövőre már új szereposztásban kerül 
majd bemutatásra. 
 
Az előadások, amelyeken a kérdőívezés, adatgyűjtés folyt: 
 
Kamaraszínházi előadás a Dobó Gimnázium udvarán: 
2018. július 12. csütörtök Duett (ingyenes előadás) 
 
Gyermekszínházi előadások a Dobó Gimnázium udvarán:  
2018. július 10. kedd – Vidám mesék 
2018. július 24. kedd – Az állatok nyelvén tudó juhász 
 
Líceum udvari előadások: 
2018. július 11. szerda – Anconai szerelmesek – zenés vígjáték 
2018. július 14. szombat – A Pál utcai fiúk - musical 
2018. július 21. szombat – Marica grófnő - nagyoperett  
2018. július 25. szerda – Nostradamus – világok vándora táncszínházi musical 
2018. augusztus 10. péntek – Robin Hood – musical 
 
Egri Vár előadás: 
2018. augusztus 3. péntek - Egri csillagok musical 
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Cégünk megbízása a hatástanulmány elkészítésére 2009 óta folyamatos, így a tendenciák 
megfigyeléséhez a kérdőívek tartalmát nem változtatjuk. A felnőtt és a gyermekelőadásokon 
két-két kérdőívet használunk a belföldit és az egri valamint az Eger környéki nézők 
megkérdezésére. A kérdőívezésen kívül szúrópróba szerűen az előadásokra érkező nézőktől a 
helyek elfoglalása előtt megkérdeztük, hogy mely településekről érkeztek. 
 
A kilenc előadáson összesen 512 ember véleményét sikerült rögzíteni. Ebből 320 néző egri, 
illetve Eger környéki lakóhellyel rendelkezett 15 környező településről. A belföldi vendégek 
részére készített kérdőívet 192 színházlátogató válaszolta meg. A gyermekelőadásokon 60 fő 
véleményét tudtuk megkérdezni. 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. Milyen 
műfajú előadásra jönnének el szívesen a következő években. Rákérdeztünk arra is, hogy 
mennyire elégedettek a nyáresti programok választékával, továbbá mennyi pénzt fordítanak 
július-augusztus hónapban szabadtéri nyáresti kulturális programokra. 
 
A gyermekelőadások kérdőíve kérdéseket tartalmazott arra vonatkozólag, hogy a játszott 
darabok a gyermekek életkorának megfelelő volt-e, ténylegesen a gyermekhez szólnak-e az 
előadások, és mennyire elégedettek-e a színészek teljesítményével. Azt is megkérdeztük, hogy 
mit tapasztalnak a szülők, mennyi ideig emlékeznek vissza a gyerekek az előadásra, meddig 
beszélnek róla, illetve milyen módon emlegetik az előadást.  
 
A belföldi látogatók kérdőívében kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen céllal érkeztek a 
városba, látogatásuk időpontját kötötték-e az Agria Nyári Játékok rendezvényeinek 
megtekintéséhez. Megszálltak-e Egerben, milyen kategóriájú szálláshelyet vettnek igénybe, 
hány napot töltöttek itt és mennyit költöttek szállásra. Étkeztek-e a város éttermeiben, 
felkeresték-e a város múzeumait, kiállítóhelyeit. Érdeklődtünk, hogy milyen közlekedési 
eszközzel érkeztek a városba, illetve hány fős társasággal nézték meg az előadást. Tudni 
szerettük volna azt is, hogy ki döntött a rendezvény meglátogatásáról, szándékukban áll-e a 
jövőben is hasonló céllal Egerbe látogatni és ismerőseik részére ajánlanák-e a cég által 
szerevezett előadásokat. Mennyire elégedettek az előadások helyszínével, milyen műfajú 
előadás lenne a jövőben vonzó számukra. 
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2. Az egri és Eger környéki vendégek által kitöltött kérdőívek értékelése: 
 
 
2.1. Vendégkörelemzés: 
 
Az összes érvényes egri és Eger környéki kitöltött kérdőívet figyelembe véve a válaszadók 
320 fő. A hosszú évek során megfigyeltük, hogy egy párt vagy társaságot kérdezve, általában 
a hölgyek válaszolnak. Az ez évi arányok is ezt igazolták. 
74 % (237 fő) nő és 26 % (83 fő) férfi. 
 
Vendégkör demográfiai jellemzői:  
 
8 % (26 fő) 18-25 év közötti 
21 % (67 fő) 26-45 év közötti 
52 % (166 fő) 46-65 év közötti 
19 % (61 fő) 65 év feletti. 
 
Az esti előadásokra a megkérdezett nézők közül 27 fő érkezett gyermekkel. A gyerekek 
életkora 9-17 év között volt. 
 

 
 
Az adatokból megállapítható, hogy az Agria Nyári Játékok célközönsége változatlanul a 26-
65 éves, aktív lakosság korosztályából áll össze.  
 
A válaszadók iskolai végzettsége:  
 
1% (3 fő) szakiskolai végzettséggel  
37 % (118 fő) gimnáziumi, szakközépiskolai végzettséggel  
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62 % (199 fő) felsőfokú végzettséggel  
egyéb végzettséggel senki nem rendelkezett.  
 

 
 
 

 
Az Agria Játékok nyári rendezvényein az egri és Eger környéki résztvevők többsége felsőfokú 
végzettséggel rendelkezett.  
 
Az egri és Eger környéki kérdőívet 320 fő töltötte ki. Egrinek vallotta magát a kérdőívet 
kitöltők 52 %-a (166 fő). Az Eger környékiek (154 fő) 48%, 14 településről érkeztek.   
 
2.2. A vendégkör elérése 
 
Az Agria Játékok résztvevőinek legfőbb tájékozódási / információszerzési csatornái 
A látogatók több választ is adhattak. A legtöbben (210 fő) a barátok, ismerősök ajánlását 
adták meg, a második helyen (162 fő) az Agria Játékok Kft. plakátjairól és szórólapjairól 
tájékozódtak, érdekes módon megfordult, hogy többen tájékozódtak más internetes honlapról 
(150 fő) mint a szervezők saját honlapjáról. (101 fő). Ezt követte a szervezők pavilonja az 
Eszterházy téren, (87) fő. A print újságok közül kiemelkedett a Szuperinfó (49 fő) A Szent 
István Rádióra 14 fő, a Heves Megyei Hírlapra 8 fő, az FM7 Rádióra 6 fő hivatkozott.  
 
Nagyon sok néző számára természetes, hogy van Agria Nyári Játékok, így a tájékozódás a 
konkrét előadásokra, jegyárakra, jegyvásárlásra vonatkoztatták.  
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2.3. Nézők társas viszonyai: 
 
Tudni szerettük volna, hogy hány fős társasággal érkeztek az előadásra.  
Egy partnerrel: 158 fő 
3 fős társasággal: 78 fő 
4 fős társasággal 32 fő 
5, vagy annál több fős társasággal 52 fő 
 

 
 

A kérdőív megválaszolói ebben az évben a korábban jellemző átlagos válaszokat adták.  
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2.4. Az előadások látogatásának gyakorisága 
 
Megkérdeztük az előadások közönségét arról, hogy hányadik alkalommal vesznek részt az 
Agria Nyári Játékok előadásain.  
Először:   35 fő 
Másodszor:   46 fő 
3-5 éve:   107 fő 
6-8 éve:  62 fő 
Sokadik alkalommal:  70 fő 
  

 
 
 

A válaszokból a korábbiakhoz hasonlóan megállapíthatjuk, hogy a nyári előadások stabil 
törzsközönséggel rendelkeznek, de mindig vonzanak be új nézőket is. Az Agria Nyári Játékok 
rendezvényeire számít az egri és az Eger környéki lakosság. 
 
 
2.5. Döntéshozatal a rendezvényen való részvételről 
 
Az esetek többségében közösen (234 fő) döntöttek az előadásokon való részvételről. A 
hölgyek döntéshozatala változatlanul markáns (76 fő). A férfiak (10 fő) kevésbé döntöttek 
egyedül, illetve a férfiak általában hölgy társaságban érkeztek és a kérdés megválaszolásakor 
inkább a közös döntés válasz került előtérbe.    
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2.5.1. Mikor döntöttek a részvételről  
 
A döntési szokások általában egyre közelebb esnek az előadás időpontjához. Különösen igaz 
szokott lenni ez a szabadtéri rendezvények esetében. A rendezvényszervezők részére igen 
kényes kérdés, hogy mennyire tudják bebiztosítani magukat arra, hogy a rendezvényen kellő 
számú néző jelenjen meg. Az ezen évi válaszok alapján egy hónapja döntött a nézők 17 % (54 
fő), 2 hete döntött több mint 24% (77 fő), az előadást megelőző napokban vásárolta meg a 
jegyét 56% (179 fő) és az előadás előtt pedig 3% (10 fő).  
 
 
2.6. Vendégelégedettségi mutatók: 
 
2.6.1. Tervezik-e, hogy jövőre is részt vesznek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti 
előadásain? 
 
A megkérdezett nézők szinte legtöbbje 96% (307 fő), azt válaszolták, hogy szeretnének részt 
venni a Agria Nyári Játékok jövőbeli előadásain. 4% (13 fő) még nem tudta, vagy nem akarta 
megmondani. 
 
 
2.6.2. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait? 
 
A nézők 98 %-a (314 fő) igennel válaszolt erre a kérdésre, 2% (6 fő), mivel először jött el az 
előadásra és az előadás előtt kérdeztük meg, „talán”-nal felelt. 
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2.6.3. 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, 63 % (202 fő) teljesen elégedettek voltak, 4 pontot adott a nézők 33 %-a (106 
fő), 3 pontot adott a nézők 2%-a (6 fő), és 2% (6 fő) nem tudta megítélni.  
 
2.7 Jegyvásárlási szokás  
Interneten a megkérdezettek 8%-a (25 fő) rendelte meg a jegyét, 3% (10 fő) kapta ajándékba a 
jegyét. 89% (285 fő) a pavilonnál vásárolta meg a jegyét. 
 
2.8. A vendégek műfaji elvárásai a következő évekre 
A nézőknek 1-5-ig skálán kellett megadniuk, hogy a hat műfajból melyik előadásra 
látogatnának el a legszívesebben a jövőben. A műfajokra adott osztályzatokat átlagoltuk.  
A nyár, a könnyedebb, szórakoztatóbb műfajok időszaka, így nem véletlen, hogy a 
megkérdezett nézők leginkább musicalt (4,8) és zenés vígjátékot (4,7), valamint bohózatot 
(4,2) és operettet (4,1) szeretnének. Emelkedett az igény a tavalyihoz képest a koncertekre (4), 
de a prózai darabokat változatlanul inkább a kőszínházban szeretnék megnézni (3,5). 
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2.9. 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 közel 4 %-a (13 fő) 5.000 Ft alatt fordított e célra. A nézők 40 %-a (128 fő) 6.000-
10.000 Ft között költött. 11.000-15.000 Ft között 24 % (77 fő) és a megkérdezettek 17 %-a 
(54 fő) 16.000-20.000 Ft közötti összeget adott ki és 15 % (48 fő) 20.000 Ft felett áldozott 
nyári kulturális szórakozására. A tendenciákat figyelve az erre a kérdésre adott válasz 
nagyban eltér a korábban adott válaszoktól. Magasabb költési hajlandóságra utal a nyári 
szabadtéri programok tekintetében. 
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3.  
A belföldi látogatók számára készített kérdőív kiértékelése 

 
A belföldi vendégek részére összeállított kérdőívet 192 személy töltötte ki. Ebből 64 férfi és 
128 nő. A vendégek 24 fő 1 és 14 év közötti gyermeket hoztak magukkal, a gyermekek 
átlagéletkora 11 év volt. 
 
3.1 Vendégkörelemzés: 
 
Vendégkör demográfiai jellemzői:  
 
4 % (8 fő) 18-25 év közötti 
63 % (121 fő) 26-45 év közötti 
24 % (46 fő) 46-65 év közötti 
9 % (17 fő) 65 év feletti volt.  

 

 
 
 

A válaszadók iskolai végzettsége:  
2 % (3 fő) szakiskolai, szakközépiskolai végzettséggel 
43 % (83 fő) gimnáziumi, szakközépiskolai végzettséggel  
55 % (106 fő) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 
Egyéb végzettséget senki nem adott meg. 
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Földrajzi küldőterületek: 
 
A belföldi kérdőívre válaszolók Magyarországról 22 településről érkeztek (192 fő). A 
kérdőíves megkérdezés viszont nem ad hiteles képet arról, hogy egy-egy előadásra hány 
településről érkeztek. 2016 óta szúrópróba szerűen az előadásokra való belépéskor majd az 
összes nézőtől (beérkező párok, társaságok) megkérdezzük, hogy honnan érkeztek. Idén 
három előadás előtt végeztük ezt a vizsgálatot. 
2018. július 12-én a Dobó Gimnázium udvarán a Duett c. ingyenes előadásra 16 településről 
érkeztek a nézők. 
2018. július 24-én a Dobó Gimnázium udvarán Az állatok nyelvén tudó juhász 
gyermekelőadáson 14 települést regisztráltunk.  
2018. augusztus 3-án az egri várban az Egri csillagok musicalra 67 településről érkeztek. A 
várban külföldi nézők is voltak Szlovákiából, Romániából, Németországból, Angliából, 
Svájcból és Svédországból.  
Összesítve a három előadásra 74 településről érkeztek a nézők, amely települések közül 15 
település volt 100 km-nél távolabb.  
Feltételezzük, hogy a 100 km-nél távolabbról érkező nézők megszálltak Egerben vagy a 
környékén.  
 
A korábbi évek tendenciája alapján változatlanul megállapíthatjuk, hogy az Agria Nyári 
Játékok előadásainak törzsközönsége Eger és környékének lakossága, de nem elhanyagolható 
belföldi ismertsége és vonzása, hiszen többen kifejezetten az előadásokra érkeztek. Az 
előadásokhoz 2-3 napi itt tartózkodást terveztek. A belföldi vendégek közül a budapestiek 
aránya még mindig kiemelkedő. Örömmel tapasztalható, hogy több előadáson a szomszédos 
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országok magyar ajkú nézői, távolabbról elszármazott vagy külföldön dolgozó magyarok, a 
zenés előadásokon magyarul nem tudó külföldi nézők is megjelentek.  
 
3.2. A vendégek látogatási motivációja 

 
A legtöbb vendég látogatási célja pihenés, nyaralás 77 %-ban (148 fő) volt. Kifejezetten az 
előadás miatt 14 %, (27 fő) érkeztek Egerbe. A rokonlátogatás céljából 9 % (17 fő) volt a 
városban.   

 

 
 

 
3.3. Tartózkodási idő 
 
A válaszadók közül 8 fő csak az előadás megtekintésére érkezett. A többi megkérdezett 
belföldi vendégnek volt szállása Egerben vagy a környékén. Az itt éjszakázókra az 2-3 
éjszakás tartózkodás volt a legjellemzőbb.   
 
Az itt megszállók 44 % -a (85 fő) szállodában, panzióban éjszakázott. Vendégházban 24 % 
(46 fő), ifjúsági szálláshelyeken 8 % (15 fő), és a rokonoknál, ismerősöknél 24 % (46 fő) 
szállt meg.  
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3.4. Gazdasági hatások 
 
A belföldi nézőktől megkérdeztük mennyi a szállásköltségük, igénybe vesznek-e éttermi 
szolgáltatásokat és naponta hányszor, felkeresnek-e egri kiállítóhelyeket, múzeumokat és 
hányat, visznek-e haza ajándékot, illetve milyen közlekedési eszközzel érkeztek. 
 
Az egyszerű kérdések ellenére, erre a kérdésre nehezen tudtak gyorsan válaszolni. A 
válaszadók, akik ezt a kérdést megválaszolták leginkább szállodában laktak és félpanziós 
ellátást kaptak. Az általuk megadott adatok nem általánosíthatók, napi szállásköltségük 
félpanziós ellátással átlagosan 13.200 Ft volt (22 fő). A többi vendégnél, aki adatot adott meg 
a szállásköltségre vonatkozóan (42 fő) a szállásra 6.500 Ft-ot költött átlagosan.  
Éttermi szolgáltatást általában egy alkalommal vettek igénybe. Erre a válaszadók 70%-a 
válaszolt és volt néhány válaszadó, aki azt jelezte, hogy egyáltalán nem vesznek igénybe 
éttermi szolgáltatást.   
A megkérdezett belföldi vendégek több mint a fele átlagosan 62 % (119 fő) keresett fel 
múzeumokat és kiállítóhelyeket. Átlagosan 2,6 kiállítóhelyet, múzeumot látogattak meg. Az a 
néző, aki a legtöbb helyen volt 6 helyszínt sorolt fel nekünk. A megkérdezett nézők 57 % 
(109 fő) vásárol valamilyen ajándékot Egerben, ez a korábbi arányokhoz képest visszaesés. 
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3.5. Nézők által használt közlekedési eszközök: 
 
A kérdések között szerepelt az is, hogy milyen járművel érkeztek a városba.  

 
 

 
 

A válaszadók közül így ebben az évben is személygépkocsival érkeztek a legtöbben 90 % 
(173 fő), vonattal 3 % (6 fő), autóbusszal pedig a vendégek 7 %-a (13 fő) érkezett.  
 
 
3.6. Nézők társas viszonyai 
 
Tudni szerettük volna, hogy hány fős társasággal érkeztek az előadásra. 

         Egyedül              nem érkezett senki.  
egy partnerrel 121 fő 
3 fős társasággal 21 fő 
4 fős társasággal 38 fő 
4-nél több főből álló társasággal 12 fő 
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A legtöbben 2-4 fős társaságként látogattak el az előadásra.  
A látogatók válaszából egyértelműen kiderült az az alapvető tény, hogy a színház társas 
műfaj.  
 
 
3.7. Döntéshozatal a rendezvényen való részvételről 
 
A legtöbb esetben közösen döntöttek a rendezvény meglátogatásáról 80 % (154 fő). A nők az 
esetek 14 %, (27 fő) a férfiak 6 % -ban (12 fő) döntöttek az eladás megtekintéséről.  
 
 
3.7.1. Mikor döntöttek a részvételről a nézők?  
 
Egy hónapja döntött a belföldi kérdőívet megválaszolók 52 % (100 fő), 2 hete döntött 6 % (12 
fő), az előadást megelőző napokban vásárolta meg a jegyét 36 % (69 fő) és az előadás napján 
pedig 6 % (11 fő).  
A távolabbról érkező vendégek többsége több mint egy hónapja döntött az előadás 
megtekintéséről és interneten vásárolta meg a jegyét. Ez azt jelzi, hogy van a városban egy 
olyan vendégkör, aki a nyári szabadságában tudatosan számol az Agria Nyári Játékok egyik 
előadásának megtekintésével és ahhoz tervezik az egri vagy Eger környéki tartózkodásukat.  
A másik ugyanolyan jelentős számú néző csak pár nappal az előadás előtt dönt a nyáresti 
szabadtéri előadás megtekintéséről. Ez jócskán nehezíti a szervezők feladatát, mert  
a,: a belföldi néző Egerben, már az itt tartózkodása alatt tájékozódik a kulturális 
lehetőségekről 
b.: pár nappal előbb dönt az egri látogatásról, amelynek lehet fő szempontja is a nyári 
szabadtéri előadás 
c.: az időjárás és az egyéb programok függvényében dönt az előadás megtekintéséről.  
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3.8. Vendégelégedettségi mutatók: 
 
3.8.1. Tervezik-e, hogy jövőre is részt vesznek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti 
előadásain? 
A megkérdezett nézők 62 %-a (119 fő) a jövőben szívesen újra eljönne Egerbe az Agria Nyári 
Játékok előadásaira. Nemleges választ is kaptunk, 13 % (25 fő), amit azzal indokoltak, hogy a 
közeljövőben nem terveznek egri tartózkodást. Talán vagy még nem tudja a megkérdezettek 
25 %-a (48 fő).  
 
3.8.2. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait? 
A belföldi nézők 70% (134 fő) szívesen ajánlaná az Agria Játékok Nonprofit Kft. által 
szervezett nyári színházi előadásokat ismerőseinek. 19% (36 fő) talán, illetve 11% (21 fő) 
még nem tudott választ adni, mivel csak egy előadásra érkezett és az előadás előtt kapta a 
kérdést.   
 
 3.8.3. Mennyire elégedett az Agria Nyári Játékok által szervezett nyáresti programok 
választékával?  
A vendégek 1-5-ig terjedő skálán pontszámokkal értékelhették a választékot. A legmagasabb 
pont jelentette azt, hogy a néző teljesen elégedett az előadások választékával.  
 
A legtöbb esetben a vendégek úgy érkeztek Egerbe, hogy az itt tartózkodásuk alatt egy 
előadást néztek meg, így számukra a választék nem volt értelmezhető. De az adott estre 
vonatkozóan teljesen elégedettek voltak.  
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A nézők 93%-a (179 fő) 5 pontra értékelte és 7%-uk (13 fő) 4 pontot adott. 
 
3.9. A vendégek műfaji elvárásai a következő évekre 
A nézőknek 1-5-ig skálán kellett megadniuk, hogy a hat műfajból melyik előadásra 
látogatnának el a legszívesebben a jövőben, mint szabadtéri előadásra. A műfajokra adott 
osztályzatokat átlagoltuk. A nyár, a könnyedebb, szórakoztatóbb műfajok időszaka, így nem 
véletlen, hogy a megkérdezett nézők leginkább a zenés vígjátékot 4,7, a musicalt 4,6, 
koncertet 4,4 szeretnének látni. Az operettre 3,8, bohózatra 3,9 és a prózai darabokra kisebb 
igény 3,3 mutatkozott. 
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4. Gyermekelőadások kérdőíve 
 
 
Az Agria Nyári Játékok rendezvénysorozat részeként a Dobó István Gimnázium udvarán 14 
előadást nézhettek meg a gyerekek a Babszem Jankó Gyermekszínház és vendégei színre 
vitelében. A kérdőívezés ezek előadások közül kettő előadáson zajlott. A válaszadók 
legtöbbje egri vagy Eger környéki lakos volt. A messzebbről érkezőkkel a belföldi kérdőív 
kérdéseire kértünk választ, és összesítve dolgoztuk fel a 3. pontban.  
 
4.1. Vendégkörelemzés: 
 
Az összes érvényes egri és Eger környéki kitöltött kérdőívet figyelembe véve a válaszadók  
68 % (41) nő és 32% (19) férfi.  
 
Vendégkör demográfiai jellemzői:  
3 % (2 fő) 18-25 év közötti 
66 % (40 fő) 26-45 év közötti 
19 % (11 fő) 46-65 év közötti 
12 % (7 fő) 65 év feletti. 
 

 
 
 
Az előadásokra a megkérdezett nézők mindegyke gyermekkel érkezett. Általában 2-3 
gyermekkel. Volt néhány diákcsoport is, őket nem vontuk be az átlagolásba. A gyerekeket a 
szülők, nagyszülők hozták el az előadásokra. 
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 A gyerekek életkora 1-13 év között volt. A legtöbben az 3-4 és a 6-7 éves korosztályból 
kerültek ki, a korábbi évek lekérdezésének megfelelően.  
  
A válaszadók (szülők, nagyszülők) iskolai végzettsége:  
0 % (0 fő) szakiskolai végzettséggel  
12 % (7 fő) gimnáziumi, szakközépiskolai végzettséggel  
88 % (53 fő) felsőfokú végzettséggel  
Egyéb végzettséggel rendelkezett senki.  
 
A gyermekelőadások kérdőíveit döntően egri nézők töltötték ki. Eger környékéről 12 
településről érkeztek az előadásokra.   
 
4.2. A vendégkör elérése 
A gyermekelőadásokról a nézők legfőbb tájékozódási / információszerzési csatornái az 
alábbiak voltak: 
A legbiztosabb forrás a szervezők saját honlapja volt. (46 fő), ezt követte az Agria Játékok 
Kft. plakátjairól és szórólapjairól való tájékozódás (42 fő). A sorban a következő a barátok, 
ismerősök ajánlása volt (34 fő). 29 fő személyesen tájékozódott az Eszterházy téren lévő 
pavilonnál. 28 főt a Szuperinfó segített, 14 fő az FM7 Rádióban hallotta. Információs 
csatornájaként a más weboldalakon való tájékozódást (9 fő), és a Heves Megyei Hírlapot (4 
fő) adta meg.  
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4.3. Az előadások látogatásának gyakorisága 
 
Megkérdeztük az előadások közönségét arról, hogy hányadik alkalommal vesznek részt az 
Agria Nyári Játékok előadásain. A válaszok vonatkozhattak a gyermek, illetve a felnőtt 
előadásokra egyaránt. 
Először:  12 fő 
Másodszor:  24 fő 
3-5éve:  10 fő 
6-8 éve: 4 fő 
sokadik: 10 fő 
 
A válaszokból megállapítható, hogy a gyermekelőadások közönsége több éve látogatja az 
Agria Játékok Kft. nyári előadásait. A szülők gyermeküket, unokájukat, szívesen hozzák el a 
gyermekelőadásokra.  
 
Arra is rákérdeztünk, hogy ebben a nyári szezonban hány előadást terveznek megnézni: 
Többen azt jelezték, hogy az összes előadást, voltak olyanok, akik az új előadásokra 
kíváncsiak, mert tavaly már többet láttak. Átlagosan 2-3 gyermekelőadást terveztek megnézni.  
egy előadást (32 fő). 
 
4.4. Döntéshozatal a rendezvényen való részvételről 
 
A gyermekelőadások kérdőívében eltérően a két másik kérdőívtől nem szerepelt az a kérdés, 
hogy ki döntött a részvételről, mivel feltételezzük, hogy szülői döntés nélkül nincs 
gyermekközönség sem.  
 
 
4.4.1. Mikor döntöttek a részvételről  
 
A gyermekelőadások esetében a döntési szokások még inkább közelebb esnek az előadás 
időpontjához. A másik befolyásoló tényező az időjárás a szabadtéri rendezvények esetében. A 
válaszok alapján egy hónapja döntött a nézők 15 % (9 fő), 2 hete döntött 7 % (4 fő), az 
előadást megelőző napokban vásárolta meg a jegyét 50% (30 fő) és az előadás előtt pedig 28 
% (17 fő).  
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4.5. Vendégelégedettségi mutatók: 
 
4.5.1. Tervezik-e, hogy jövőre is részt vesznek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti 
előadásain? 
 
A megkérdezett nézők 90%-a (54 fő) tervezi, hogy 2019-ben is részt kívánnak venni az Agria 
Nyári Játékok gyerekszínházi előadásain. Nem tudja, talán eljön választ pedig 10% (6 fő) 
adott. 
 
 
4.5.2. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait? 
 
A nézők 93 %-a (56 fő) igennel válaszolt erre a kérdésre, 7% (4 fő) válasza talán volt, mert a 
gyerekeik lassan kinövik a gyermekelőadásokat.  
 
 
A következő öt kérdés kifejezetten a gyermekelőadásokra vonatkozott. 
 
4.5.3. Mennyire tartják gyermek közelinek az előadásokat. 
 
A nézők 1-5-ig pontszámokkal jelölhették meg válaszukat. A legmagasabb szám a legjobb, a 
gyermekhez legközelebb álló vélemény jelzésére szolgált.  
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A válaszadást nehezítette, hogy a kérdéseket az előadások előtt tettük fel, így azok, akik csak 
egy előadást néztek meg (8 fő) nem tudtak még válaszolni a kérdésre. A legtöbb néző, akit 
megkérdeztünk a legjobbra értékelte a gyermekszínházi előadásokat a gyermek közeliségük 
miatt. 
 
4.5.4. Mennyire elégedettek a színészek teljesítményével? 
 
A vendégek 1-5 ig terjedő pontszámokkal értékelhették a választékot. A legmagasabb pont 
jelentette azt, hogy a néző teljesen elégedett az előadások választékával. Erre a kérdésre az 
előzőhöz hasonlóan a nézők 87%-a (52 fő) válaszolt. 13% (8 fő) még nem tudta megítélni. 
 
4.5.5. Megfelelő volt-e az előadás a gyermekei korosztályának? 
 
A nézők legnagyobb többsége egyetértett azzal, hogy az előadás a gyermekei korosztályának 
teljesen megfelelt 5-öst adott. 8 fő, mivel az előadás előtt kérdeztük, még nem tudta eldönteni.   
 
 
4.6 A gyermekek emlékei az előadásokról 
 
4.6.1. Mennyi ideig emlékszik vissza a gyermek az előadásra?  
A válasz természetesen fügött a gyermekek életkorától.  
1 hétig emlékszik  12% (7 fő) 
Néhány hónapig  31% (19 fő) 
Egy éven túl   57% (34 fő) 
 
A nyári színházi élmények hosszú távon hathatnak arra, hogy a gyerekek felnőttként is 
színházkedvelő, színházba járó felnőttekké cseperedjenek.  
 
4.6.2. Milyen módon emlegeti a gyermek az előadást?  
A többség mesél róla   70% (42 fő), néhányan eljátsszák 22% (13 fő) és néhányan 
lerajzolják 8% (5 fő).  
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5. Összegzés:  
 
A turisztikai hatástanulmányokhoz készített primer kutatások, kérdőívezések mindig 
pillanatfelvételek, hiszen a vendégek, nézők személyes elvárásai igényei állandóan változnak. 
Ami az egyik vendégnek jó, nem feltétlenül felel meg a másiknak. Az elvárások eltérhetnek 
egymástól.  
 
Ezért nagyon fontos, hogy az Agria Nyári Játékok Kft., mit Eger egyik legnagyobb nyári 
rendezvénysorozatának rendezője ismerje a célcsoportjait, a csatornákat, amelyeken eljuthat 
hozzájuk.  
 
Számos szempont befolyásolja a nyári színházi fesztivál minőségét, de akárhogy is nézzük, a 
minőség egyedülálló kritériuma a vendégek, a nézők elégedettsége. A minőség pedig mindaz, 
amit a vendég, a néző annak tart, de ennek megítélése szubjektív. 
 
Az Agria Nyári Játékok programja nyaranta a több mint negyven gyermek és felnőtt, 
változatos előadásával, műfaji sokszínűségét tekintve nem rendelkezik konkurenciával Eger 
városában. Ismertsége országos jelentőségű és komoly törzsközönséggel rendelkezik. A nézők 
többsége ma már az interneten tájékozódik az előadásokról, de érdekes volt megfigyelni, hogy 
jelen kérdőíves kutatáskor kiemelkedett a barátok, ismerősök ajánlása.  
 
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. Öröm volt megtapasztalni, hogy több belföldi vendég kifejezetten az előadás 
megtekintése miatt kereste fel Egert. Az egri és Eger környéki nézők nyáresti kulturális 
szórakozásra szánt kiadásai emelkedtek, több előadásra látogatnak el. A jegyárak a 
gyermekelőadásokon egységesen 800 Ft, a nagyszínházi produkciók 2.900 és 6.000 Ft között 
voltak elérhetők. 
 
Az Agria Nyári Játékok haszna egyaránt mérhető mennyiségi és minőségi mutatókkal. Az 
előadások élményei beépülnek a nézők emlékeibe és erősen kötődnek Eger pozitív imázsához.  
 
A mennyiségi mutatók nem egyszerűen a rendezvényszervezők bevételét, befektetésük 
megtérülését, vagy éppen veszteségét jeleni, hanem a nemzetgazdaság és alrendszerei, 
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valamint a vállalkozói világ is profitál belőle. Így a jegybevételre, a szállásköltségre, 
vendéglátásra, közlekedésre költött összege ÁFA-ja is megjelenik az állam bevételei között. 
 
A nézők iskolai végzettségét nézve megállapítható, hogy a magasan képzett társadalmi 
rétegek életviteléből, kulturális igényeiből és anyagi lehetőségeiből adódó különbségek az 
előadásokon való részvétel tekintetében is megnyilvánultak. A válaszadók többsége felsőfokú 
végzettségű, illetve érettségizett volt. 
 
A vendégek elégedettségét mutatja, hogy jövőre is sokan 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.  
 
A nyári szabadtéri előadások ki vannak téve az időjárás viszontagságának. Megfigyelhető, 
hogy a vendégek két héten belül döntenek az előadások meglátogatásáról, s ez bizonyosan 
összefügg azzal is, hogy az időjárás előrejelzések valószínűsége általában két hétre előre 
látható. Egy-egy vihar, eső, nagy forróság is árt az előadások látogatottságának. Ezért is 
fontos a nyári kulturális műsorok, színházak támogatása akár közvetlenül vagy pályázati 
lehetőségekkel, hiszen a szervező cég, intézmény költségeinek megtérülését is kétségessé 
teheti.  
 
Örömmel tapasztalható viszont az a tény, hogy a belföldi vendégek egy része több mint egy 
hónappal korábban dönt és jegyet rendel az előadásra, ami feltételezi, hogy az utazásuk fő 
motivációja Egerben az Agria Nyári Játékok egyik előadásának megtekintése.  
  
A gyermekkori színházi élmények bizonyosan befolyásolják, hogy felnőtt korban az emberek 
szívesen járnak-e színházba, igényük van-e rá. Így a pillanatnyi élményszerzés mellett egy 
életre szóló szokás kialakításában is katalizátor hatása lehet a nyári gyermek színházi 
előadásoknak. 
   
Befejezésül megállapítható, hogy az Agria Játékok Nonprofit Kft. által szervezett Agria Nyári 
Játékok művészeti fesztivál változatlanul Eger városának egyik kiemelkedő rendezvénye. 
Értékeket és élményeket közvetít, immár több mint 40 éve. A fesztivál változatlanul kedvelt a 
látogatók körében, amit egyrészt a visszatérő vendégek még mindig magas száma és a 
vendégek által adott értékelés is alátámaszt. 
 
Andornaktálya, 2018. december  

Szádeczky Kornélia 
idegenforgalmi közgazdász MA 
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6. Mellékletek 
6.1. KÉRDŐÍV EGRI ÉS EGER KÖRNYÉKI LÁTOGATÓINK SZÁMÁRA 
 

1. Honnan tájékozódott / tájékozódik az Agria Nyári Játékok programjairól? Kérjük a 
megfelelő betűjele/ke/t karikázza be! 
A  Az Agria Játékok plakátjai, szórólapjai 
B  Az Agria Játékok pavilonnál a 
Líceum/Bazilika előtt 

G  TV Eger 
H  Rádió Eger 

C    Heves megyei Hírlap 
D    Szuperinfó 
E   Más újság……………………………….. 
F   Barát, ismerős, rokon ajánlása 

I    Rádió FM7r 
J   Agria Játékok honlapja  
K   más weboldal 
L  egyéb………………………... 

 

2. Hány fős társasággal érkezett az előadásra (önmagát is beleértve)? ……………..  
 (felnőtt………... /gyerek……..…..)  Gyerekek életkora: ……….. 
 

3. Hányadik éve vesz részt az Agria Nyári Játékok előadásain? 
A, először �  C, 3-5. alkalommal �  
B, másodszor �  D, 6-8. alkalommal �  
Hány előadást tervez idén megnézni?......   

 

4. Ki döntött a rendezvény meglátogatásáról? 
A, Nő �  C, Közösen �  
B, Férfi �  D, egyéb �  

 

5. Mikor döntöttek a részvételről? 
a, csak a rendezvény napján    �  C, legalább két hete �  
b, a napokban �  d, legalább egy hónapja �  

 
6. Hol vásárolták meg a jegyeket? a pavilonnál , vagy az interneten? 
 

7. Tervezi-e, hogy jövőre is részt vesz az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti 
előadásain?   � Igen     �Nem 
8. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agri Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait? 

� Igen      �Nem 
9. Mennyire elégedett az Agria Játékok Nonprofit Kft. által szervezett nyáresti 
programok választékával? ( a legmagasabb a legjobb) 

5 4 3 2 1 
  

9. Mennyit költ a nyári időszakban egy hónap alatt szabadtéri nyáresti kulturális 
programokra:  
�0-5 e Ft/fő/ hó  �  6-10 e Ft/fő/hó  �11-15 e Ft/fő/hó �16-20 e Ft/fő/hó �20 e Ft felett 

 

Személyére vonatkozó adatok: 
1,        18-25 éves�  3,          46-65 éves ............. �  
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2,        26-45 éves�  4,          65 év felett............. �  
1,            Nő    �        2.   Férfi �   

1, Szakiskola                                 �  3, Felsőfokú végzettség         �  
2, Gimnázium, Szakközépiskola   �  4, Egyéb:                                 �  
 
Lakhely: irányítószám:………..…..település: ……………………………………
 Együttműködését köszönjük!                Agria Játékok Nonprofit Kft. 
 

6.2. Kérdőív 
Agria Játékok Kft. nyáresti rendezvényeihez (belföldi) 

1. Egri látogatásának célja: 
A, pihenés, nyaralás �  C, üzleti út �  
B, rokonlátogatás �  D, a nyári előadás megtekintése �  
 

2. . Hány napot tölt Egerben?  ……………………. 
3. Hol van szállása Egerben? 
Szálloda  panzió  motel  
Ifjúsági szálláshely/kollégium  Vendégház/magánszálláshely  rokon, ismerős  
4. Mennyit költ Egerben? 

- egy éjszakára jutó szállásköltsége………………………………………………………………. 
- éttermi szolgáltatást igénybe vesz –e, naponta  nem   1X   2X 
- meglátogatott-e egri kiállítóhelyet, múzeumot?  nem  igen hányat? 
- visz-e ajándékot haza Egerből?    nem  igen 
- milyen közlekedési eszközzel érkezett Egerbe?  busz vonat szgk. egyéb………. 

 

5. Hány fős társasággal érkezett az előadásra (önmagát is beleértve)?: ……….. 
(felnőtt/gyerek) 
Gyermek életkora:  

 

6. Ki döntött a rendezvény meglátogatásáról? 
A, Nő �  C, Közösen �  
B, Férfi �  D, egyéb �  
 
7. Mikor döntöttek a részvételről? 
a, csak a rendezvény napján    �  c, legalább két hete �  
b, a napokban �  d, legalább egy hónapja ............ �  
 

8. Hol vásárolták meg a jegyeket? a pavilonnál , vagy az interneten? 
 

9. Tervezi-e, hogy jövőre is részt vesz az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti 
előadásain? 

� Igen      �Nem 
10. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agri Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait? 
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� Igen      �Nem 
11. Mennyire elégedett az előadás helyszínével, környezetével? 

5 4 3 2 1 
 
Személyére vonatkozó adatok:  életkor 
1, 18-25 �  3, 46-65 �  
2, 26-45 �  4, 65 év felett �  
 

A válaszadó neme 
1, Nő �  2, Férfi �  
 

A válaszadó iskolai végzettsége 
1, Szakiskola, szakközépiskola:        �  3, Felsőfokú végzettség ...          �  
2, Érettségi                    �  4, Egyéb:                                 �  
 

Lakhely  irányítószám: ……….. település: ………………………………….. 
  

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul rendezvényeink elemzéséhez! Agria Játékok 
Nonprofit Kft. 

6.3 KÉRDŐÍV EGER ÉS KÖRNYÉKI LÁTOGATÓINK - Gyermek előadás - 
 
1. Honnan tájékozódott / tájékozódik az Agria Nyári Játékok programjairól? Kérjük a 
megfelelő betűjele/ke/t karikázza be! 

A  Az Agria Játékok plakátjai, szórólapjai 
B  Az Agria Játékok pavilonnál a 
Líceum/Bazilika előtt 

G  TV Eger vagy más TV……... 
H  Rádió Eger 

C    Heves megyei Hírlap 
D    Szuperinfó 
E   Más újság……………………………….. 
F   Barát, ismerős, rokon ajánlása 

I    Rádió FM7r 
J   Agria Játékok honlapja  
K   más weboldal 
L  egyéb………………………... 

 

2. Hány fős társasággal érkezett az előadásra (önmagát is beleértve)? ……………..  
 (felnőtt………..    /gyerek……………. )    Gyerekek életkora: ……………. 
 

3. Hányadik éve vesz részt az Agria Nyári Játékok gyermek v. felnőtt előadásain? 
A, először �  C, 3-5. alkalommal �  
B, másodszor �  D, 6-8. alkalommal �  
4 Hány előadást terveznek idén megnézni?..........   

 

5. Mikor döntöttek a részvételről? 
a, csak a rendezvény napján    �  C, legalább két hete �  
b, a napokban �  d, legalább egy hónapja �  

 

6. Hol vásárolták meg a jegyeket? a pavilonnál , vagy az interneten, vagy az előadás 
helyszínén? 
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6. Tervezi-e, hogy jövőre is részt vesz az Agria Játékok Nonprofit Kft. nyáresti 
előadásain?  � Igen    �Nem 
7. Ajánlaná-e ismerőseinek az Agri Játékok Nonprofit Kft. nyáresti előadásait? 

� Igen    �Nem 
8. Mennyire gyermek közeliek az előadások? ( a legmagasabb a legjobb) 
 

5 4 3 2 1 
 9. Mennyire voltak elégedettek a színészek teljesítményével?  
 

5 4 3 2 1 
10. A gyermekei korosztálynak megfelelő-e volt- e az előadás? 
 

5 4 3 2 1 
11. Lenne-e igénye nyáresti gyermekelőadásra 20-22 óra között?     igen              nem  
 
Személyére vonatkozó adatok: 

1,        18-25 éves�  3,          46-65 éves ............. �  
2,        26-45 éves�  4,          65 év felett............. �  
1,            Nő    �        2.   Férfi �   

1, Szakiskola                                 �  3, Felsőfokú végzettség         �  
2, Gimnázium, Szakközépiskola   �  4, Egyéb:                                 �  
 
Lakhely:                      irányítószám:                      település: …………………………
 Együttműködését köszönjük!                Agria Játékok Nonprofit Kft. 
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