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A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája – mely immár nemzetközi ér-
deklődést is keltett – a Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 
beindítása és a próbaév munkájának megszervezése volt. 

A fesztiválok számának növekedésével együtt erősödött az igény, hogy a 
támogatásukat stratégiai tudatosság jellemezze. Ennek elengedhetetlen előfel-
tétele, hogy kellő áttekintés legyen a hazai fesztiválokról: számukról, összeté-
telükről, a rendezvényfajták fő jellemzőiről, és ezek változásának irányairól, 
továbbá színvonalukról. 

A tájékozódás igénye megfogalmazódott az államigazgatás felső szintjein 
éppúgy, mint a fesztiválok országos, szakmai szövetségeiben. Több éves előké-
szítést és egyeztetést követően a fesztiválok országos szövetségeinek szakmai 
felügyeletével – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Mi-
nisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – létrejött a hazai feszti-
válok nyilvántartási és minősítési rendszere. A lebonyolításra a Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) kapott megbízást.  

 
A próbaév során a következő feladatokat végeztük el: 
–  a www.fesztivalregisztracio.hu honlap fejlesztése és folyamatos karbantar-

tása, szerkesztése, frissítése, 
–  adatlapok készítése a regisztrációhoz és a minősítéshez, 
–  minősítők toborzása (60-70 fő), felkészítése, szakmai napok tartása, 
–  250 regisztrált fesztivál adatainak statisztikai feldolgozása, 
–  csaknem 90 fesztivál minősítése, az értékelések összegzése. 
2009. december 2-án – szakmai konferenciával egybekötve – ünnepélyes kere-
tek között, összesen 72 fesztiválnak átadtuk az első minősítéseket. A tanúsít-
vány átvételére több fesztiválszervezőt elkísért a helyi polgármester, alpolgár-
mester, bizonyítva, hogy fontos elismerésnek tekintik a települések is a feszti-
válok minősítését. 

A sikeresen minősült fesztiválokat három kategóriába soroltuk: kiváló, jó és 
minősített címet lehetett elnyerni. Voltak továbbá olyan fesztiválok, melyekről a 

 



 

HUNYADI ZSUZSANNA 
 
 

 

156

helyszíni minősítés során kiderült, hogy szűkebb értelemben nem tekinthetők 
fesztiválnak. Összesen hét esetben találkoztunk ilyen, fesztiválként nem beso-
rolható rendezvénnyel. Volt továbbá nyolc olyan rendezvény, amely nem érte el 
a minősítéshez szükséges színvonalat. 

A minősült fesztiválok művészeti, folk, gasztronómia és speciális műfajok-
ban kapták meg a tanúsítványokat. 
 
A 2009 április és október között megrendezett fesztiválok minősítésének ered-
ménye 
 

A fesztivál neve Minősítése 

MŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK 
'Bartók +...' Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kiváló minősítésű 

művészeti fesztivál 
CINEFEST NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL kiváló minősítésű 

művészeti fesztivál 
Esztergomi Összművészeti Fesztivál kiváló minősítésű 

művészeti fesztivál 
Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztivál kiváló minősítésű 

művészeti fesztivál 
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál kiváló minősítésű 

művészeti fesztivál 
Kisvárdai Színházi Fesztivál (Magyar Színházak Kisvárdai 
Fesztiválja) 

kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Kőszegi Várszínház kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Ördögkatlan - Bárka-Baranya Összművészeti Fesztivál kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Pécsi Országos Színházi Találkozó kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Szárnyas Sárkány Hete Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Szegedi Szabadtéri Játékok  kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Szentendrei Nyár és Teátrum  kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

VIDOR Fesztivál (Happy Art Festival) kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 
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Zempléni Fesztivál kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Zsámbéki Színházi és Művészeti Bázis Fesztivál kiváló minősítésű 
művészeti fesztivál 

Békés-Tarhosi Zenei Napok jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Debreceni Jazznapok jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Egerszeg Fesztivál jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Festők Városa Hangulatfesztivál jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Hétrétország - a szerek és porták fesztiválja jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Nemzetközi Dixieland Fesztivál Salgótarján jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Nyírbátori Zenei Napok jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Öt Templom Fesztivál jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

THEALTER jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Vivace Nemzetközi Kórusfesztivál jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

Víz, Zene, Virág Fesztivál jó minősítésű művé-
szeti fesztivál 

A Tánc fesztiválja Országos és Nemzetközi Kortárs 
Összművészeti Fesztivál 

minősített művészeti 
fesztivál 

Agria Nyári Játékok minősített művészeti 
fesztivál 

Borsodi Művészeti Fesztivál minősített művészeti 
fesztivál 

BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál minősített művészeti 
fesztivál 

Jazz és a Bor fesztiválja minősített művészeti 
fesztivál 

SOPRONI ÜNNEPI HETEK minősített művészeti 
fesztivál 

Történelmi Vigasságok minősített művészeti 
fesztivál 

Veszprémi Nyári Fesztivál minősített művészeti 
fesztivál 
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FOLKLÓR FESZTIVÁLOK 

Duna Karnevál Nemzetközi Multikulturális Fesztivál kiválóan minősített 
folklór fesztivál 

Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál kiválóan minősített 
folklór fesztivál 

Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-fesztivál Székesfehérvár kiválóan minősített 
folklór fesztivál 

Mesterségek Ünnepe kiválóan minősített 
folklór fesztivál 

Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti 
Vásár, Százhalombatta  

kiválóan minősített 
folklór fesztivál 

Csángó Fesztivál, Kisebbségek Folklór Fesztiválja jó minősítésű folklór 
fesztivál 

Kállai Kettős Néptánc Fesztivál jó minősítésű folklór 
fesztivál 

Kecskeméti Népzenei Találkozó jó minősítésű folklór 
fesztivál 

Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál jó minősítésű folklór 
fesztivál 

Summerfest Tököl Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművé-
szeti Vásár 

jó minősítésű folklór 
fesztivál 

Summerfest Ráckeve Nemzetközi Folklórfesztivál jó minősítésű folklór 
fesztivál 

Duna Menti Folklórfesztivál, Kalocsa minősített folk feszti-
vál 

Duna Menti Folklórfesztivál, Szekszárd minősített folk feszti-
vál 

Minden Magyarok Nemzetközi Néptánc-fesztiválja minősített folk feszti-
vál 

Méta Fesztivál minősített folk feszti-
vál 

GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLOK 
A Magyarok Nagy Asztala jó minősítésű 

gasztronómai fesztivál 
Ehető Virágok Nemzetközi Fesztivál jó minősítésű 

gasztronómai fesztivál 
Kalocsai Paprika Napok jó minősítésű 

gasztronómai fesztivál 
Kőszegi Szüret jó minősítésű 

gasztronómai fesztivál 
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Nemzetközi Tiszai Halfesztivál jó minősítésű 
gasztronómai fesztivál 

Szilvanap jó minősítésű 
gasztronómai fesztivál 

Zsindelyes Pálinka és Népi Gasztronómiai Fesztivál jó minősítésű 
gasztronómai fesztivál 

Móri Bornapok és Nemzetközi Néptánc-fesztivál minősített gasztronó-
miai fesztivál 

Nemzetközi Diófesztivál  minősített gasztronó-
miai fesztivál 

SzeptEmber Feszt minősített gasztronó-
miai fesztivál 

Tisza-tavi Hal- és Pusztai Ételek Fesztiválja minősített gasztronó-
miai fesztivál 

Vecsési Káposztafeszt minősített gasztronó-
miai fesztivál 

SPECIÁLIS FESZTIVÁLOK 
Debreceni Virágkarnevál kiválóan minősített 

fesztivál 
Hungarikum Fesztivál Minőségi magyar termékek kiállítása 
és vására 

kiválóan minősített 
fesztivál 

Szegedi Ifjúsági Napok kiválóan minősített 
fesztivál 

Szekszárdi Szüreti Napok kiválóan minősített 
fesztivál 

Velencei - tavi Művészeti Fesztivál - Nyári Zeneakadémia 
(volt Bükki Művészeti Napok) jó minősítésű fesztivál 
Gyerek Sziget minősített fesztivál 
Kabóciádé Családi Fesztivál minősített fesztivál 
Nemzetközi és Regionális Színjátszó Találkozó minősített fesztivál 
 
 


