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I. Tartalmi összefoglaló 

A 30. - jubileumi - Művészetek Völgye Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) 2021. július 23. 
és augusztus l-je között kerül megrendezésre Kapolcson és a környező falvakban. 2017-ben 
első alkalommal - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 10 OOO OOO Ft összeggel támogatta a Fesztivált, így ebben az évben először 
önálló helyszínként megnyílt Kőbánya Udvara. A 2018-as és 2019-es évben önkormányzati 
támogatással ismét megvalósulhatott Kőbánya Udvara, mely jelentős számú, egyre több 
látogatót vonzott. Az itt bemutatkozó, nagyrészben kőbányai kötődésű hírességek - zenészek, 
képzőművészek, sportolók - rangos programokkal szórakoztatták az érdeklődőket. 

A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. mint a Fesztivál szervezője kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, melyben a 2021. évi rendezvénysorozat megszervezéséhez kért támogatást 
Kőbánya Udvara kialakítása és programokkal való megtöltése érdekében. A Kőbánya Udvara 
helyszín programját és működését bemutató terv az előte1jesztés 2. melléklete. Javasolom -
figyelembe véve az eddigi pozitív tapasztalatokat -, hogy idén 10 OOO OOO Ft összeggel 
támogassa az Önkormányzat a Fesztivált. A támogatás összegét támogatási szerződés keretében 
adjuk át, amelyben a felhasználás módja is rögzítésre kerül. 

A működési célú támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. során 
(a polgármester általános tartaléka) rendelkezésre áll. 

II. Hatásvizsgálat 

A Fesztivál Magyarország egyik legnagyobb művészeti desztinációja, amelyre országon belüli 
és külföldi látogatók is egyaránt érkeznek. A Kőbánya Udvara önálló fesztiválhelyszín útján 
Kőbánya jelentős médiamegjelenéshez jut, valamint jelentős városmarketing-értéket nyer, 
emellett megmutathatjuk kerületünk művészeti sokrétűségét, ezzel is erősítve az Önkormányzat 
kultúra iránti elkötelezettségét. 

III. A végrehajtás feltétele 

A támogatási összeget támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat, amely 
taiialmazza a felhasználás módját, a támogatás nyújtásának feltételeit, valamint az elszámolás 
szabályait. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2021. június „21 ." 

D ~ ~ Antal 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2021. (VI. 24.) határozata 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Művészetek 
Völgye Nonprofit Kft. (székhelye: 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. , cégjegyzék szám: 19-09-
517015, adószáma: 24860248-2-19, képviseli : Oszkó-Jakab Natália) részére támogatási 
szerződés keretében 10 OOO OOO Ft működési célú támogatást biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II . 18.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora terhére a 30. Művészetek Völgye Fesztiválon 
Kőbánya Udvara helyszín kialakításának és programjainak költségeire. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Kőbánya Udvara - 30. Művészetek Völgye 

kiemelt városmarketing 
Budapest Főváros X. kerület számára 

A jubileumi fesztivál nem csak a kerek évforduló okán lesz a 2021-es nyár egyik legfőbb 
eseménye, de közel másfél év kényszerű leállás után a biztonságos újranyitás 
mérföldkövének számít a Balaton-felvidék három falujában megszervezett rendezvény. 
2021-ben 30. alkalommal kerül megrendezésre a Művészetek Völgye, így jubileumi 
programokkal, ünnepi hangulat várja majd a fesztiválozókat, valamint tovább erősödik 
a környezettudatos megoldások, programok jelenléte. 

A 30. Művészetek Völgye idei beharangozó kommunikációja hatványozottan erősített , hiszen 
a belföldi turizmusra és a hazai kulturális életre jelentős hatással van a júliusban 
megrendezésre kerülő esemény. Különleges helyszíni adottságai miatt biztonsággal 
megszervezhető az idei évi rendezvény és hiánypótló szórakozási élményt nyújt a magyar 
közönségnek. 

A nehezített körülmények mellett is évről évre nő a Művészetek Völgye iránti érdeklődés , az 
ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára 2019-ben több, mint 200 OOO kultúrakedvelő 

látogatott el, legnagyobb közösségi média felületen pedig több, mint 82 OOO aktív követőt szólít 

meg nap mint nap. 

Az összművészeti fesztivál látogatóira (16-45, fiatal felnőttek , családosok) jellemző a jelentős , 

minőségi kultúrafogyasztás, a magas színvonalú programok keresése, a fenntarthatóság 
fontossága. Fontos számukra a sport és a természet közelsége, emellett az emberi léptékű 

életszínvonal megtartása, az ún. slow-living. 

Fentiek ismeretében a Kőbánya Udvara programjainak kialakítása során maximálisan tud 
találkozni Kőbánya újrapozicionált státusza a közönség igényeivel, így a hazai társadalom egy 
olyan szegmensét tudjuk elérni , melyet hagyományos hirdetési csatornákon nem tudtunk 
volna, vagy csak sokkal nehezebb, direktebb úton, ami viszont rombolja az üzenet 
hitelességét. 

A fesztiválon való megjelenés missz10Ja, hogy az emberek fejében élő Kőbánya = 
Sör/Külkerület sztereotípia helyett bemutathassuk, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a 
városrész, milyen figyelemre méltó beruházások és fejlesztések történtek az elmúlt 
évtizedben. Mindemellett pedig olyan közösségépítő tevékenységekkel készültünk, amelyek 
szinkronban vannak a kerület törekvéseivel és célkitűzéseivel: családi programokkal, melyben 
minden korosztály számára értékes kikapcsolódással töltheti az idejét, szórakoztató 
előadásokkal, melyek során minden nap tematikusan bemutatásra kerül Kőbánya egy-egy 
szegmense. Legyen az a története, érdekességei, kultúrája, családbarát hozzáállása. 



PROGRAMOK 

A napközbeni programok kialakítása során kiemelt szempont volt, hogy összhangban 
legyenek a kerület értékeivel, üzenetével - mindazzal, amit ma Kőbánya jelent. 

Napközbeni programok: 
• Központban Kőbánya - városismertető előadások 
• Pici and the city workshop - családi workshop a magyar design jegyében 
• Bublab workshop - növénynevelde a fesztiválon 
• Földi Barbara - Zerowaste workshop - fenntartható otthon 

• Babakocsma Under5 - változatos családi, bababarát programok, foglalkozások 
• Legendás Dalok - Hegyi György és a Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek élőzenés, 

interaktív szórakoztató rocktörténeti előadássorozata 
• Rocksuli bemutatkozási lehetőség 
• Kutyabarát.hu tematikus nap 
• Operaház// Eiffel csarnok együttműködés 
• Közlekedési Múzeum együttműködés 
• MONYO sörfőzde kitelepülés, előadássorozatok 



Központban Kőbánya XXX program tematikák: a programok résztvevőire várjuk az 
önkormányzat javaslatát, alpolgármesterek, vagy további önkormányzati munkatársak 
bevonását 

1. 2021. július 26. - Repülőgép- cukrászda és Selyemút Kőbányán ismerd meg a kerület 
történetét és érdekességeit! 
Felkért előadó : Verbai Lajos 

2. 2021 . július 27. - Kőbánya? Sör! MONYO Brewing a porondon - Flying Rabbit, Black 
Mamba, Cousin Avi - Penge Boris és az út, ami idáig vezetett 
Meghívott előadó: MONYO sörfőzde munkatársai 

3. 2021. július 28. - Mi minden történik Kőbányán? Megmutatjuk a kerület fejlesztéseit, 

terveit: pillantás a jövőbe! 
Felkért előadó : Mustó Géza 

4. 2021. július 29. - Kőbánya kultúrája: zeneoktatás mindenkinek: Kőbányai Zenei 
Stúdió, Rocksuli Budapest, Hangszersimogató és művészeti találkozó 
Felkért előadók: A felsorolt intézmények vezetői és munkatársai 

5. 2021. július 30. - Zöld Kőbánya - Fenntarthatóság Földi Barkával, öko-workshopok, 
Bublab növénynevelde Bubla Ágival. Kutyabarát Fesztivál. 
Felkért előadók: Bubla Ágnes és Hegyi Barbara 

A közönség számára az esti műsorsávban továbbra is napi 3 koncerttel készülünk, fellépőink 
között egyaránt megtalálhatóak a művészvilág legendái , a szakma elismert tagjai és a 
tehetséges fiatalok, akik bemutatkozhatnak a Művészetek Völgye meghatározó színpadán. A 
zenekarok kiválasztásánál nagyon fontos szempont a minőség és a kerülethez való kötődés, 
egyrészt kapcsolódva a 25 éve Kőbányán működő Kőbányai Zenei Stúdió munkásságához, 
másrészt ezzel is hangsúlyozva a kerület zenei oktatásra, kultúrára fordított fokozott figyelmét. 



Fellép a Jamese, Fran Palermo, Jammal & The Groove Troop, Gereben Zita , Useme, Pontiac, 
Subtones, Magashegyi Underground, Mörk, TAO, Póka Egon Experience, Ék, Szeder, 
Carbonfools, Antonia Vai , Solére, Lóci Játszik, Pink And The Panthers, Holi Chicks, Ruby 
Harlem, Mary Popkids, Random Szerda, !van & The Parazol, Middlemist Red , Mattset, 
Blahalouisiana, Jónás Vera és az Öröm a Zene Tehetségkutató nyertesek 

KOMMUNIKÁCIÓ, MEGJELENÉSEK 

Kőbánya Udvara marketing céljai - bemutatni Kőbánya előnyeit: 
jelentős zöldövezet a kerületben, 
folyamatosan fejlődő kerület: beruházások, fejlesztések 
leendő kulturális városközpont 
ideális lakókörnyezet fiatal felnőtteknek , családoknak 
sokrétű programlehetőség a kerületben - mind sportolás, mind szórakozás, mind 
kultúrafogyasztás terén 

Megjelenési lehetőségek: 
a kerület arculatához passzoló helyszíni dekoráció és program 
Kőbánya értékeit bemutató magas minőségi megjelenés a programhelyszínen 
kiemelt jelenlét a Művészetek Völgye sajtóanyagaiban és megjelenési felületein 
hagyományos kommunikációs csatornákon erős sajtómegjelenés 
előzetes online kommunikáció a MV online felületein (FB, lnstagram) 
a fesztivál során folyamatos, interaktív kommunikáció a MV és a saját online 
felületeken 



Helyszíni kiemelt megjelenés: X Installáció, dekoráció, városismereti kvíz 
A Művészetek Völgye csapata mindig is kiemelten figyelt arra, hogy olyan az olyan szakmai 
és támogató partnerek, mint Kőbánya Önkormányzata, azon túl, hogy kiemelten jelenik meg 
az online felületeken, valamint a sajtóban, műsorfüzetben, a helyszíni megjelenésekben is 
élen járjon. Fontos feladatunk, hogy a látogatóknak tudjuk közvetíteni azt az értéket, amit az 
adott támogató képvisel, így jelen esetben az Önkormányzat által képviselt értékek, valamint 
a került kiemelt szerepét. 

A fesztiválon így szeretnénk kihelyezni egy nagy X-et ábrázoló selfiepontot. Ennek kapcsán 
van lehetősége a látogatóknak selfiet készíteni a helyszínen, aminek központi eleme a szobor, 
valamint esetleg érdemes feltüntetni a #kőbánya (vagy az Önkormányzat által javasolt social 
felületeken használt feliratot). A fehér X mellé kihelyezett filcekkel a látogatók feliratozhatják 
is az installációt, olyan szavakkal, melyek Kőbánya kapcsán jutnak eszükbe. 

Szintén a fesztiválon a helyszínen belül szeretnénk kihelyezni az Önkormányzat által adott 
képekből több 2 méteres molinót, amivel a látogatók szintén tudnak fotókat készíteni. 

Természetesen az eddigi megjelenéseket is biztosítjuk a helyszínen, mint a nagy irányítótábla, 
vagy terelőnyilak. 

Az esti órákban kétled csőből alkotott X világítaná meg a Kőbánya Udvarába vezető utat. 

Az installációk, dekorációs elemek mellett a helyszíni kitelepülés fontos eleme lenne a 1 O 
napon át tartó városismereti kvízjáték, melyet a Kőbánya Udvarban tölthetnek ki a látogatók. 
A kvíz kitöltésére a Művészetek Völgye közösségi média felületeire buzdítjuk a közönséget, 
valamint akár az Önkormányzat által felajánlott ajándékokkal. 



Tervezett online megjelenések: 
Dedikált Kőbánya posztok a fesztivál facebook oldalán 
Dedikált Kőbánya posztok a fesztivál lnstagram oldalán 
Dedikált Kőbánya posztok a fesztivál weboldalán 

2021-es sajtóközlemények, tervezett sajtómegjelenések: 

2021. február - Némafilmhez filmzenét pályázat, együttműködés a Nemzeti Filmintézettel : 
Kultura.hu közlemény, Origo.hu megjelenés, Papageno.hu felhívás 

2021. április - Újdonságokkal és átalakításokkal készül a Művészetek Völgye -
sajtóközlemény: 24.hu megjelenés, HVG.hu beharangozó, TELEX.hu megjelenés 

2021 . június - 30. Művészetek Völgye sajtótájékoztató és sajtóközlemény a programokról: 
Szeretlekmagyarorszag.hu programajánló, Life.hu megjelenés, Klasszikradio.hu 
beharangozó 

2021. június 3. - 30. Művészetek Völgye sajtótájékoztató Kőbányán ; sajtóközlemény a 
programokról 

2021. június-július - interjúk szervezése a fellépőkkel a Völgy programjából csemegézve a 
médiapartnerekkel (Papageno, kultúra.hu, Szeretlek Magyarország, Trend FM) 
Ötleteink egy-egy Kőbánya specifikus interjú szervezésére: 

Hegyi György Legendás dalok sorozata - interjú/programajánló 
Interjú az udvargazdával a Kőbánya Udvar programjáról 
Babakocsma - interjú/programajánló 
Öröm a zene nyertesei - programajánló 

2021. július - Hamarosan indul a Művészetek Völgye! - sajtóanyag 
2021. július 23. - 30. Művészetek Völgye megnyitó - sajtóesemény és sajtóközlemény 
2021 . augusztus 1. - Ilyen volt a Művészetek Völgye - záró sajtóközlemény 

Korábbi sajtómegjelenések: 
Póka Egon Kőbányáról és a Művészetek Völgyéről 
Buzás Kálmán Kőbányáról és a Művészetek Völgyéről 
Tilos Rádió 
Kossuth Rádió élőben a Művészetek Völgyéből 

afüzet.hu interjú „Kőbánya összeköt." - Szakadáti-Póka Vanessa 
Élménybeszámoló, kiemelt Hobo koncerttel 
Nullahategy „Kőbánya blues -A kerület értékei és tehetségei a Művészetek Völgyében" 
Felelős Szü lők Iskolája „Egy hely, ahol mindenki megismerheti Kőbánya értékeit" 
Fe l elős Szülők Iskolája Programajánló 

KÖLTSÉGVETÉS, TÁMOGATÁSI KÉRELEM 

A Kőbánya Udvara jelen állás szerint mindent magába foglalva (program, technika, 
infrastruktúra, szervezés, installációk) 25 millió Ft-ból tud megvalósulni , melynek hiánytalan 
létrejöttéhez Kőbánya Önkormányzatától 15 millió Ft támogatást szeretnénk igényelni. 



MŰVÉSZETEK VÖLGYE ÁLTAL VÁLLALT MEGJELENÉSEK, SZOLGÁL TATÁSOK 

Vállalás Darabszám Érték összesen 
Facebook poszt 5 1.000.000 Ft 
(06.24.;07.01.;07.08; 
07.15;07.22) 
Követők száma: 82.000 Ft 
Poszt elérés: 300.000 
lnstagram poszt 5 1.000.000 Ft 
Követők száma: 9000 Fő 
Elérés: 60.000 Fő 

Fesztivál belépő 100 5.500.000 
Papageno (06.29) 1 400.000 Ft 
Tilos rádió (07.06) 1 100.000 Ft 
Felelős szülők 1 100.000 Ft 
Általános megjelenések 120 14.000.000 Ft 
(sajtóanyagok) 

Helyszíni megjelenés 40 2.500.000 Ft 

Saját weboldal blogpostok 2 400.000 Ft 

Műsorfüzet megjelenés 1 3.000.000 Ft 

Ingyenes Monyo megjelnés 1 2.000.000 Ft 

A fentiek alapján a Művészetek Völgye Nonprofit Kft 30.000.000 millió forintértékben biztosít 
megjelenést, efelett kerül megvalósításra az udvar, további forrásokból. 
Az fentebb felsorolt megjelenések alap vállalások, ettől várhatóan csak nem több lesz. 


