
A 16-24 éves korosztály online kultúrafogyasztási szokásai 



Kutatásmódszertan 

 A METU Marketing Tehetségműhely 2019. február 22. és március 22. között 

kutatást végzett a magyarországi Z generációs, 16-24 éves korú fiatalok körében. 

A kutatás célja az általános kultúrafogyasztás, ezen belül is az online 

kultúrafogyasztás szokásainak feltérképezése volt. 

 Kvalitatív kutatás keretében 18 mélyinterjú készült el. Az interjúk célja a 

korosztály témához kapcsolódó motivációinak feltérképezése volt.  

 Kvantitatív kutatás keretében online kérdőíves kutatás történt, Facebookon 

keresztül. Az online kérdőívet a célcsoportra targetált kampánnyal 

népszerűsítettük, nyereményjátékot is kapcsolva hozzá. A kérdőívre 1328 válasz 

érkezett. 

 Kultúrafogyasztás alatt kérdőívünkben az alábbiakra gondoltunk: színház, 

stand up comedy, táncelőadás, irodalmi előadás, slam poetry, klasszikus és 

könnyűzene, kiállítás, bemutató, fesztivál, szakmai előadás, workshop.  

 



A kutatás eredményei 



Demográfiai adatok 

41% 

59% 

Lakhely 

Budapest Vidék

11% 

21% 

31% 

37% 

Korosztály 

16-17

18-19

20-21

22-24



Műfajok 

Egyértelműen kedvelt műfajnak a vígjáték, a stand up comedy, kisebb 

mértékben a dráma és a könnyűzene tekinthető. 

A válaszadók által kevésbé kedvelt műfajok: slam poetry, komolyzene, jazz 

(ezeknek is megvan a maguk közönsége!) 



Programok látogatása 

A válaszadók több, mint fele (62%) havonta legalább egyszer ellátogat 

kulturális programra. 

Jelentős azonban azok aránya (38%), akik csak negyedévente vagy ritkábban 

jutnak el kulturális programra. 



Programok látogatása 

A válaszadók által legkevésbé látogatott rendezvények: slam poetry, 

komolyzene, irodalmi előadás, stand up comedy, tánc. A leginkább 

látogatottak: kiállítás, fesztivál, színház. 



Programok látogatása 

A legnagyobb hátráltató tényező a kevés szabadidő, emellett jelentős problémát 

okoz a magas jegyár, az információhiány (nem értesül időben a műsorról és 

a jegyvásárlásról), valamint a nem megfelelő kínálat. 



A válaszadók szerint az ideális program 

• nem túl hosszú 

• bevon, elgondolkodtat, érzelmileg megmozgat 

• nem passzívan kell végigülni, az előadó valamilyen formában kapcsolatot 

teremt a közönséggel 

• interaktivitás 

• az előadást követő feldolgozó beszélgetés 

• szakmai előadás, workshop, koncert, ahol ez alapból megvalósul 

• akár több műfajt is ötvöz 

• fesztivál 

• kiállítással egybekötött koncert 

• könyvbemutató, ahol van szakmai beszélgetés, zene és felolvasás is 



Információszerzés 

A válaszadók legnagyobb része a közösségi médiából, illetve ismerősöktől 

értesül a kulturális programokról. 

A válaszadók több, mint háromnegyede követi kedvenc előadóját a közösségi 

médiában és értesül a vele kapcsolatos hírekről. 



Online kultúrafogyasztás 

A válaszok alapján a rövidebb videók a népszerűbbek, a legtöbben a 

videoklipeket és az előadásokhoz kapcsolódó extra tartalmakat (interjú, 

trailer, ajánló) keresik. 



Online kultúrafogyasztás 

Valamivel többen néznek előadásokat az interneten, mint a tévében, viszont 

jelentős azok aránya, akik egyáltalán nem fogyasztanak ilyen jellegű 

tartalmat. 

Közülük a legtöbben nem találnak az érdeklődésüknek megfelelő műsort (ami 

valószínűleg az alacsony kínálatnak köszönhető), de sokan vannak, akik 

online csak rövidebb tartalmakat szeretnek fogyasztani. 



Online kultúrafogyasztás 

A válaszadók viszonylag nagy része nem találkozott még kulturális élő 

közvetítéssel, tehát ők nem ismernek olyan platformot, ahol ilyen jellegű 

tartalomhoz jutnának. 

A kitöltők többsége szeretne több kulturális videót látni az interneten, de 

sokak szerint jelenleg is elég tartalom hozzáférhető. 



Online fogyasztás, otthonról nézés előnye 

• egyszerűség (nem kell jegyet keresni, szabadidőt teremteni egy fix időpontra, 

odamenni) 

• ha személyesen nem tud ott lenni (ár, távolság, teltház miatt) vagy nem szeret 

kimozdulni (pl. fesztiválon nem bírja a tömeget), akkor sem marad le a programról 

• az ember szabadabban eldöntheti, hogy végignézze vagy kikapcsolja, míg a 

helyszínen meg kell várni legalább a szünetet és rosszabbul érinti, ha nem tetszik, 

mert kidobott idő és pénz volt 

• ha nincs idő végignézni, meg lehet állítani és később folytatni 

• ismeretlen előadók/műfajok „kipróbálása”, ami alapján eldönthető, hogy 

megnézze-e személyesen 

• ha vannak különleges kameraállások, olyat is látni, amit a helyszínen nem 

• tanulássegítő eszköznek is alkalmas (művészeti nevelés, kötelező 

olvasmányokból készült előadások) 

• online élő közvetítés esetén a megismételhetetlenség, „most történik” érzése 

miatt érezheti a néző, hogy ő is a részese az eseménynek 



Összefoglaló 

• A megkérdezettek nagy része legalább egyszer bármilyen műfajt 

kipróbálna, a korosztályra tehát jellemző a nyitottság, a kísérletező 

kedv 

• A legnagyobb hátráltató tényező a kevés szabadidő, emellett jelentős 

problémát okoz a magas jegyár, az információhiány (nem értesül időben 

a műsorról és a jegyvásárlásról), a társaság hiánya, valamint a nem 

megfelelő kínálat.  

• A válaszadók informálódási szokásairól elmondható, hogy nem keresik a 

programokat, így szinte csak arról értesülnek, ami „szembejön” velük. 

• A válaszadók legnagyobb része a közösségi médiából (Facebook Event, 

hirdetés, követett művész/intézmény tartalmai), illetve barátoktól értesül a 

kulturális programokról.  



Összefoglaló 

• A megkérdezettek többsége naponta fogyaszt kulturális tartalmat, 

átlagosan 1 órát. Úgy jutnak tartalomhoz, ahogy információt gyűjtenek: ami 

szembejön velük és felkelti az érdeklődésüket, megnézik, de a direkt 

keresés nem jellemző. Ezért hasznos számukra egy olyan oldal, ahol egy 

helyen megtalálnak többféle kulturális tartalmat, információt. 

• A válaszadók általában rövidebb kulturális tartalmú videókat néznek az 

interneten, a teljes előadások, élő közvetítések követése viszonylag ritka. 

élő videókat, teljes előadásokat a Facebookon, a YouTube-on és 

kisebb arányban a tévében néznek.  

• Mivel a válaszadók szerint a minőség sokat ront a közvetítések, illetve a 

videók élvezhetőségén, a HD minőségű kép és hang, a professzionális 

felvétel elengedhetetlen. 



Online videómegosztó oldal kulturális partnereket keres 



• A fiatal célcsoport fejével gondolkodunk, hiszen mi is azok vagyunk 

• Mi tudjuk megszólítani őket, mi tudjuk hol, milyen módon tudjuk felkelteni a 

figyelmüket és kommunikálni velük 

• Szakmai garanciát, hitelességet jelentünk 

• Elsődleges feladat: marketingkutatás és -elemzés 

• Hozzáadott PR érték 

• Többek között ezért is keresett meg minket a Live Arts is  

• Komoly szakmai referenciák - kulturális területen 

Marketing Műhely: miért jó velünk dolgozni? 



 

 

Célcsoportkutatás (kérdőív, mélyinterjú) 

 Marketing környezet, versenytárs-elemzés 

 Közösségi médiaelemzés 

 Arculattervezés 

 Célcsoport, stratégiaalkotás 

 Marketing audit, eredményesség mérése 

 Online Marketing (weblapkészítés, tartalomkészítés és 

kampánymenedzsment) 

Mit csinál a Marketing Műhely? 



 Bálint Ágnes Kulturális Központ, Vecsés 

 Művészetek Háza Gödöllő 

 Óbudai Kulturális Központ  

 Gyöngyösi Kulturális és Rendezvény Központ 

Kulturális Központ referenciák 



•  AVIS Budget Group (nemzetközi autókölcsönző cég) 

•  HPS Experience (B2B kommunikációs ügynökség) 

•  Pannontej Zrt. (Medve sajt márkázása) 

•  Budapest Party Service (az egyik legnagyobb hazai catering ügynökség) 

•  Madoco (könyvelőiroda) 

•  Club Vektor Ltd. (nemzetközi szállásfoglaló portál) 

Egyéb főbb referenciák 



Keresztury Dezső VMK 

Az általunk vizsgált felületek: 

http://www.kereszturyamk.hu/ 

http://www.kereszturyamk.hu/


Kulcsszó-kutatás 

Keresőszavaink: 

 

 Keresztury Dezső, író, költő, a kulturális központ      

névadója. 

 

 „koncert Zalaegerszeg” keresésre a google harmadik 

helyen jelenítette meg a művelődési központot. 

 

 „programok, vagy mozi Zalaegerszeg” keresésre az  

első oldalon nem található az intézmény. 

 

 

 

 

 



Erősség 

 

• Aktuális program kínálat 

 

• Célzott program keresés 

 

• Egyszerű online jegyvásárlás 

 

• Átlátható, áttekinthető tartalom 

. 

A weboldal tartalmi értékelése 

Fejlesztendő 

 

• Aktualitások folyamatos frissítése 

  

• A programkínálat nem naprakész 

 

• A kapcsolat menüpont bővítése 

térképes elérhetőséggel 

 

• Oldaltérkép elhelyezése az 

áttekinthetőség érdekében 



Erősség 

 

• Aktuális program kínálat 

 

• Célzott program keresés 

 

• Egyszerű online jegyvásárlás 

 

• Átlátható, áttekinthető tartalom 

. 

A hírlevél tartalmi értékelése 

Fejlesztendő 

 

• Aktualitások folyamatos frissítése 

  

• A programkínálat nem naprakész 

 

• A kapcsolat menüpont bővítése 

térképes elérhetőséggel 

 

• oldaltérkép elhelyezése az 

áttekinthetőség érdekében 



Hírlevél 

 

• Az oldalon nem találtunk feliratkozási 

lehetőséget a hírlevélre 

 

• Egy hatékony hírlevél-rendszer 

lehetőséget biztosít a látogatók és a 

feliratkozók érdeklődésének a 

fenntartására, kedvezmények és 

hűségprogramok lebonyolítására. 

 

• Erőssége a célzott tartalomban rejlik.  

 

 



Optimalizáció digitális eszközökön 

• A honlap asztali gépnél jól működik 

 

• A mobiltelefonos optimalizáció fejlesztendő  

• jegyvásárlásnál a nézőtér elcsúszik 

• egy hely kiválasztására van csak lehetőség 

 

• A felső menüsor szintén kicsúszik a készülék képernyőjéből 

• Instagram ikon elhelyezése a honlapon 

• A böngészések közel 80%-a már mobiltelefonról történik  

• Ez a Z generáció részéről pedig már a 100%- ot is szinte eléri 



Google 
 

• Az oldal jó értékelést kap 

„Színvonalas kulturális programok”  

„ Igazi közösségi tér” 

 

• Közelgő események elérhetőek, azonban a 

nyitvatartási idő nincs feltüntetve 

 

• Az értékelések rendszeresek, jelenleg 233 

hozzászólás, szinte csak pozitív visszajelzés 

 

• Véleményünk szerint fontos a hozzászólásokra 

adott reakció, amit a felhasználók pozitívan 

értékelnek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook 

Névjegy tartalmazza a megfelelő információkat, 

elérhetőségeket viszont hiányzik az oldalról egy rövid 

bemutatkozás. 

 

Javasoljuk az Instagram és a Facebook platform 

tartalom összekötését, így posztjaink megjelennek 

mindkét felületen. 

 

A logó stílusos, melyet szinte minden feltöltött képen 

megjelenítenek. 

Javasolnánk a logó vízjelként való megjelenítését, vagy 

a széleken való alkalmazását. 

Például a profilképen a logó beleolvad a háttérbe. 

Érdemes lenne alkalmazni egységes arculatot, ami 

megjelenik minden borító, esemény és feltöltött képen.  

  



Facebook 

• Általánosságban elmondható az oldalról hogy rendezett, igényes 

 

•Az esetek többségében az intézmény saját programjainak képeit, illetve 

eseményeit töltik fel.  

 

• Előfordul, hogy többféle betűtípust használnak egy képen belül, érdemes 

lenne kipróbálni egy letisztult és egyszerűbb megjelenítést. 

 

•  A közösség nem túl aktív, ritkán érkeznek kommentek a feltöltött tartalmakra 

és a kedvelések száma sem volt magas a vizsgált időszakon belül. 

 

•  A közvetlenebb, személyesebb tartalom, egy rendezvényen készült kép 

feltöltése, egy előadóval kapcsolatos cikk, esetleg több játékfelhívás nagyobb 

érdeklődést, ezáltal nagyobb aktivitást tudna generálni.  

 

•  A történet funkciót használják bátran, kedvelt funkció a felhasználók körében. 



Facebook 

  
Szinte csak élő videókat osztottak meg az oldalon, több közülük 1000 fölötti 

nézettséget ért el. 

 

A képbe ágyazott videó stílusos megoldás. 

 

 

  



Instagram 

Fél éve, 2018. novemberi csatlakozása óta 

185 követővel rendelkezik az oldal, amit 

minőségi képi tartalom jellemez.  

 

Van BIO (profil leírás), de tartalmát érdemes 

lenne bővíteni, pár szóval bemutatni az 

intézményt.  

 

A  jelenlegi téli profilképet érdemes lenne, 

akár csak a logót tartalmazó profilképre 

cserélni.  

 

A honlap link elhelyezése jó döntés, mely 

elnavigál a honlapra.  



Instagram 

A @tag és a #hastag funkció megfelelően 

van használva, nincs túl sok hivatkozás 

megjelenítve, átlátható és követhető.  

Ezek használatával még több felhasználót 

érhetünk el. 

   



Instagram 

A követőbázis létszámához 

viszonyítva a posztok kedvelési 

aránya még nem túl magas.  

A posztok rendszeresek, 

átlagosan 15-20 kedvelés 

érkezik a képekre. 

A videók nézettsége 50-60 

megtekintés között van. 

A My Story funkció 24 órán át 

látható kép, vagy videó. Ennek a 

ma nagyon közkedvelt 

funkciónak a használatát 

ajánlanánk. 



Youtube 

 
   

 

Az intézménynek jelenleg nincs Youtube csatornája. 

Javasoljuk e platform kihasználását is, mellyel nagy nézettséget és követőbázist 

lehetne elérni.  



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET…… 

és kezdődjék a játék  

 

  

WWW.KAHOOT.IT 
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