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Bevezetés 
 

A kultúra életünk szinte minden területén jelen van, átszövi mindennapjainkat, mégsem 

egyszerű, amikor szerepét pontosan meg kell határoznunk. Az elmúlt években nemcsak a 

hétköznapokban, hanem hazai és nemzetközi döntéshozói szinten is a figyelem 

középpontjába került. Felismerték stratégiai jelentőségét, hiszen többé már nem az az 

elhanyagolható marginális szektor, hanem a fejlődés kulcsa lehet. Számos példát 

találhatunk arra, hogy egy elavult iparral rendelkező város vagy régió már nem új 

ipartelepítéssel próbál kitörni szorult helyzetéből, hanem új kulturális funkciók 

bevezetésével vagy a kulturális hagyományok felélesztésével (Enyedi 2005).  

Az információs és a kommunikációs technológiák forradalmának, a lezajló politikai és 

gazdasági változásoknak, valamint a globalizációs folyamatoknak köszönhetően a 

kulturális tevékenységek újraértelmezése elkerülhetetlen (Kapitány 2009). Átalakultak a 

kulturális fogyasztási szokások, a tudásalapú, kreatív tevékenységek szerepe megváltozott, 

és hasonlóan más (termelő) ipari tevékenységekhez, megfigyelhető a kulturális szektor 

nagyvárosi koncentrációja. Mindemellett talán éppen a globalizációnak köszönhetően, a 

kisebb városokban a helyi hagyományok felélesztése, őrzése és támogatása megerősödött. 

Magyarországon azonban a kultúra még más szerepet tölt be, mint a fejlettebb gazdaságú 

országokban. A városok ugyan igyekeznek, de még kevésbé sikeresek a bennük rejlő 

kulturális lehetőségek kiaknázásában. A legtöbb esetben pénzügyi nehézségekből adódóan 

a kulturális tevékenységektől vonják el a forrásokat, nagyrészük nem rendelkezik kulturális 

stratégiával, és nem tekinti céljának lakói kulturális nevelését. Pedig egy vitális kulturális 

miliő több szempontból is pozitív hozadékkal bírhat egy város számára. Egyrészt 

fellendülhet a kulturális turizmus, másrészt olyan kreatív szellemi környezet jöhet létre, 

amely élhetőbbé tehet egy várost, és megteremtheti a gazdasági fellendülés alapját.  

Családunk művész vénájú tagjainak köszönhetően a kultúra és művelődés már 

gyerekkoromtól része az életemnek. Általános iskolai rajztanárom bevezetett a 

művészettörténet érdekes világába, és bár alkotóként igen szerény sikereket értem el 

rajzórán, rajongásom a művészetek iránt töretlen maradt egész életemben. Ez a lelkesedés 

tovább fokozódott, amikor szülővárosomból, Szombathelyről Budapestre kerültem. Egy új 
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világ tárult elém; a színházak, mozik és múzeumok állandó látogatója lettem. Nem is 

igazán értettem, hogy miért nincs tolongás ezeken az általam annyira kedvelt helyeken.  

A kulturális élet egy új felfogását végül Hollandiában ismertem meg, ahol egy kulturális 

szolgáltatás igénybevétele a mindennapi élet szerves része, ahol a művészeti projektek 

könnyen támogatókra és önkéntesekre találnak. Hazajövetelem után nem sokkal már 

komolyabban kezdtem foglalkozni ezzel a területtel, egyik szakdolgozatomat a holland 

gasztronómiai kultúra fejlődéséből írtam. Ezután, a doktori iskolába történő felvételemet 

követően örömmel tapasztaltam, hogy a kultúra közgazdaságtani szempontból is 

érdeklődésre számot tartó és támogatott kutatási terület, sőt évről évre nagyobb rangot kap 

a tudományos életben. Itthon és külföldön is városlakó voltam, és megtapasztalhattam, 

hogy két hasonló adottságokkal rendelkező város esetén is mennyire különböző lehet a 

kulturális élet pezsgése, és mennyire máshogy látják, másképp érzékelik ezt az ott élők. 

Mindezeket figyelembe véve döntöttem úgy, hogy disszertációm témájául a magyarországi 

városok kulturális funkcióinak és kínálatának vizsgálatát választom, fókuszálva a kulturális 

szolgáltatásokra, azon belül is a véleményem szerint fejlesztésre szoruló magas kultúrára. 

A kínálati oldal vizsgálata mellett fontosnak tartottam a keresleti oldal elemzését egyrészt 

fogyasztási szempontból, hogy mennyire élnek a lakosok a városok adta kulturális 

lehetőségekkel. Másrészt, hogy milyennek érzékelik a kínálatot, mennyire van 

összhangban az általuk észlelt és alkotott kép a valósággal.  

A téma egyediségét az adja, hogy eddig nem mérték és tipizálták a városok kulturális 

állapotát. A magyar városhálózatokat és egyéb településhierchiai viszonyokat vizsgáló 

kutatások eddig erre a területre nem fordítottak különösebb figyelmet. A hazai és külföldi 

imázsvizsgálatok is az általános városimázsra koncentrálnak, és nem egy kiemelt 

aspektusra. Munkám a kultúrakutatás több irányát összekapcsoló interdiszciplináris mű, 

ami az eddig nem vizsgált összefüggések elemzéséhez jó támpontot adhat e kérdéskör iránt 

elkötelezettek számára. 
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A disszertáció célja, felépítése 

 

Dolgozatom célja, hogy a magyar kultúra-gazdaságtan, fogyasztásszociológia, 

városföldrajz és városimázs témával foglalkozó kutatások határterületeként, hiánypótló 

munkaként új irányokat, lehetőségeket mutasson meg. Interdiszciplináris jellegének 

köszönhetően több, eddig össze nem kapcsolt tudományterület között teremtsen kohéziót, 

kapcsolatot. A kutatás a városok kulturális kínálatáról képet adva és azt felhasználva 

vizsgálja a városimázs egyik fontos összetevőjét, a városok kulturális imázsát. A dolgozat 

felépítését az 1. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

1. ÁBRA: A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

Forrás: saját szerkesztés 
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A dolgozat a szakirodalom által megadott definíciók áttekintésével kezdődik. Ebben a 

témában ez különösen indokolt, hiszen sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban 

nincs egyértelmű álláspont arra vonatkozóan, hogy milyen hierarchikus viszony figyelhető 

meg a kulturális, kreatív ipari, digitális-, tartalomipari és szerzői jogi ágazatok között. 

Végül saját definícióm következik a kulturális iparra vonatkozóan, bemutatom ennek 

részterületeit, a kulturális fogyasztást és a kulturális termékipart. Utóbbiak részletes 

ismertetetése elengedhetetlen a kulturális iparágban végbemenő folyamatok megértéséhez.  

Az ezt követő második részben bemutatom a kulturális kínálathoz kapcsolódó, a városok 

kulturális gazdaságára jellemző legfontosabb eredményeket, és a kulturális ipar jelenlegi 

helyzetét Magyarországon. A kínálat után a keresleti oldal jellemzőit tekintem át, a 

kulturális termékek és szolgáltatások elméleti hátterét, a kulturális fogyasztás legfontosabb 

jellemzőit, aktuális trendjeit, illetve az elmúlt évtizedek legfontosabb kultúrafogyasztást 

vizsgáló szociológiai kutatásait.  

A dolgozat harmadik fejezetében ismertetem a városimázssal kapcsolatos és azzal 

kölcsönösen szoros összefüggésben lévő fogalomrendszert. Megvizsgálom, hogyan hat 

egymásra az identitás, a márkázás és imázs kialakulása egy város esetében, melyek a 

városimázs legfontosabb összetevői, ezek hogyan mérhetők. Ezt követően szemléltetem a 

kulturális imázs viszonyát a korábban bemutatott fogalmi keretekhez, legfontosabb 

tényezőit kifejtve. 

Az empirikus kutatás első lépéseként szekunder adatokat használva végzek 

klaszterelemzést Budapest kivételével a hazai tízezer fő feletti városokra. A főváros nem 

képezi tárgyát az elemzésnek, mivel túlságosan is egyértelmű a kulturális fölénye a többi 

településsel szemben, s csak torzítaná az eredményeket. Egy eddig nem vizsgált 

nézőpontra, a kulturális jellemzőkre fókuszálva analizálom a magyar városstruktúrát. 

Ebből a városhierarchiából kiindulva azonosítom az egyes klasztereket, megadva annak 

tipikus kulturális jegyeit. Ennek vizsgálatát egy kérdőíves lakossági megkérdezés követi, 

melyben arra keresek választ, hogy a kulturális jelleg mennyire érzékelhető az adott város 

lakossága számára, milyen összefüggések figyelhetők meg a kulturális kínálat és a helyi 

lakosság kultúrafogyasztási szokásai között, valamint az észlelt kulturális imázs és a 

kultúra keresleti oldala között. 

 

. 
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1. A kulturális gazdaság 
 

1.1. A kultúra 

 

A kultúrakutatások során a felmerülő nehézségek közül az első a kutatás tárgyának 

körülhatárolása, a fogalom kontextusfüggősége miatt, hiszen csak a Kroeber és Kluckhon 

(1952) által összegyűjtött meghatározások száma meghaladja a százötvenet. A kultúra 

fogalmának magyarázata, használata tudományáganként, sőt az egyes tudományterületeken 

belül is változó. A leggyakrabban használt kultúramegközelítések az antropológia, 

szociológia, pszichológia és filozófia tudományterületéről származnak, és azokat vették át 

más területek módosított változatban. A téma megértéséhez és a fogalom megfelelő 

használatához szükség van a definíciók rövid áttekintésére és rendszerezésére.  

 

1.1.1. A kultúra fogalma 

 

A kultúra szó a latin ’colere’ szóból származik, ami (elsősorban a föld) gondozását, 

ápolását, művelését jelenti, és ebben a vonatkozásban már Cicerónál is olvashatjuk. A 

mindennapi életben leggyakoribb jelentése is kötődik a szó etimológiai eredetéhez, 

miszerint valaki kulturáltan vagy kulturálatlanul, azaz a műveletlen emberre jellemzően 

viselkedik. A szót először a föld- és szőlőművelésre, majd később már a lélek és a szellem 

művelésére is használták. Ezt követően a kultúrafogalom eltűnt jó pár évszázadra, és csak a 

XVII. században tűnt fel újra, elsőként német nyelvterületen, és évszázadokon keresztül e 

területek monopóliuma volt (Bujdosó 1996).  

Kroeber és Kluckhon (1952) kutatását számos szerző hivatkozási alapként használja arra, 

hogy alátámassza a kultúra pontos definíció-megadásának nehézségeit. Még akkor is nehéz 

ez, hogyha egy pontosan lehatárolt kutatáshoz keressük a megfelelő meghatározást. A 

definíciók között vannak összetettebbek és vannak, amelyek csak egy-egy aspektusát 

emelik ki. A Magyar Nagylexikon meghatározása például a kultúra és a természet 

szembeállításából indul ki: „A kultúra azon képességek (anyagi, viselkedésbeli, szellemi) 

teljesítmények, társadalmi intézmények stb. összessége, amelyek megkülönböztetik az 

embert az állatvilágtól, és amelyek révén a történelem folyamán természeti állapotából 
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kiemelkedett.” (Magyar Nagylexikon 2000. IV. kötet, 619–620. o.) A neves holland 

szakértő definíciójában például a kultúra tanult jellegét hangsúlyozza: „a gondolkodás 

kollektív programozása, amely megkülönbözteti egy csoport vagy egy kategória tagjait 

másoktól” (Hofstede 2008, 35). A magyar marketing szakember az értékeket emeli ki 

definíciójában: „Azon meggyőződések, hitek, értékek és szokások összessége, amelyek egy 

adott társadalomban irányítják a fogyasztók magatartását” (Hofmeister 2003). Eisler 

(1996) definíciójában már megjelent az érték mellett a tanult jelleg és az (újra) alkotás is: 

„A kultúra értékes képződmények és állapotok emberi-szellemi, célszerűen kidolgozott, a 

társadalomban keletkezett és nemzedékről nemzedékre átörökölt, újra meg újra 

megsokszorozódó együttesének rendszere.” (Idézi Bujdosó 1996, 53). 

Leslie E. White (idézi Vitányi 1981, 81–82. o.)  már egy komplex megfogalmazást ad: „A 

kultúra azon jelenségeknek és tevékenységeknek (viselkedésmintáknak), tárgyaknak 

(eszközöknek, eszközök segítségével készített dolgoknak), eszméknek (hitnek, tudásnak) és 

érzelmeknek (attitűdöknek, értékeknek) a szervezete, amelyek a szimbólumok használatával 

függnek össze.” Nem kevésbé összetett Kroeber és Kluckhohn (1952) összegző 

megfogalmazása: „A kultúra a szimbólumok által elsajátítható és átadható viselkedésnek a 

viselkedést meghatározó explicit és implicit mintáiból áll, emberi csoportok 

teljesítményeképpen jön létre, belefoglalva az eszközökben való megtestesítésüket. A 

kultúra lényegi magja a hagyományos (történelmileg kialakult és kiválasztott) eszmékből és 

különösen a nekik tulajdonított értékekből áll; a kulturális rendszerek egyrészt 

tevékenységek eszményeinek tekinthetők, másrészt a további tevékenység szabályzó 

elemének.” (Idézi Vitányi 1981, 82). Mindkét kultúrafogalom magában foglalja a 

szimbolikus jelleget, kommunikációval való összefüggést, jelszerűséget, a kultúra és a 

természet szembeállítását és utalást az értékekre. Természetesen az általam felsorolt példák 

csak ízelítőt adnak a fogalmak széles választékából, célom azonban nem is a teljességre 

törekvés volt, mint inkább a sokszínűség bemutatása és a kiindulási pont megadása.  

Az általam használt kultúrafogalom megértéséhez mélyebb elemzésre van szükség; a 

kultúra ágazatainak, dimenzióinak és típusainak górcső alá vételére. A témával foglalkozó 

(főleg szociológiai) szakirodalom egy szűkebb és egy tágabb értelmezésben is használja a 

kifejezést, azonban az egyes szerzők által használt kategóriák különböznek.  

Kapitány (2009) tágabb értelmezése szerint a kultúra „az egész társadalmi létnek a 

társadalmat összefogó szellemi dimenziója” (Kapitány 2009, 18). Ugyancsak őszerinte, ha 
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az előbbi megfogalmazásról leválasztjuk a tevékenységeket, az intézményeket és a 

termékeket, akkor egy szűkebben értelmezett kultúrához jutunk, amelybe beletartozik „az 

irodalom, a képzőművészet, a zene és a többi művészeti ág, a könyv, a film, a média s az 

internet” (Kapitány 2009, 19).  

Egy másik szerző is két nagyobb csoportba oszthatja a kultúradefiníciókat. Az egyik 

szerint „a kultúra szimbólumrendszer, ennek segítségével az emberek az őket körülvevő 

világot értelmezik, és egymással kapcsolatba lépnek: értékek, normák, hiedelmek, 

társadalmi szabályok, a nyelv, a beszédmód, a viselkedési normák, de még a szimbolikus 

jelentéssel bíró tárgyak is idetartoznak” (Hunyadi 2005, 92). A másik csoport viszont egy 

szűkebb értelmezést tekint irányadónak, ahol a kultúra nem más, mint a művészeti, 

esztétikai érték, produktum létrehozásához kapcsolódó tevékenység, amely főleg az alkotó- 

és előadó-művészetet jelenti, illetve fogyasztási oldalról e művészeti produktum 

befogadását, „fogyasztását” (Hunyadi 2005).  

Ha a kultúra tágabb értelmezését kívánjuk megadni, felmerül a kérdés, hogy mi nem 

kultúra, hiszen „minden társadalmi jelenségnek és tevékenységnek van egy kulturális 

vonatkozása, de nem minden tevékenység tartozik bele a kultúra fogalmába” (Vitányi 

1981, 84). Ebből a problémakörből kiindulva Vitányi (1981, 85) a következőképpen 

határozza meg a kultúra definícióját: „A társadalom tehát az egyén és a közösség között 

létesült viszonyok összessége, rendszere, amelyet az objektiváció közvetít, a kultúra viszont 

az ember és az objektiváció között létesült viszonyok összessége, rendszere, amely az egyén 

és a közösség viszonyát közvetíti.” Ez alapján megkülönböztetünk anyagi, szociális, és 

szellemi kultúrát. Az anyagi kultúra tulajdonképpen az anyagi termelést, a szociális kultúra 

a társadalom- és közösségformáló cselekvést, illetve a hozzá kapcsolódó mindennapi 

gyakorlatot, míg a szellemi kultúra a művelődést, és a kommunikációt foglalja magában. A 

szerző szerint az utóbbi, a szellemi kultúra tulajdonképpen leírható a művelődés 

fogalmával, ami nem más, mint a kultúra szűkebb értelmezése: a művelődés 

objektivációinak megalkotása, átadása, elsajátítása, feldolgozása, a mindennapi 

gyakorlatban való használata: művelés és önművelés egyszerre. (Vitányi 1981) 

A dolgozatban a kultúrát tágabb értelmezésben, a Hunyadi (2005) által megadott 

definíciónak megfelelően használom, míg kutatásom tárgyát a Vitányi (1981) által 

megadott szűkebb értelmezés, a művelődés adja.  
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1.1.2. A kultúra dimenziói 

 

A kultúra önmagában nem létezik, csak egy viszonyrendszerben elhelyezve értelmezhető. 

Ez viszont több dimenzióban is vizsgálható. Az első dimenzió a kultúrának a 

társadalomban elfoglalt helyére vonatkozik. Egyszerűbben megfogalmazva más szerepe 

lehet a mikro-, mezo- és makro-közszférában. Második dimenzió a kultúra horizontális 

szerkezete, amely a társadalom különböző szféráihoz (különböző tudományterületeihez) 

köti a kulturális jelenségeket. Ennek megfelelően például beszélhetünk nyelvi kultúráról, 

politikai kultúráról, munkakultúráról is. A harmadik dimenzió, amely kutatásom 

szempontjából a legfontosabb, a kultúra vertikális szerkezete, eszerint megkülönböztethető 

magas és mély kultúra. A kifejezések eredetileg az etnológusoktól származnak, náluk a 

„mélykultúra” jelenti a népi kultúrát, amely kevésbé intézményesült, nincs elkülönült 

produktum, csak a tevékenységben létezik. (Vitányi 1997). A népi kultúra a 

hagyományokra épül, „a mindennapi lét tapasztalatainak meghosszabbítását, kiterjesztését 

jelentették, és nem szakadtak el tőle” (Maróti 2007, 27). A „magas kultúra” esetén pedig az 

alkotások rögzítettek, kodifikáltak, és ugyan a társadalom egészének szólnak, mégis csak a 

társadalom kisebb szegmense érti őket. Ez esetben elválik egymástól az alkotó, a közvetítő 

és a befogadó. (Vitányi 1997) 

Ma azonban nem feltétlenül ebben az értelemben használjuk ezeket a megnevezéseket. 

Inkább jellemző a magas/elit és alacsony/mindennapi/tömeg/populáris kultúra 

megkülönböztetése. Hunyadi (2005) szerint azonban ezek a kifejezések értékítéletet 

tartalmaznak, ezért helyesebb a hagyományos és modern megkülönböztetést használni. 

Nehézséget okoz továbbá annak magyarázata, hogy mitől lenne értékesebb a magas 

kultúra, mi számít egyáltalán a magas kultúra körébe, ki az, aki jogosult meghúzni a 

határvonalat e két (magas-alacsony) kategória között. A magas/elit kultúra 

ellentétpárjaként használt tömegkultúra általában egy pejoratív értelemben használt 

kifejezés, hiszen a tömeg egy tagolatlan közösséget jelöl (Gans 1998). Így, amikor 

egyediségre törekszik a legtöbb ember, a tömegkultúra kifejezés azt sugallhatja, hogy 

valami kevésbé értékes dologról van szó. A hagyományos/modern fogalompár 

semlegesebb és értékmentesebb, ezen kívül utal a kultúra történeti változásaira, a 

technológia által lehetővé tett digitális (kulturális) forradalomra.  

A kulturális fogyasztás vizsgálatakor még egy osztályozást meg kell említenem, ez pedig a 

kulturális tevékenységek teréhez köthető. Ezt alapul véve, két dimenzió mentén vizsgálom 
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a kultúrát: az egyik a hagyományos/modern felosztás, a másik a kultúra átvitelének módja. 

Az első esetben megkülönböztetjük a rekreatív, könnyed szórakozást kínáló modern, és a 

klasszikus kulturálódást elősegítő hagyományos kultúrát. A másik tengely mentén pedig 

azokat a tereket vizsgálom, ahol a belső egyéni elmélyülés által élhető át a kultúra vagy a 

közösségi, társas terek igénybevételével. (2. ábra)  

 

2. ÁBRA: A KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK KÉTDIMENZÓS TERE 

Forrás: Antalóczy, Füstös, Hankiss: Magyarország kulturális térképe, 2010. 19. old. 

 

A kultúra dimenzióinak vizsgálata segít megérteni a kultúra sokszínűségét, azok változását 

az idők folyamán, ezáltal a kulturális életre ható tényezők meghatározását. 

 

1.2. A kulturális iparágak 
 

A kultúra és egyes dimenzióinak áttekintése után az ehhez kapcsolódó kulturális 

szolgáltatásokat, produktumokat nyújtó iparágak rendszerezése is elengedhetetlen. Nincs 

egyetértés az elnevezések terén sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalomban, és ez 

nagyban nehezíti a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat, illetve magára az iparágra, 

szektorra vonatkozó becsléseket is. A témában egyaránt használatos a kreatív, kulturális, 

szerzői jogi alapú, digitális ágazat, valamint a tartalomipar kifejezés is. Néha az egyes 

ágazatok között „átfedéseket” fedezhetünk fel, más szakirodalom a kulturális és kreatív 
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ágazat kifejezéseket egymás szinonimájaként használja, vagy akár rész-egész viszonyként 

definiálja a köztük lévő kapcsolatot.  

 

1.2.1. Országonként használt fogalmi keretrendszerek 

 

Mielőtt meghatároznám az előbb felsorolt fogalmak egymáshoz való viszonyát, érdekes 

megnézni néhány példát, hogy nemzetközi szinten (az Európai Unión belül) melyik ország, 

mely tevékenységeket sorolja a kreatív, kulturális szektor hatáskörébe. Az Európai Unió 

számára készített KEA (2006) tanulmányban néhány ország illetékes minisztériumait 

felkérték, hogy definiálják és értékeljék gazdasági szempontból az ország kulturális 

szektorát. (1. táblázat) 

 
1. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS SZEKTOR MEGHATÁROZÁSA AZ EUROPAI UNIÓ  

NÉHÁNY ORSZÁGÁBAN 

Dánia 

divat, virtuális művészetek, zene, könyvek, színház, rádió/tv, nyomtatott 

sajtó, építészet, tervezés, film/videó, reklám, oktatás-szórakoztatás 

(edutainment), rendezvények, kulturális intézmények, turizmus, játékok, 

sport 

Hollandia 

művészetek (előadó-művészet, vizuális művészetek, kulturális örökség és 

kulturális események), média és szórakoztatás (film, audiovizuális szektor, 

nyelvek, irodalom és újságírás) és a kreatív iparág (tervezés, ipar, építészet, 

új média, játékok és reklám) 

Egyesült 

Királyság 

reklám, építészet, művészet és antik piac, iparművészet, tervezés, 

divattervezés, film, videó, interaktív szabadidős szoftverek, zene, előadó-

művészet, könyvkiadás, szoftverek és számítógépes játékok, tv és rádió 

Lettország 

a társadalom spirituális, anyagi, intellektuális és érzelmi tulajdonságai, a 

különböző társadalmi csoportok életmódja, az együttélés módja, az értékek 

rendszere, a hagyományok és nézetek 

Litvánia 

reklám, építészet, művészeti és régiségpiac, iparművészet, tervezés, 

divattervezés, film, videó, interaktív szabadidős szoftverek, zene, 

előadóművészet, könyvkiadás, szoftverek és számítógépes játékok, tv és 

rádió 

 

Forrás: The Economy of Culture in Europe (KEA 2006) 33–34. old. alapján saját fordítás 
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A fenti táblázatból is látható, hogy az egyes országok illetékesei mást értenek a 

kulturális/kreatív ipar fogalma alatt, így egy hazai vagy nemzetközi (Európai Unió szintű) 

vizsgálat is több akadályba ütközik. Nincs ezen a tudományterületen egységesen elfogadott 

módszertan, széles körben alkalmazott összehasonlítás, nincsenek benchmarkok és 

indikátorok (Ságvári 2010). További nehézség (ahogy maga az ágazat körülhatárolása is 

mutatja), hogy a „kultúra”, a „kreativitás” nehezen megfogható fogalmak. Nem, vagy csak 

nehezen sorolhatóak be a hagyományos ágazatok közé, nehezen feleltethetőek meg a ma 

használatos statisztikai kategóriáknak. Nemzetközi szinten, az Európai Unióban a 

témakörhöz kapcsolódóan két fő irányzat különböztethető meg. Mindkettő, a kreatív ipar 

és az élménygazdaságtan megközelítés is köthető egy országhoz vagy országcsoporthoz. 

Az Egyesült Királyságban használták először a kreativitás, kreatív nemzet kifejezést. Az 

ország minisztériuma által meghatározott definíció szerint „a kreatív ipar az, amelynek 

gyökere az egyéni kreativitásban, készségekben és tehetségben rejlik, és amelyekben 

potenciál van a vagyon és munkahelyek teremtésére azáltal, hogy generálják és 

kihasználják az intellektuális tőkét.“ (KEA 2006, 47)  

A skandináv országokban pedig nem kreatív vagy kulturális iparról, hanem 

élménygazdaságról beszélnek. A fogalom körülhatárolása nem egészen egyértelmű, hiszen 

szerintük ebbe a kategóriába tartozik, amit a fogyasztó „élményként” él meg. Az egyesült 

királysági kreatív iparhoz képest ez egy tágabb fogalmat jelöl, hiszen ide tartozik még a 

sport, a turizmus és a játékipar is (KEA 2006). 

Howkins (2001) a kreatív iparágakhoz azok a tevékenységeket sorolja, amelyek szellemi 

tulajdonként védettek. Ehhez nagyon közel áll az ENSZ Szellemi Tulajdon 

Világszervezete (továbbiakban: WIPO, World Intellectual Property Organisation) szerzői 

jog ágazathoz tartozó megközelítése, amely a következő négy csoportot különbözteti meg 

(MSZH 2005): 

 elsődleges szerzői jogi ágazatok („core copyright industries”) 

 szerzőijog-függő ágazatok („copyright-dependent industries”) 

 részlegesen szerzői jogi ágazatok („partial copyright industries”) 

  egyéb támogató ágazatok („non-dedicated support industries”).  

Az első csoportba tartoznak azok az ágazatok, amelyek a szerzői jog védelme alatt álló 

alkotások létrehozására, előadására, gyártására, sugárzására, közvetítésére, kiállítására, 
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terjesztésére vagy értékesítésére specializálódtak. Ide sorolható például a filmalkotás, 

fotóművészet és reklám területe is. A második csoportba kerülnek azok az ágazatok, 

amelyek „olyan eszközök, berendezések, előállítását, gyártását és értékesítését végzik, 

amelyek feladata teljes egészében vagy elsődlegesen a szerzői jogvédelmet élvező művek 

létrehozásának, előállításának és használatának, „fogyasztásának” az elősegítése.” 

(MSZH 2005, 24) Idetartozik például a hangszerek, televíziók vagy számítógépek 

gyártása. A harmadik csoport tevékenységei pedig csak részben irányulnak szerzői jog által 

védett alkotások létrehozására, példaként a textil- vagy ékszergyártás említhető. 

(Érdekességképpen megjegyzem, hogy a múzeumokat is ebbe a kategóriába sorolják.) 

Végül az egyéb kiszolgáló ágazatok körében találjuk a kereskedelmet, a szállítást, a 

telefonszolgáltatást és az internetet (MSZH 2005). A WIPO által alkalmazott klasszifikálás 

utolsó két csoportját alkotó tevékenységek a legtöbb értelmezés szerint már nem is 

tartoznak a kreatív iparágak közé.  

Az előbb ismertetett fő irányzatok mellett léteznek más megközelítések (pl. 

Franciaországban a kulturális ipar kifejezést használják), de azok csak egy-egy országra 

jellemzőek az Európai Unión belül. A 2. táblázat összefoglalja, hogy az európai uniós 

(KEA 2006) felmérés szerint melyik országok, melyik megközelítést tekintik irányadónak. 

Helyenként több megközelítés is egyszerre elfogadott. 

2. TÁBLÁZAT: MEGKÖZELÍTÉSEK AZ EU NÉHÁNY ORSZÁGÁBAN 

Kreatív ipar 

megközelítés 

Szerzői jog ágazatok 

megközelítés 
Élménygazdaság Egyéb 

Ausztria Dánia Svédország Belgium (vallon) 

Belgium (flamand) Finnország Dánia Franciaország 

Dánia Magyarország   Írország 

Észtország Lettország   Lengyelország 

Lettország Norvégia   Portugália 

Litvánia     Szlovákia 

Svédország     Spanyolország 

Románia       

Bulgária       

 

Forrás: The Economy of Culture in Europe (KEA 2006) 48. old. alapján saját fordítás 
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1.2.2. Nemzetközileg használt statisztikai fogalmi keretek 

 

A különböző országok összehasonlítása után a nemzetközi megközelítéseket ismertetem. A 

nemzetközi szervezetek kultúrához kapcsolódó statisztikai vizsgálatai alapján három 

irányzatot mutatok be. Az egyik az ENSZ WIPO szervezete által alkalmazott szerzői jog 

ágazati megközelítés, a második az OECD által alkalmazott osztályozási rendszer, a 

harmadik pedig az UNESCO által alkalmazott csoportosítás, amely két dimenzió mentén is 

vizsgálja a kultúrához tartozó iparágakat. Az egyik dimenzió a kultúra „műveléséhez” 

kapcsolódó tevékenységeket, a másik az egyes iparágakat vizsgálja. 

Az UNESCO 2009-ben a kulturálisan termékeny iparágakat, tevékenységeket, és 

gyakorlatot a következő csoportokba osztotta (UNESCO 2009): 

A) Kulturális és természeti örökség 

B) Előadóművészet és rendezvények 

C) Vizuális művészetek 

D) Könyv és sajtó 

E) Audiovizuális és interaktív média 

F) Tervezés és kreatív szolgáltatások 

Mindezek mellett, bár nem szorosan a kultúra körébe tartozó, de azokhoz kapcsolódó 

ágazatokat is megemlít: a turizmust, a sportot és a rekreációt.  

Az UNESCO által alkalmazott kereteket használva az Eurostat is meghatározta, hogy mely 

iparágak képezik a kulturális vizsgálatok tárgyát. Az iparágak kiválasztásánál fő szempont 

volt, hogy minden uniós tagállam a kultúra körébe sorolja az adott tevékenységeket, így a 

turizmust és a sportot kizárták a vizsgálatok tárgyköréből. Az Eurostat által használt 

kategóriák a következők:  

 Művészeti és műemlék örökség 

 Levéltár 

 Könyvtár 

 Könyv és sajtó 

 Vizuális művészetek 

 Építészet 

 Előadóművészet 

 Audiovizuális és multimédia 
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Az OECD által alkalmazott megközelítés szerint a következő tevékenységek tartoznak a 

kreatív iparágak körébe (OECD 2005, 21): 

 Reklám 

 Művészeti és antik piac 

 Tervezés 

 Film és videó 

 Zene 

 Könyvkiadás 

 Televízió 

 Építészet 

 Műtárgyak 

 Divat 

 Interaktív szórakoztató szoftverek 

 Előadóművészet 

 Szoftver- és számítógépes szolgáltatások 

 Rádió 

  

A kreatív iparágak közé tartozó tevékenységeket fogyasztás és termelés szempontjából az 

OECD a következő szempontok szerint tipologizálja (OECD 2005, 11):  

 1. szint: mozdítható (moveable) vagy helyhez kötött termék 

 2. szint: végső fogyasztásra vagy közvetett felhasználásra szánt termék 

 3. szint: állandó vagy ideiglenes termék 

Ezek alapján a szempontok alapján vizsgálja és elemzi a szervezet a kultúra szerepét, 

gazdasági hatásait és a fejlődéshez való hozzájárulását. 

Az előbbi példák kiválóan megmutatták, hogy jelenleg nem létezik egységes meghatározás 

a kreatív iparágakat illetően. A különböző definíciók egységesek abban, hogy megjelenik 

bennük a szellemi tulajdon mint „végtermék”, és a kreativitás, valamint az egyéni 

képességek fontos szerepe. Hartley (2005) rendszerezte a fent bemutatott fogalmakat, és 

egy piramismodellben ábrázolta egymáshoz való viszonyukat (az arányokat is 

szemléltetve). (3. ábra) 
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3. ÁBRA: A KREATÍV ÉS KULTURÁLIS IPARÁG EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

Forrás: Hartley, 2005 alapján. In: Ságvári (2007) 

A piramismodell szerint a legszűkebb kategóriát a kulturális iparágba tartozó 

tevékenységek alkotják, ezek képezik a piramis csúcsát. Alatta a kreatív iparágak szintje 

helyezkedik el, amelybe a kultúrához már közvetlenül nem köthető, de kreativitást igénylő 

tevékenységek tartoznak. Végül a piramis talapzatát alkotják a fentiek által előállított javak 

és szolgáltatások disztribúciójával foglalkozó iparágak.  Így összességében ezek 

mindegyike a szerzői jogi ágazatok körébe tartozik.  

Hartley (2005) modelljéhez nagyon hasonlóan ábrázolta a KEA-tanulmány (2006) a 

kultúrához kapcsolódó iparágak egymáshoz való viszonyát (4. ábra). A koncentrikus körök 

magját a művészeti tevékenységek alkotják, amelyek nem ipari, hanem a legszűkebb 

értelemben vett kulturális tevékenységek (vizuális művészetek, előadóművészetek, 

„örökség” megőrzése). Az első körbe tartoznak azok az ágazatok, amelyek már 

kapcsolódnak a kulturális termékek terjesztéséhez, közvetítéséhez (film, videó, televízió, 

rádió, videójátékok, zene, könyvnyomtatás). A második (nagyobb) körbe már 

beletartoznak azok az iparágak, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a kultúrához, de 

szükséges hozzájuk kreativitás (tervezés, építészet, reklám). A legbelső és az első két 

koncentrikus kör mindegyikének közös fundamentuma a szerzői jog. A kapcsolódó 
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iparágak körébe tartoznak azok  tevékenységek, amelyek segítik, lehetővé teszik a 

kulturális termékek „fogyasztását” (pl. mp3 lejátszó vagy számítógépgyártás). 

 

 

 

4. ÁBRA: A KULTÚRÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IPARÁGAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

Forrás: The Economy of Culture in Europe (KEA 2006) tanulmány 2. fejezete alapján  

saját szerkesztés 

A nemzetközi irodalmat kiegészítve, alátámasztva mindenképpen meg kell említeni, hogy 

a magyar Központi Statisztikai Hivatal mely tevékenységeket sorolja a kulturális ágazatok 

körébe:  

- könyvtári szolgáltatás 

- múzeumi és levéltári szolgáltatás 

- közösségi művelődési tevékenység 

- állat- és növénykerti tevékenység 

- előadó-művészeti tevékenység 

- egyéb művészeti tevékenység  

- könyv- és zeneműkiadás 
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- filmgyártás, -forgalmazás és -vetítés 

- hangfelvétel-készítés és -kiadás 

- egyéb szórakoztatás (pl. cirkusz, vidámpark, diszkó) 

- tömegkommunikációs tevékenység 

- lapkiadás.  

A KSH besorolása tartalmaz olyan tevékenységeket is, amelyeket a nemzetközi 

szakirodalom nem sorol a kulturális iparágak körébe (pl. állat- és növénykerti 

tevékenység). Ezek a tevékenységek azonban inkább a kultúra tágabb értelmezéséhez 

kapcsolhatók. Ettől eltekintve a nemzetközihez hasonló terminológiát követ.  

A dolgozat alapjaként Hartley (2005) és a KEA (2006) megközelítését veszem alapul, 

miszerint a kulturális iparágak alkotják az ilyen jellegű tevékenységek magját, és ezt 

magukban foglalják, vagy erre épülnek a kapcsolódó iparágak.  

A kulturális iparágba a következő tevékenységeket sorolom a KSH megnevezéseit 

használva, de a korábbi klasszifikációkat alapul véve:  

- könyvtári szolgáltatás 

- múzeumi szolgáltatás 

- közösségi művelődési tevékenység 

- előadó-művészeti tevékenység (színház, koncertek) 

- egyéb szórakoztatás (cirkusz, mozi, fesztiválok) 

A felsorolásból látszik, hogy a kulturális iparágat tovább szűkítettem kizárólag a 

szolgáltatásokat nyújtó tevékenységekre, és kiegészítettem a modern kultúra elemeivel. 

Ahogy egy későbbi fejezetben ismertetem, a magas/elit kultúra irányából egyre inkább 

megfigyelhető az eltolódás a modern/alacsony kultúra felé. Így szükségesnek éreztem azon 

kulturális szolgáltatások bevonását, amelyek a magas-alacsony kultúra között feszülő 

képzeletbeli vonalhoz a legközelebb helyezkednek el.  
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2. A kulturális kínálat és fogyasztás  
 

2.1. A városok kulturális kínálata 

 

2.1.1. A városok kulturális fejlesztési lehetőségei 

Az elmúlt időszakban a kultúra stratégiai szerepe megnőtt a városok fejlesztésében, ezt 

már nem csak az elméleti szakemberek, de a politikai és gazdasági döntéshozók is kezdik 

felismerni. Egyre több példát találunk arra is, amikor a kultúra eszközként szolgál egy 

település revitalizálására. A kultúrát többféleképpen is fel lehet használni a problémák 

megoldására, akár olyanokra is, amelykre a tradícionális módszereket nem lehetett 

alkalmazni, vagy nem váltak be. (Evans 2003) Akármelyik utat is választják az adott 

települések, a kultúra már egyre kevésbé egy marginális szektor, ahonnan megszorítások 

idején elsőként vonják meg a forrásokat, hanem egy kiemelkedőbb szerepet betöltő 

kategória. 

A fejezetben hivatkozott kultúra és kulturális ipar ugyan tágabban értelmezett, mint az 

általam megadott definíció, és annak alkalmazása az egyes szerzők esetén sem egységes, 

ám mindig a kultúrához szorosabban vagy lazábban kapcsolódó tevékenységekről van szó.  

Pratt (1997a) bizonyítja, hogy a (legtágabb értelmezés szerinti) kulturális iparnak igenis 

domináns szerepe van a gazdaság fejlődésében, annak fontos részét alkotja. Kölcsönösen 

szoros kapcsolatban van a technológiai és szervezeti innovációval, annak egyik 

hajtómotorja lehet, ezáltal hozzájárulva a kulturális ipar lokalizációjához, amely szintén a 

helyi értékeket növeli. A kulturális iparnak értékteremtő és növelő ereje van, ami az 

„előállított” termékek és szolgáltatások esetében a kulturális és művészeti érték mellett, 

gazdasági értékkel is bír. A kulturális ipar közvetett hatása a gazdaságra mérhető az olyan 

tevékenységeken keresztül, amit az aktívabb művészeti és kulturális élet által generál, 

például a vásárlás, turizmus, szállítás, szállásadás és vendéglátás. A közvetlen hatásait is 

mérni lehet a kulturális termékek és szolgáltatások értékét nézve, valamint az adott 

iparágban foglalkoztatottak számát alapul véve (Pratt 1997b). Tehát a kultúra hatását 

leginkább az iparág termékein és szolgáltatásain keresztül fejti ki, így azok jelentősége 

vitathatatlan. A kulturális termékipar fontosságát alátámasztja az a tény is, hogy a 
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termékek szimbólumokhoz kötődő értéke legalább annyira fontossá vált, mint gyakorlati 

hasznosságuk (Scott 1997, Zukin 1995). Így azok az ágazatok válnak egyre jelentősebbé (a 

fejlődésben játszott szerepüket tekintve), amelyek képesek szimbolikus értéket előállítani 

és közvetíteni.  

Az elméleti szakértők szerint a kulturális ipar számos módon lehet a fejlődés motorja. A 

városképet át/újjáalakítva, az épített környezetet alapul véve (Gospodini 2004, Hubbard 

1995, Knox 1991, Sassen és Roost 2000) a közönség számára vonzó környezetet teremtve, 

hiszen ha akár a turistákat, akár az ott lakókat már sikerült odacsábítani, nagyobb 

valószínűséggel válnak aktív részesévé a város életének. Az épített környezet átalakítása, 

megszépítése történhet a város önálló kezdeményezésére, mint például a Pompidou 

Központ és környezetének kiépítése Párizsban vagy a Lilncoln Központ New Yorkban, de 

az újonnan létrehozott terek „hátramaradhatnak” egy nagyobb projekt eredményeként is, 

mint például a 2004-es Olimpiai Játékok közösségi terei Athénban. Az igazi sikertörténet, 

amit egy ikonikus épület emelésével sikerült elérni, az Bilbao spanyol városhoz kötődik.  

A poszt-indusztrialista város regenerálására szintén a kultúrát használták, mint újszerű 

megoldást, azonbelül is a magas kultúra egy intézményét. A new yorki Guggenheim 

Múzeumnak a kihelyzésével revitalizálták és pozícinálták újra a várost, így helyezték 

vissza „a térképre”, és növelték vonzerejét a turisták számára. Itt a kultúrát helyezték a 

fókuszba, egy múzeumot, a magas kultúra egy szolgáltató épületét, ami ikonikus 

jelképként is használható volt. Crewe és Beaverstock (1998) azonban hangsúlyozza, hogy 

a pozitív esetek mellett, amelyek a kulturális ipar felemelő erejének és az európai stílusú 

közösségi terek civilizációs hatásainak pozitív példáit bemutatják (Hill és O’Connor 1997, 

Bianchini és Parkinson 1993, Carr et al. 1992, O’Connor és Wynne 1996a, 1996b; Sennett, 

1990 idézi Crew és Beaverstock 1998), vannak, akik kételkednek, hogy a privatizált és 

elgettósodott poszt-indusztrialista városok romjain a kulturális fogyasztás a felemelkedés 

útja lehet (Sorkin 1992; Smith 1996, idézi Crew és Beaverstock 1998). 

A nemzetközi szakirodalomban a különböző kisebb vagy nagyobb „zászlóshajó” kulturális 

projekteknek (például az Európa Kulturális Fővárosa, ECC) a szerepe széles körűen 

analizált, és számos bizonyítékot sorakoztatnak fel azok pozitív hatásaira a város kulturális 

és gazdasági életére vonatkozóan (Gomez 1998, Carrierer és Demeriere 2002, Evans 2009, 

Bailey et al. 2004, Richards és Wilson 2004, Montgomery 2004, Van Aalst és Boogarts 

2002). Például Rotterdam és Linz városának is nőtt a kulturális imázsa a cím elnyerése 

után, bár a kutatások alapján mindkét esetben megőrizték elsődleges imázsukat 
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(Rotterdam: víz, modern építészet városa; Linz: történelmi örökség városa) a 

megkérdezettek körében, a várost újrapozícionálni nem sikerült, csak kulturális jellegét 

erősíteni.  

Mindezek mellett az olyan megarendezvények, mint az Olimpiai Játékok vagy a 

Világkiállítás egyre gyakrabban kerülnek a városfejlesztés fókuszába, hiszen sok esetben 

egy kulturális klaszter alapjául szolgálnak a létrehozott építménykomplexumok által. Ez 

pedig az elmaradottabb városrészeknek és a város egészének jelenthet olyan fejlődési 

lehetőséget, amelyet kihasználva újrapozícionálhatják magukat, növelve a város imázsát és 

a helyi identitást. (Gomez 1998, Richards és Wilson 2004, Voase 1997). A 

megarendezvényekre (Olimpiai Játékok, Világkiállítás, Futball Világbajnokság) mindig is 

úgy tekintettek a rendező városok, mint az imázs erősítésének, gazdasági növekedés 

ösztönzésének egyik eszköze (Getz, 1991), a kulturális aspektus viszont csak nyolcvanas 

évek végétől került előtérbe. Sydney város imázsában a kulturális dimenzió korábban is 

meghatározó volt, annak több elemére is épített. A város jelképe egy világszerte ismert 

ikonikus épület, a magas kultúra egyik közvetítő intézménye (Sydney Operaház), később 

viszont az Olimpiai Játékokat használták az imázs (kulturális) erősítésére. Szintén 

hasonlóan erős (kulturális) városimázzsal rendelkezett Barcelona már évtizedek óta, 

amikor a városvezetés megpályázta az Olimpia rendezésének jogát, a rendezvény pozitív 

hozadékainak hasznosítása érdekében. Calgary esetében is szerencsés döntés volt a Téli 

Olimpiai Játékok vendégül látása, Harvey (1989) és Hall (1992) is egyetért abban, hogy a 

rendezvény erősítette a potenciális turisták körében az imázst, és növelte a helyi közösség 

körében a lakóhely iránti büszkeséget. Zukin (1995) szerint rendezvény kulturális hatásai 

lehetővé tették olyan komparatív előnyök létrehozását, amelyek segítik a várost a 

befektetőkért és álláslehetőségekért folytatott harcban.  

Más szerzők (Boyer 1992, Hannigan 1998, Hollands és Chatterton 2003, O’Connor 1996a) 

a modern (vagy alacsony) kultúra szórakoztató eseményeinek és helyszíneinek 

megteremtését vizsgálták, mint a revitalizáló folyamatok kiindulópontját. Lowe (2000) 

szerint például egy bevásárlóközpont építése is lehet a kulturális élet motorja, de a 

fesztiválok (Crompton–Mackay 1994) szerepének elemzése is gyakori. Lowe (2000) 

bizonyította, hogy a West Quay bevásárlóközpont megnyitása milyen revitalizáló hatással 

volt az angliai Southampton városára. Ugyanakkor bizonyos, hogy számos szakértő 

vitatná, hogy kulturális revitalizációnak nevezhető-e a folyamat, tény azonban, hogy a 

gazdaságra élénkítő hatással bírt, különösen közvetlen környezetében. A fesztiválok is 



28 

 

gyakran képezik viták tárgyát, hogy mennyiben tekinthetők kulturális rendezvényeknek, a 

kulturális ipar részének, ám a szakértők döntő többsége szerint a mai kulturális élet fontos 

részét alkotják, akár olyan magas színvonalú művészeti fesztiválról van szó, mint a 

Roskildében évente megrendezett művészeti fesztivál, akár a magyarországi O.Z.O.R.A 

fesztiválról. Ezeket a rendezvényeket a városok vezetése gyakran gyors és egyszerű 

megoldásnak látja a felmerülő imázsproblémáikra, de sokszor éppen emiatt nem elég 

alaposan kidolgozott koncepció és tervek mentén valósítják meg őket (Quinn 2005). Így 

felmerül annak kockázata, hogy egy újabb tömegterméket állítanak elő (Richards és 

Wilson 2004) vagy túlzottan elszakadnak a település jellegétől (Evans 2001). E veszélyek 

ellenére a mai napig kedvelt eszközei a kulturális fejlesztésnek (a kisebb településeknél is), 

hiszen az anyagi erőforrásigényük messze elmarad egy megarendezvény vagy megaprojekt 

megvalósításának költségigényétől.  

A megélénkülő kulturális élet pozitív hozadéka lehet, hogy kulturális klaszterek alakulnak 

ki, amelyek nem csak megarendezvényekből, azok helyén fejlődhetnek ki, de gyakran 

homogén kulturális tevékenységek térbeli koncentrációjának eredményeképpen is. Így 

található számos nyugat-európai nagyvárosban funkcionálisan szakosodott kulturális 

negyed, mint például divat-, multimédia- vagy múzeum negyed (Gospodini 2006, 

Montgomery 2004). A magas kultúra epicentrumai általában a belvárosban találhatók, ahol 

a kulturális tevékenységek koncentrálódnak, mint például múzeumok, színházak, operák, 

koncerttermek és művelődési házak. Ezeket általában a városi megújulás és fejlesztés 

részeként alakítják ki, így gyakran új és tradicionális épületek együtteseként képezik az 

alapját egy kulturális klaszter kialakulásának (Gospodini 2006). 

A kulturális klaszterek mellett a másik pozitív eredménye lehet a vitális kulturális életnek a 

helyi közösségek fejlesztése, fejlődése, a humán tőke (Goldbard 2006, Judoson 2002) és a 

társadalmi tőke (Putnam 2001) odavonzása és összegyűjtése. Ahogy már korábban is 

utaltam rá, Florida (2005) szerint a megfelelő humán tőke (kreatív osztály) odahívása és 

megtartása lehet a kulcs a jövőbeli gazdasági fejlődéshez, hiszen napjainkban egyre 

fontosabb szerepet játszanak a puha tényezők a kemény tényezőkkel szemben. Habár 

számos esettanulmány tanulsága szerint a városok a kultúra által vezérelt fejlődésnek ezt a 

fajta előnyét nem tudták kihasználni (Evans 2004; Plaza 2000; Garcia 2005). Egedy és 

társai (2013) szerint pedig e poztitív hatás azért érezhető kevésbé Európában, mert az itteni 

lakosság kevésbé mobil az amerikaihoz képest. 
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Hall (1998) vizsgálatai azt bizonyítják, hogy a kulturális ipar döntő többsége a 

nagyvárosokra koncentrálódik. Pratt (1997b) szerint az Egyesült Királyságban a kulturális 

iparág foglalkoztatottjainak 26 százaléka Londonban koncentrálódik, az Egyesült 

Államokban pedig 50 százalékuk a nagyobb metropoliszokban (Scott 2000). Scott (2010), 

Miszlivetz és Márkus (2013) is elmondják, hogy a kulturális és kreatív ipar által generált 

változások a leglátványosabbak a modern világ metropoliszaiban, de a városi hierarchia 

alsóbb szintjén elhelyezkedő városokban is megfigyelhető, hogy követik a trendeket, mint 

például a kisebb kézműves és kulturális központok a modern Olaszországban (Cuccia and 

Santagata 2002, Mizzau and Montanari 2008 idézi Scott 2010). A kreatív városokról szóló 

pozitív esettanulmányok javarészt nagyvárosokra és azok metropolisz régióira 

vonatkoznak (Ságvári-Dessewffy 2006, Scott 2000), ahol a kreatív gazdaság aránya a teljes 

gazdasághoz viszonyítva akár a kétszeresére is megnőtt, ez a kisebb városok számára is 

szolgálhat mintaként. Tehát manapság a kisebb és nagyobb városok egyaránt használják a 

kultúrát, mint „mágikus receptet”, hogy versenyképesek maradjanak a globális piacon 

(Blessi et. al 2012). Egedy és társai (2013) szerint a kreatív, kulturális gazdaság fejlesztése 

nem gazdasági fejlettség kérdése, a gazdaságilag kevésbé fejlett városok is választhatják a 

fejlődés ezen útját. Azt, hogy egy város a kultúrát tekinti-e a fejlesztés eszközének, és hogy 

miként használja több tényezőtől is függ; az aktuális városvezetéstől, a megismert jó 

példáktól, a település adottságaitól, a felmerülő lehetőségektől és más egyéb tényezőktől. 

Az viszont tény, hogy az 1980-as évektől a kultúra a figyelem középpontjába került, és a 

városok folyamatosan alkalmazzák a különböző kulturális fejlesztési stratégiákat.  

 
Grodach és Loukaitou (2007) rendszerezte az Európában és az Egyesült Államokban 

elmúlt évtizedekben alkalmazott kulturális fejlesztési stratégiákat (3. táblázat) 
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3. TÁBLÁZAT: KULTURÁLIS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK 

Stratégia típusa Célok 
Kulturális projektek és 

programok típusai 
Földrajzi 

fókusz 
Célcsoport 

Vállalkozói 
Gazdasági növekedés a 

turizmus által, városimázs 
„Zászlóshajó” kulturális 

projektek 
Belváros Turisták  

  
Ösztönözni a magán 

szektor befektetéseit 
Különleges rendezvények 

Elsődleges 

városi 

területek 

Tehetős helyi 

lakosok és 

külvárosban élők 

    Promóciós tevékenység     

Kreatív osztályt 

vonzó  

Gazdasági növekedés az 

életminőséget növelő 

szolgáltatások által 

Művészeti és szórakoztató 

negyedek 
Belváros 

Jövőbeli és 

jelenlegi lakosok 

  
Új lakosok és 

alkalmazottak vonzása a 

„kreatív gazdaságba” 

Együttműködés a művészetek 

és a magán szektor között 
Történelmi 

városrészek 

Fiatal, városi 

szakemberek és 

„tudásalapú” 

dolgozók 

Progresszív Közösség fejlesztése Közösségi művészeti központ Belváros   

  Művészeti oktatás Művészeti oktatási program 
Kevésbé 

kiszolgált 

városrészek 

Kevésbé 

kiszolgált helyi 

lakosság 

  Helyi kulturális termelés       

Forrás: Grodach–Loukaitou, 2007 alapján saját fordítás 

 

Ez alapján három fő stratégiai irányt különböztethetünk meg. A vállalkozói stratégia célja 

a városimázs növelése, a gazdasági növekedés elérése a turizmus és a magánszektor 

befektetéseinek ösztönzése által. Fő célcsoportjai ennek megfelelően a turisták és a tehetős 

helyi lakosok. A stratégia pedig a különleges, „zászlóshajó” rendezvények és az 

események megfelelő promotálására épül.  

A kreatív osztályt odavonzó stratégia alapvetően Florida (2002) alaptételéből ered, 

miszerint ha új lakosokat/alkalmazottakat vonzunk a város kreatív gazdaságába, és 

emelkedik az életminőséget növelő szolgáltatások száma, akkor gazdasági növekedésnek 

fog indulni a település. Ez művészeti és szórakoztató negyedek létesítésével, valamint a 

művészetek és a magánszektor közötti együttműködés ösztönzésével, megteremtésével 

megvalósítható. Így e stratégiai irány célcsoportjába a jelenlegi és jövőbeli lakosok, 
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valamint a fiatal városi szakemberek és a tudásiparban dolgozók tartoznak. Ezekben az 

esetekben a fejlesztések földrajzi fókusza a belváros illetve a történelmi városrészek. 

A progresszív kulturális stratégia a kevésbé kiszolgált helyi lakosságot célozza meg a 

helyi közösség fejlesztése, a helyi kulturális termelés ösztönzése és a művészeti oktatás 

által. Itt azonban a belváros mellett a figyelem középpontjába a kevésbé kiszolgált 

városrészek kerülnek, ahol közösségi művészeti központ létrehozásával és a művészeti 

oktatás fejlesztésével zárkóztatnák fel a városrészeket, és ezáltal fejlődne a város is. 

(Grodach–Loukaitou 2007) 

 

A kulturális gazdaság fejlesztésének terve Magyarországon és Európában 

 

A 2006-ban kidolgozott Nemzeti Fejlesztési Tervben országos szinten is kiemelt szerepet 

kap a kultúra. Az Országos Fejlesztési Koncepció (továbbiakban OFK) a kultúrát illetve a 

kulturális fejlesztéseket a gazdasági fellendülés egyik alapkövének tekinti. Ehhez 

kapcsolódóan három fő irányvonalat határoztak meg:  

 a kreatív ipar fejlesztése, kreatív tartalomfejlesztés és az intellektuális javakhoz 

való hozzáférés szélesítése 

 a szociokulturális szolgáltatások fejlesztése: az innovatív és versenyképes 

társadalom alapjainak megteremtése 

 az épített és természeti környezet fenntartható használata 

A Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazottak alapján az ország versenyképességének 

növelésében fontos szerepet kapnának a kulturális intézmények, hiszen a cél egy kreatív 

humán bázis kiépítése. Jelentős szerepe van az (kompetencia alapú) oktatásnak, amely 

nyitottá, befogadóvá, kreatívvá és innovatívvá igyekszik tenni a tanulókat (akár felnőttek, 

akár gyermekek). A kulturális intézményeknek nagy szerepet kellene vállalniuk, az 

oktatási intézményekkel szorosan együttműködve illetve „önállóan”, szolgáltatásaik révén 

a humántőke fejlesztésében. Többek között célként jelenik meg az integrált oktatás, a 

művészeti és tudományos tevékenységek támogatása és az ezt elősegítő infrastrukturális 

fejlesztések. Ezek a fejlesztések főleg a várospolitikai feladatokhoz kapcsolódó kulturális 

beruházások formájában valósulnának meg.  
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A kulturális szegénység velejárója a társadalmi szegénység és kirekesztődés, valamint 

olyan készségek és kompetenciák hiányához vezet, ami a társadalmi együttélést is nehezíti. 

Így egyaránt társadalmi és gazdasági érdek a kulturális szegénység csökkentése. A 

dokumentum szerint a kulturális szektor fenntartható fejlesztésének politikája rövid, közép-

, és hosszú távon is pozitív hatást gyakorol az adott régió gazdaságára, és ebből 

következően életminőségbeli növekedést idézhet elő. Kiemelt fontosságú a műemlékek és 

kulturális örökségek megőrzése, a rosszul hasznosított épületek új közösségi színtérré 

fejlesztése. A fő cél a kulturális szemléletváltás elérése a népesség minél nagyobb részénél, 

ennek részeként a közösségfejlesztés, a versenyképes tudás és műveltség megszerzésének 

segítése. 

A kreatív és kulturális iparág (továbbiakban KKI) szerepe azonban nem csak a városok és 

az ország szintjén jelentős. Ahogy az EU a kreatív és kulturális iparágakkal kapcsolatos 

zöld könyvében is megfogalmazta: ezen szektorok „rengeteg kiaknázatlan növekedési és 

munkahely-teremtési potenciállal rendelkeznek. Hogy ezeket kihasználja és vezető szerepet 

vállaljon, Európának a növekedés intelligens, fenntartható és mindenkire kiterjedő 

motorjául szolgáló új forrásokat kell találnia, és ezekbe be kell ruháznia.” A KKI Európa 

legdinamikusabb ágazatai közé tartozik, magas növekedési potenciállal (2,6%-kal járul 

hozzá az EU GDP-jéhez, és 27 tagállamban körülbelül 5 millió embernek ad munkát).
1
 

Lényeges azonban megjegyezni, hogy a versenyképesség növelésében pusztán a Florida és 

„követői” által megfogalmazott tényezők (3T)
2
, illetve a kreatív osztályra való fókuszálás 

nem helyettesíthetnek más „hagyományos stratégiákat”, mint a minőségi oktatás, új 

vállalkozások fejlesztése, a meglévő iparágak kiterjesztése, a versenyképessége 

növelésében (Donegan-Lowe 2008). 

Így kutatók, szakértők, városfejlesztők nagy többsége felismerte, hogy az egyre 

gyorsabban változó világban (a technológiai újítások rohamléptékű térnyerésének, 

globalizációnak köszönhetően) egyre inkább az innováció és szolgáltatások felé való 

eltolódás figyelhető meg a hagyományos termelés (gyártás) rovására (Baán 1997a). Ahogy 

Richard Florida (2002) is megfogalmazta a kreatív osztály
3
, illetve annak tevékenysége 

egyre nagyobb szerepet játszik a városok versenyképességének növelésében. Florida 

                                                           
1
 ZÖLD KÖNYVa kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról, Brüsszel, 2010.04.27.  

2
 3T= talent, tolerancy, technology (tehetség, tolerancia, techológia) 

3
 Florida kreatív osztály alatt (nagyon leegyszerűsítve) a kreatív tevékenységet végzőket érti. A kreatív 

osztályt két csoportra osztotta; a kreatív magra (tanárok, kutatók, mérnökök, költők, festők) és a kreatív 

szakemberekre, akik a tudásalapú ágazatokban dolgoznak. 
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szerint azok a városok prosperálnak, amelyek képesek magukhoz vonzani és megtartani a 

kreatív osztályt. Azok a városok, amelyek erre nem képesek, a gazdasági fejlődésben is 

lemaradnak. 

 

2.1.2. A kulturális iparág helyzete Magyarországon 

 

Enyedi (2005) felfogásában a kulturális szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó, ezt 

kiegészítő termékipar alkotta kulturális gazdaság jellemzője, hogy erősen helyfüggő. A 

legtöbb kulturális termékre és szolgáltatásra igaz, hogy nem állítható elő bárhol. Mint 

ahogy a gazdaság más területein, a kulturális gazdaság esetében is megfigyelhető a 

nagyvárosi koncentráció, bár ez az ágazat nem minden szegmensére jellemző. Ennek oka, 

hogy „a kulturális gazdaság nagymértékben táplálkozik a helyi városi hagyományokból” 

(Enyedi 2005, 18), és az ezekre épülő kulturális gazdaságban nagy szerep jut a kis- és 

középvállalatoknak.  

A rendszerváltás óta eltelt évtizedekben a városok száma nem egyenletes mértékben, de 

folyamatosan nőtt, egyre több település kapta meg ezt a rangot (5. ábra). Ez ugyan nem 

mindig jelentette azt, hogy a városokra jellemző központi funkciókat is képesek ellátni, 

gyakran más indokok húzódtak meg a várossá minősítés mögött.  

 

5. ÁBRA: A VÁROSOK SZÁMA MAGYARORSZÁGON 2001–2014 KÖZÖTT 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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A magyar városok funkciója, hierarchiája illetve hálózata a rendszerváltás óta is 

folyamatos átalakuláson megy keresztül, ez pedig jelentős hatással van nem csak a 

gazdasági, de a kulturális, innovációs és egyéb folyamatokra is. A rendszerváltás utáni 

években Budapest beépült az európai nemzetközi nagyvárosi rendszerbe, így ennek 

megfelelően megjelentek a nagyvárosi régiók fejlődési elemei. Ez pedig jelentős hatással 

bírt az egész magyar településhálózatra, amelynek során kialakultak a Budapestet Béccsel 

és Balatonnal összekötő tengelyek. A második szinten létrejöttek a kisebb kiterjedésű, 

néhol határon átnyúló regionális hálózatok. Ezeknek a középpontjai olyan vidéki városok, 

melyek az előbb említett tengelyektől távol esnek, de kultúra, gazdaság, idegenforgalom és 

egyéb lakossági vagy üzleti szolgáltatások révén kapcsolódnak egymáshoz. A harmadik 

szinten találhatók azok a falusias-kisvárosias térségek, amelyek nem kapcsolódnak az 

előbbi tengelyekhez és központokhoz, hanem megszakítják az ezek közötti kapcsolatokat.  

(Enyedi 2003)  

Rechnitzer (1993) vizsgálata megállapította, hogy a rendszerváltást követően a „gazdasági 

és a közigazgatási funkciókat tömörítő, többségében regionális szerepkörrel rendelkező 

centrumok tudták a legkisebb veszteséggel elviselni a rendszerváltozás következményeit”. 

A tradicionális középvárosok keresték helyüket, a kisvárosok pedig lemaradtak a változás 

utáni első évtizedben. Már a kilencvenes évek elején érzékelhetőek voltak a földrajzi 

különbségek a külföldi tőke vonzásának tekintetében (Nemes Nagy 1996). Az átmeneti 

időszakban a kelet-nyugat dichotómia dominánsan érvényesült, emiatt a gazdasági 

szerkezet átalakulásában nagy szerepe volt a földrajzi elhelyezkedésnek (Rechnitzer 2004). 

Az átmenetet leginkább a városi szerepköröket megtestesítő intézmények jelenléte 

(Rechnitzer–Grosz–Csizmadia 2003) illetve a centrumok földrajzi helyzete befolyásolta 

(Lengyel–Rechnitzer, 2000). A későbbi változások során már kisebb szerepe volt a 

földrajzi elhelyezkedésnek; a városok elkezdtek egymással versenyezni, előtérbe került a 

várospolitika, annak külső és belső meghatározó tényezői (Szirmai et al. 2002). További 

vizsgálatok során (Grosz–Rechnitzer 2000; Rechnitzer 2002) bebizonyosodott, hogy míg a 

regionális szerepkört betöltő centrumok helyzete továbbra is stabil maradt, megjelentek az 

új funkcióval bíró kis- és középvárosok, illetve megerősítették helyzetüket a rendszerváltás 

előtt városi rangot nyert kis- és középméretű települések. A perifériára szorult kis- és 

középvárosok helyzete nem javult, csak hagyományos város funkciókkal rendelkeztek 

továbbra is (Rechnitzer–Grosz–Csizmadia, 2003).  
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A kulturális ipar Magyarországon is főleg a nagyobb városokban koncentrálódik, 

legfőképpen a kulturális szolgáltatások hierarchikus felépítésének köszönhetően, de 

bizonyos kulturális intézmények a kisebb településeken is megtalálhatók. A rendszerváltás 

óta az intézményrendszer, a finanszírozás és a látogatási szokások is átalakultak. Az 

(általam meghatározott) kulturális ipar és főbb trendjeinek rövid áttekintése 

elengedhetetlen a kutatás további lépéseihez. 

 

A könyvtárak 

A könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere, több mint 

hatezer különböző könyvtárral (nemzeti könyvtár, felsőoktatási és szakkönyvtárak, 

közkönyvtárak (megyei, városi és községi)) és könyvtári tevékenységet folytató 

szervezettel, mintegy 7600 könyvtári szolgáltatóhelyen (Bárdosi-Lakatos 2005). A 1997. 

évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló törvény alapján pedig a 15 ezer fő feletti népességgel rendelkező 

városokban biztosítani kell a nyilvános könyvtári ellátást. A könyvtárak egyes típusai 

közül a települési könyvtárak száma a legmagasabb, a könyvtáraknak 46,4%-a ilyen 

formában működik. A települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok 

feladata, amit nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei könyvtár szolgáltatásának 

igénybevételével biztosít. Szintén a települési intézményekben tartották a legtöbb 

rendezvényt és kiállítást 2013-ban, az országos könyvtári rendezvények 88%-át, több mint 

72 ezret, amin közel 3 millió fő vett részt. A könyvtári intézmények fontos közösségépítő 

szerepet töltenek be, hiszen a legszélesebb közönséghez – mindenkihez – szólnak, a 

raboktól, a hátrányos helyzetű állampolgároktól kezdve egészen a tudós professzorokig. 

(Vitaanyag 2013) Klasszikus funkciói mellett a könyvtárak közösségi- és tanulási térként is 

szolgálnak. Főleg a kisebb településeken, de néhány városban is a kulturális élet fő 

szervezői, játék- és internetes hozzáférés helyszínei.  



36 

 

 

6. ÁBRA: A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK SZÁMÁNAK ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

A közművelődési – települési és munkahelyi – könyvtárak száma a rendszerváltás óta 

folyamatosan csökkent 2006-ig, majd ezt követően ismét növekedésnek indult. (6. ábra) 

Sajnos a kor előrehaladtával az olvasási kedv egyre csökken, először 17, később 55 év 

felett figyelhető meg egy jelentősebb visszaesés. (Hunyadi 2006, idézi Vitányi 2006) A 

Győr Ipari Körzet kulturális intézményrendszerét vizsgáló kutatás eredményei szerint a 

könyvtárlátogatók leginkább az iskolás- és nyugdíjas korúak. A leginaktívabb korcsoport a 

16–22 év közötti, őket a legnehezebb bevonni a könyvtári programokba (Gombos 2014a). 

Bár az olvasási kedv az utóbbi időszakban sem változott, a könyvtárak népszerűbbek lettek 

új funkcióinak köszönhetően.  

 

A múzeumok 

A múzeum az emberek és környezetük számára létező valóság, a társadalom és annak 

fejlődése érdekében álló nonprofit intézmény, nyitott a nyilvánosság felé, kutatási, oktatási 

és élvezeti céllal gyűjt, megőriz, kutat, kommunikál és kiállít. Magyarországon ötféle 

múzeum létezik (országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei múzeum, területi 

múzeum, tematikus múzeum), valamint a közérdekű muzeális gyűjtemények és 

kiállítóhelyek. A múzeumokat elsősorban a gyűjtőkör (történelmi, néprajzi, hadtörténeti, 

szépművészeti, iparművészeti, keresztény, közlekedési, mezőgazdasági, 

természettudományi, helytörténeti, speciális és egyéb múzeumok) és a gyűjtőterület 



37 

 

(korábban említett öt típus) alapján különböztetjük meg, de a fenntartójuk szempontjából is 

csoportosíthatók, hiszen például a megyei múzeumok fenntartói minden esetben a megyei 

önkormányzatok. Az UNESCO ajánlása alapján a múzeumokat négy jól elkülöníthető 

csoportba sorolhatjuk; tudományos és műszaki, természettudományi, történeti és művészeti 

múzeumok” (Kirchberg 1996). 

A muzeális intézmények száma az 1990-es évektől folyamatosan nőtt, majd számuk 

visszaesett, és a mélypontot 2007-ben érte el. Azóta ismét emelkedett a számuk, és jelenleg 

653 muzeális intézmény található az országban. Magyarországon a kilencvenes évektől 

csökkent a látogatók száma a 2000-es évek elejéig, majd ismét emelkedni kezdett 2006-ig. 

Ezután évről évre visszaesett a látogatók száma, ezt a hanyatlást tovább erősítette a 

gazdasági válság, így a csökkenés nem állt meg egészen 2012-ig. Az utóbbi két évben a 

múzeumok népszerűsége kis mértékben újra emelkedett, amihez véleményem szerint 

jelentősen hozzájárult a múzeumok látogatóbarát szemléletének erősödése. (7. ábra) 

 

 

7. ÁBRA: A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK ÉS AZ EZER LAKOSRA JUTÓ 

LÁTOGATÁSOK SZÁMA 1990–2014 KÖZÖTT 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

(http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat_eves/i_zkk002.html) 

A múzeumok helyzete két szempontból is nehéz. Egyrészt a kulturális fogyasztási 

szokások és a szabadidő eltöltésének megváltozása miatt a látogatók száma évről évre 

csökken. Másrészt a múzeumok anyagi helyzete is szerényebbé vált az elmúlt pár 

évtizedben (Kuti 2003). Az elmúlt húsz évet vizsgálva megállapítható, hogy a 
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legjelentősebb bevétel-összetevő a fenntartói támogatás volt (központi költségvetésből, 

megyei/helyi önkormányzatoktól származott bevétel). Ezenkívül egyéb pályázati összegek 

és az intézmények saját bevétele segítette gazdálkodásukat (Népessy 2006). Ennek az 

időszaknak az átlagát véve, a fenntartói támogatás körülbelül 70%-ot tett ki, míg a másik 

két forrás aránya külön-külön 10% körül alakult. Így érthető, hogy a fenntartói támogatás 

csökkenése miért okoz nehézséget a muzeális intézményeknek. A folyamatos elvonások 

miatt az intézmények igazgatói nehéz helyzetbe kerülnek az intézmény megfelelő 

működtetését és alapfeladatai ellátását illetően (Bátorfy, 2011). 

Weil (2000) szerint a múzeumok korábbi funkciói -gyűjtés, kutatás és kiállítás, valamint 

oktatás és rekreáció- továbbiakkal egészülnek ki, így válnak az intézmények inkább 

látogatóbaráttá a korábbi gyűjteményközpontú hozzáállásuk helyett. A múzeumokon nagy 

a nyomás, hogy vállalkozó szelleműbbé váljanak, és megfeleljenek kreatív missziójuk által 

támasztott követelményeknek (Rentschler és Geursen 2003, Mednyánszky 2008, Mairesse-

Vanden Eeckaut 2002, Weil 1990). Annak érdekében, hogy a múzeumok lépést tudjanak 

tartani a változó világgal, és megfeleljenek a megváltozott igényeknek, szükségük van 

fokozottabb marketingtevékenységre, a látogatók alaposabb ismeretére, és hogy 

újraértelmezzék szerepüket a kulturális piacon (Rentschler 2007, Pavluska 2014), de 

egyesek szerint ez a muzeológiai munka kárára mehet (Bátorfy 2011).  

 

A művelődési házak, szakkörök, egyesületek 

A művelődési házak helyszínei az általuk kínált programoknak, ezek keretében működő 

egyesületeknek és szakköröknek, valamint a társas, közösségi művelődésnek, és a kulturált 

társas együttlétnek. Főleg azokra a településekre igaz ez, ahol az adott szak- illetve 

kulturális intézmények hiányoznak vagy csak nehezen érhetők el. Jellemzően a fiatal és az 

idősebb, nyugdíjas generáció veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Ezek az intézmények 

helyet adnak az itt működő alkotóművészeti közösségek, tanfolyamok, szakkörök, klubok, 

ismeretterjesztő előadások mellett egyéb szórakozási alkalmaknak is (Hunyadi 2006). A 

KSH adatai alapján a „közművelődési tevékenységgel foglalkozó szervezetek” száma 

ugyan nő, de az elmúlt időszakban működésük egyre nehezebbé vált az anyagi és egyéb 

támogatások csökkenése miatt, holott a kisebb településeken még mindig a kulturális élet 

meghatározó szereplői (Gombos 2014a). Magyarországon számuk háromezer körül 

ingadozott az elmúlt pár évben, 2008-ban jelentősen visszaesett, majd azóta ismét 
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növekedésnek indult (8. ábra). Jellemző azonban a városi közművelődési intézmények 

számának csökkenése, míg a községekben számuk emelkedő tendenciát mutat.  

 

8. ÁBRA: A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMA 2001–2013 KÖZÖTT 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz008.html 

 

Hunyadi (2006) szerint a művelődési házak kínálata négy nagy csoportra osztható; 

alkotóművészeti közösségek (művészeti, népművészeti és tárgyi csoport), tanfolyamok és 

szakkörök, klubok és ismeretterjesztő előadások valamint különböző szórakozási alkalmak. 

Utóbbi kategóriába tartoznak a bálok, társadalmi rendezvények, vásárok, fórumok, 

játszóházak és vetítések. A KSH rendszerezése megkülönbözteti az ismeretterjesztő 

előadásokat, egyéb ismeretterjesztő rendezvényeket, alkotó művelődési közösségeket, 

klubokat, szakköröket, képzéseket, kiállításokat, művészeti eseményeket, népművészeti, 

szórakoztató és közösségi rendezvényeket. Mindkét felsorolásból érezhető az intézmények 

gazdag kínálata, amely az elmúlt 15 évben csak kis mértékben változott, a programok, 

kínált szolgáltatások (főleg a szórakoztató rendezvények és az alkotóközösségek) száma 

emelkedett, csak a kínált képzések és népművészeti rendezvények száma csökkent a felére 

a 2001-2002. évihez képest. 
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A színházak, mozik 

1990 óta folyamatosan nőtt a színházak száma, a legnagyobb ugrás 2008-ról 2009-re 

következett be. Ekkor lépett hatályba az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló XCIX. törvény, amely alapján a különböző 

formában (állami fenntartású, alapítványi, egyesületi) működő, de színházi tevékenységet 

folytató szervezetek egységes elbírálás alá esnek. Így 2009-re az előző évhez képest 74-ről 

130-ra nőtt a színházak száma. Megjelentek olyan új kategóriák, mint a befogadó színház, 

amely rendelkezik játszóhellyel, de nincs állandó társulata, vagy ennek fordítottja a 

produkciós színház, amely rendelkezik társulattal, de nincs előadásra alkalmas épülete. A 

színházak száma azóta is tovább nőtt, az előadások és a látogatók számával egyetemben (4. 

táblázat). 

4. TÁBLÁZAT: A SZÍNHÁZAK HELYZETE 2008–2013 KÖZÖTT 

Év Színházak száma Előadások száma, ezer 
Látogatások száma, 

ezer fő 

2008 74 15 4076 

2009 130 19 4488 

2010 143 19 4441 

2011 170 21 4735 

2012 167 22 5128 

2013 164 23 5824 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Míg 2010-ig csak egyetlen olyan színház volt, amely nem városban működött, addig 2011-

ben további öt településen létesült két állandó, egy befogadó és öt produkciós színház. Az 

össztelepülések számához viszonyítva azonban még így is kevés településen érhető el ez az 

intézménytípus. A látogatók hajlandóak utazni a színházi szolgáltatások igénybevételéért, 

ez azonban azt jelenti, hogy a jegy árán felül az utazási és egyéb járulékos költségek is 

terhelik őket, ami csökkentheti a színházba járási kedvet és gyakoriságot.  

A színházak és az előadások többsége is a közép-magyarországi régióra koncentrálódik, 

ennek legfőbb oka a budapesti kínálat nagy aránya. Jellemző viszont, hogy a társulatok 

előadásokat tartanak más, akár színházzal nem rendelkező településeken. A városi 
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intézmények előadásaik több mint egyharmadát tartották más helyszínen, döntően 

Budapestre, vagy saját megyén belüli településre látogattak el. (Színpadi szórakoztatás 

2013, 3) A jegyárak nem emelkedtek jelentősen az elmúlt években, a bérletek száma 

viszont folyamatosan nőtt. Az országban több mint 306 ezret értékesítettek 2011-ben, 

aminek egyharmada diák, egyharmada felnőtt és egyharmada nyugdíjas bérlet volt. Az 

intézmények a bérletjegyek kínálata és népszerűsítése mellett a darabok műfaji 

válogatásával is próbálják növelni a nézőszámot. A legnépszerűbbek a prózai művek, azon 

belül is a komédiák. Hasonló eredményeket hozott a Győr Járműipari Körzet kulturális 

kínálatát vizsgáló kvalitatív kutatás is, amelyben a színházak képviselői elmondták, hogy a 

könnyedebb hangvételű populáris, zenés darabok, vígjátékok a népszerűek. Ezeknek a 

trendeknek megfelelően alakítják az évi műsorkínálatot a nézőszám növelése, és a teltházas 

előadások biztosítása érdekében. Mivel a bevételük egyre nagyobb aránya származik a 

látogatóktól közvetlenül, így olyan kínálatot kell biztosítani, amire legnagyobb az igény. 

(Gombos 2014a). 

A mozikra vonatkozó adatok (KSH, EMMI) 2010-ig állnak rendelkezésre, de ebből is 

egyértelműen kirajzolódik az a tendencia, amely a mai napig érzékelhető. Az 1990-es 

évektől kezdve számuk folyamatosan csökkent, a ma működő mozik száma ötöde az 

akkorinak, országosan körülbelül négyszáz mozi található. Jellemző a kisebb, művész és 

alternatív filmszínházak számának visszaesése, a korszak túlélői döntő többségében a 

bevásárlóközpontokban működő multiplex-mozik. Érdekes azonban, hogy az előadások 

száma az elmúlt két évtized változásai ellenére szinte megegyezik a kilencvenes évekbeli 

szinttel, holott a látogatók száma a negyedére, egymillióra csökkent. A korszak nagy 

vesztesei az önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben lévő mozik, amiket nem csak az 

interneten elérhető legális és illegális tartalmak, de a multiplex-mozik is a csőd széle felé 

sodornak. (Mozik, filmek 2007) 

 

A fesztiválok 

Az elmúlt néhány évtizedben egész Európában, sőt az egész világon megfigyelhettük a 

fesztiválok jelentőségének növekedését (Yolal et al. 2009). Nemcsak e rendezvények és 

látogatóik száma emelkedett - csak Nagy-Britanniában 900 új fesztivált regisztráltak 2007-

ben (Sulyok–Sziva 2009), de a kulturális életben is egyre lényegesebb a szerepük. A 

technika fejlődésével egyre szélesebb rétegek számára vált lehetővé a kultúra otthoni 

fogyasztása, és talán az otthon ülés ellensúlyozására kezdett kibontakozni a 
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fesztiválkultúra (Hunyadi 2004). A globalizáció hatására megfigyelhető a kultúra 

homogenizálódása, amely a legtöbb esetben „amerikanizálódást” vagy „elnyugatiasodást” 

jelent. A helyi kisebb fesztiválok talán ennek a homogenizálódásnak az ellenpontját 

jelenthetik, hiszen a kis, helyi rendezvények közösségformáló és „értékmegőrző” szerepe 

vitathatatlan. Mára ezek az események az egyik legpiacképesebb kulturális termékké 

váltak nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon (Benedek–Stark 2009, 35). 

Évente több mint három-hatezer fesztivált rendeznek országszerte, amelyek öt-hatmillió 

látogatót vonzanak színes és változatos programjaikkal. (Benedek–Stark 2009)  

Az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem szerte az egész világon a fesztiválok 

száma, mérete és gyakorisága is növekvő tendenciát mutat a városi és a vidéki területeken 

egyaránt (Park et al. 2008). A fesztivált rendező települések a kulturális és gazdasági 

fejlődés egy lehetséges útját látják ezekben a rendezvényekben (Indra 2009). Fő céljuk, 

hogy minél több látogatót vonzzanak, ők vissza is térjenek és ajánlják a rendezvényt 

szűkebb és tágabb környezetüknek (Lee et al. 2007).  Mivel egyre több fesztivál válik 

sikeressé és nyereségessé, a fesztiválszervezők és az eseményeknek helyet adó települések 

is egyre inkább kezdik felismerni e rendezvények gazdasági, kulturális és társadalmi 

hasznát. (Goldblatt 2002, Allen et al. 2008)  

A fesztiválok több szempont szerint is tipizálhatók, és szinte minden kutatás vagy 

tanulmány más csoportosítást vesz alapul. A legnagyobb változatosságot a tevékenység 

alapján történő besorolások mutatják. Sulyok és Sziva (2009) a következő, tevékenység 

szerinti besorolást tartja iránymutatónak:  

 művészeti fesztiválok (zenei, színház, tánc, irodalom, képző- és iparművészet, 

film, videó, fotó, multimédia, népművészet/folklór, cirkusz, egyéb művészeti) 

 tisztán amatőr művészeti és „fellépő versenyek” (szavaló, kórus, színjátszó stb.) 

  gasztronómiai fesztiválok (étel, ital, termény, kulináris) 

  egyéb nem művészeti fesztiválok (várjátékok, búcsú, karnevál, fieszták stb.).  

A helyszín alapján megkülönböztethetünk szabad ég alatti, utcai, egy település tereit 

használó vagy zárt falak között zajló fesztiválokat. (Hunyadi 2004) A magyarországi 

események nagy részére (75%) igaz, hogy egy településen rendezik őket, az is előfordul, 

hogy egy fesztivál több helyszínen zajlik (Benedek-Stark 2009). Vonzáskörzetük alapján a 

fesztiválok lehetnek helyi, regionális, országos és nemzetközi rendezésűek (Hunyadi 
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2004). Valamint megrendezésük gyakorisága alapján is csoportosíthatók; vannak egyszeri 

és periodikusan ismétlődő rendezvények. Az esemény időtartama alapján 

megkülönböztethetünk egynapos, több napos, egyhetes, több hetes vagy akár több hónapos 

fesztiválokat. Magyarországon a három-négy napos fesztiválok a leggyakoribbak, a 

fesztiválok több mint fele ebbe a kategóriába tartozik (Hunyadi 2004). A fesztiválokat 

továbbá kategorizálhatjuk a résztvevők száma, összetétele alapján is. Magyarországon a 

fesztiválok 23 százalékának alacsony a látogatószáma, mindössze egy-két ezer fő. 

Körülbelül tíz százalékuk nevezhető hazai viszonylatban nagy rendezvénynek, ahol a 

látogatók száma meghaladja az ötvenezer főt (Sulyok–Sziva, 2009).  

 

2.2. A kulturális fogyasztás 

 

2.2.1. A kulturális termékek, szolgáltatások és fogyasztásuk 

Kulturális javaknak nevezem a gazdaság kreatív ágazatába sorolt termékeket és 

szolgáltatásokat. Minden kulturális jószág lényege a szellemi, művészeti és kreatív 

tartalom (Daruka 2002). E javak, bár bizonyos esetekben ingyenesen „fogyaszthatók”, 

mégis a gazdasági javak közé sorolandók néhány sajátos jellemzőjüknek köszönhetően. 

Fontos sajátosságuk, hogy mind az élmény-, mind az információs jószágok csoportjába 

besorolhatók. A kulturális tevékenység produktumát, „az üzenetet”, információt a 

fogyasztás során kapja meg a fogyasztó, amely kulturális élményt nyújt számára. Az 

élményjószágok jellemzője, hogy a preferenciák kialakulása, és a minőség megítélése csak 

a fogyasztás után történik meg, így ezeknek a javaknak a fogyasztása kockázatot, 

bizonytalanságot jelent a fogyasztó számára (Petró 2002a). További jellegzetességük, hogy 

a kulturális javaknak az újraelőállítása bizonyos esetekben egyáltalán nem, más esetekben 

korlátozottan lehetséges. Viszont a „kulturális értéket” csak hordozó és közvetítő javak 

előállítására nagy mennyiségben történik, emiatt tömegtermékké válik (Daruka 2002). 

A kulturális gazdaság szereplőinek outputja a kulturális javak közé sorolható, és ezek a 

fogyasztás szempontjából lehetnek (Daruka 2002): 

 magánjavak (pl. CD, könyv) 

 tiszta közjavak (pl. köztéri szobor) 

 vegyes javak (pl. könyvtár, színházi előadás). 



44 

 

Az utolsó kategóriába tartozó termékeknél és szolgáltatásoknál megjelennek a piaci 

jellemzők, a magánjavak esetében pedig már ezek dominálnak, és ennek megfelelően válik 

egyre fontosabbá a fogyasztó.  

Lévén, hogy a kulturális termékek és szolgáltatások az élményjószágok körébe sorolandók, 

fogyasztásuk bizonytalanságot, kockázatot rejt magában, valamint az átélt élmény és az 

észlelt hasznosság szintje függ a felhalmozott kulturális tőkétől (Petró 2002a). A kulturális 

javakat fogyasztó, mint más gazdasági javak esetében, megpróbálja minimalizálni a 

fogyasztással járó költségeket, amelyek egy kulturális jószág esetében a következők (Frey-

Pommerehne 1989. In: Petró 2002b, 36): 

 a kulturális termék vagy szolgáltatás ára 

 felkeresési (utazási) költségek 

 feláldozott szabadidő 

 információszerzési költségek 

 „megértési” költségek 

 kommunikációs költségek 

Ezeknek a költségeknek olyan szinten kell maradniuk, hogy a fogyasztó úgy érezze, 

megéri az adott termék megvásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele. Az előbb felsorolt 

tényezők többsége csak egy adott társadalmi kontextusban értelmezhető. Nemcsak azért, 

mert például a szabadidő „ára” a jövedelmi viszonyoktól nagymértékben függ, hanem 

azért, mert a szabadidő értéke változhat a referenciacsoporttól függően. Így elmondhatjuk, 

hogy e javak révén nyerhető hasznosság függ a minőségtől, a személyes humán tőkétől és 

a szociális tőkétől is (Petró 2002b, 40). A megkeresési költség nem mindig merül fel, 

hiszen a kulturális termékek és szolgáltatások különböző módon juthatnak el a 

fogyasztóhoz. Egyrészt a hordozókon, közvetítők által kereskedelmi forgalomban 

megvásárolhatók (CD, könyv), más esetben (színházi előadások) a fogyasztónak kell a 

helyszínre mennie. Valamint az infokommunikációs technológiának köszönhetően ma a 

kultúra „házhoz is jöhet” (Daubner 2002, 89). A költségek minimalizálása mellett a javak 

sajátos jellegéből fakadóan a kulturális tőke felhalmozására törekszik a fogyasztó (Adler 

1985 In: Horváth 2002, 147), és ezt például elérheti érdeklődésének koncentrálásával. A 

figyelem fókuszának megválasztása lehet a véletlen műve, de befolyásolhatja döntésében a 

referenciacsoport, gazdaságossági megfontolások vagy közösségi tradíciók is. (Horváth 

2002, 147) 
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A kulturális javak fogyasztása során a figyelem középpontjába kerül a bizalom (mivel 

nincs meg a kipróbálás lehetősége) és a hiúság (Enyedi 2005). Néhány kulturális jószág az 

emberi hiúságot kihasználva divatjószággá válhat, ami tovább erősítheti e termékek és 

szolgáltatások piaci vonásait. 

 

2.2.2. A kulturális fogyasztást befolyásoló tényezők 

 

A kultúra, művelődés mélyebb megértéséhez és vizsgálatához szükséges a magyarországi 

kulturális fogyasztási szokások vizsgálata, a hazai kulturális életben végbemenő főbb 

tendenciák megértése. A kultúrafogyasztási szokásokat nagyban befolyásolják a világban 

végbemenő változások, amelyek a kultúra szempontjából három nagy csoportba oszthatók; 

technológiai-technikai változások, rendszerváltás és az Európai Unióhoz való csatlakozás, 

valamint a globalizáció. (9. ábra)  

 

 

Forrás: saját szerkesztés Kapitány (2009) és Vitányi (2006) alapján 

A technológiai-technikai változások hatására a kultúra fogyasztási tere megváltozott, egyre 

inkább a virtuális térbe, azaz a „négy fal közé” helyeződik át. Emiatt csökken a kultúra 

szakrális jellege, és lehetővé válik a kultúra hazavitele (Hunyadi 2005). A 

kultúrafogyasztás már kevésbé társasági, inkább egyéni tevékenység, ugyanakkor az 

interaktivitás is fontos szerephez jut az online kultúrafogyasztás kapcsán. A technológia 

 

„Új kulturális szakadás” 

 

 
Rendszerváltás, EU-csatlakozás 

a piacgazdaság dominanciája 

fogyasztói kasztok 

nemzetközi kapcsolatok 

európai szellemi tér 

Globalizáció 

globális falu 

fogyasztói társadalom 

erkölcsi válság 

helyi kulturális értékek 

Technológiai-technikai változások  

(„digitális forradalom”) 

a kulturális fogyasztás tere  

individualizáció 

interaktivitás (önkéntes kultúratejesztés) 

9. ÁBRA: A KULTÚRAFOGYASZTÁSI SZOKÁSOKRA HATÓ TÉNYEZŐK 
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fejlődésének (elsősorban az internet térhódításának köszönhetően) kielégíthetővé válnak az 

egyéni kulturális igények, emiatt a társadalom bizonyos csoportjainál (alacsony létszámú 

szubkultúrába tartozók) nőhet a kulturális aktivitás. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a 

társadalom egészére nézve nő a kulturális fogyasztás, hanem azt, hogy a különböző 

kulturális produktumokat fogyasztók aránya és szerkezete megváltozik (Kapitány 2009). A 

kultúraterjesztés intézményei mellett megjelennek az úgynevezett „önkéntes 

kultúraterjesztők”, akik már a posztszocialista intézményi kereteken kívül, egyénileg 

válhatnak a kultúra művelőivé és terjesztőivé.  

Magyarországon a rendszerváltást követően nőtt a piacgazdaság dominanciája a kultúra 

területén, az állami szerepvállalás a kultúraterjesztésben pedig csökkent (ami leginkább a 

finanszírozás területén érzékelhető). Ennek pozitív és negatív hatásai is érezhetők. A piaci 

jellegből következik, hogy már nem másodlagos szerepet tölt be a kultúrát fogyasztó 

személy, hanem „célközönséggé” válik. A fogyasztó elsődlegessé válásának 

következményeként a kultúra ápolása, építése másodlagossá válik, és néha éppen a 

meghatározóvá tevő „szellemi mozzanat” veszik ki a kultúrából. Szintén a piacgazdaság 

dominanciájának köszönhető az élet minden területén erősödő verseny. Ez nemcsak az 

azonos kulturális ágazatokon belül, hanem azok között is érvényesül, hiszen e termékek, 

szolgáltatások a fogyasztó szemében bizonyos mértékben helyettesítői egymásnak. A 

jelenség következményeként a fogyasztóért való versenyben ez arra kényszerítheti a 

kínálati oldal szereplőit, hogy az egyediség és művészi érték rovására gazdaságossági 

szempontokat tartsanak szem előtt. (Daubner 2002, 110) E negatív jelenségek mellett a 

kultúrára pozitívan hat, hogy a nemzetközi kapcsolatok erősödnek, a hallgatói és 

munkaerő-mobilitásnak köszönhetően bizonyos csoportoknak lehetősége nyílik 

megismerkedni más (külföldi) kultúrákkal, nyitottabbá válnak a világra, és talán 

fogékonyabbak lesznek a hazai „kultúrára” és művelődésre is. 

Végül a harmadik fontos tényező a globalizáció, amely egyrészt veszélyezteti a helyi 

kulturális értékeket az ízlés és kulturális fogyasztás homogenizációja miatt, másrészt éppen 

e folyamat ellentételezéseként a helyi kulturális értékek megőrzésére egyre nagyobb 

gondot kezdenek fordítani. Ma Magyarországon sajnos inkább jellemző az „ízlés 

homogenizálódása”, az értékek „mcdonaldizációja”, és a helyi hagyományok, szokások 

védelme kevésbé hangsúlyos. A magyar társadalom szintén magán viseli a fogyasztói 

társadalom jegyeit, ezért lassan már a kultúra esetén is a fogyasztás mennyisége lesz a 

lényeg, nem a minősége. 
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Összefoglalóan elmondható, hogy a kultúra helyzete több szempontból is megváltozott. A 

terjesztés, közvetítés új eszközeinek (pl. internet) köszönhetően, a társadalomban keringő 

„kultúra-objektivációk” száma megsokszorozódott, a tömegkommunikációs eszközök utat 

nyitottak a tömegkultúra előtt (Vitányi 2006). A tömegkultúra által közvetített érték 

azonban megkérdőjelezhető. A kultúra fogyasztása ugyan egyéni tevékenység, de az 

egyediség a művelődés legtöbb momentumából kiveszni látszik. A globális kultúra 

objektivációi elárasztanak mindent, és felgyorsult világunkban az ehhez való hozzájutás 

sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá válik (Lukovich 2005), egy új kulturális szakadást 

eredményezve. Ez a hagyományos és modern kultúra között egyre nagyobb távolságot, 

illetve a két különböző típusú kultúrát fogyasztók között egyre mélyebb szakadékot 

eredményez.  

A hagyományos kultúra iránt érdeklődők száma továbbra is csökken. A demográfiai 

jellemzők közül a településtípusok szerinti különbségek kisebbek, de a lakóhely még 

mindig meghatározó a kultúra fogyasztásában (Antalóczy, Füstös, Hankiss 2010). Ennek 

oka lehet, hogy a városok és falvak közötti különbségek csökkentek, hiszen sok igazi 

városi funkciót be nem töltő település kapott városi rangot az elmúlt másfél évtizedben. Az 

életkor továbbra is fontos tényező, ennek mentén válnak el leginkább a kulturálódási 

szokások. Főleg a 25 évesnél fiatalabb korosztályra jellemző a modern kultúra fogyasztása, 

a szabadidő plázában vagy sporteseményen való eltöltése (Hunyadi 2005). Őket a 

hagyományos kultúrát közvetítő kulturális intézmények egyre kevésbé tudják megszólítani. 

Az iskolai végzettség továbbra is meghatározó, amely nagymértékben determinálja az 

egyén fogyasztói szokásait (Antalóczy, Füstös, Hankiss 2010).  

Hunyadi (2005) életmódot vizsgáló kutatása során megállapította, hogy több faktor 

befolyásolja a kultúrafogyasztást, de más tényezők játszanak szerepet az egyes 

kultúratípusok esetén. „Míg a hagyományos kultúra fogyasztása elsősorban a társadalmi 

státust jelző iskolai végzettségtől és a vagyoni helyzettől, valamint az érdeklődési szinttől 

függ, a modern kultúra itt (Hunyadi által) vizsgált területeinek többsége, amellett, hogy a 

bennük való részvétel szintén társadalmi különbségek eredményeként is születik, 

legerősebben egy demográfiai változó, az életkor alapján differenciálódik. A lakóhely a 

modern kultúra fogyasztását valamelyest erősebben befolyásolja, mint a hagyományos 

kultúra egyes intézményeinek látogatottságát” (Hunyadi 2005, 107).  
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2.2.3. Nemzetközi és hazai kutatások 

 

A kultúrafogyasztás a marketing, a szociológia és a kultúra-gazdaságtan elméleti 

szakembereinek is az érdeklődési körébe tartozik. Utóbbiak a kulturális javak és 

szolgáltatások fogyasztásának közgazdaságtani terminusokkal való leírására, a döntések 

közgazdasági tényezőire helyezik a hangsúlyt, míg a marketing a fogyasztói magatartást 

szociológiai változók alapján magyarázza. A szociológusok célja pedig a társadalom 

szerkezetének modellezése a fogyasztási jellemzők segítségével (Hetesi et al. 2006, idézi 

Ercsey 2013). A téma vizsgálatára diszciplínától függetlenül leginkább a kérdőíves 

felmérést alkalmazzák, ami a részvételre, eltöltött időre, elköltött pénzre és a látogatásra 

kérdez rá (Towse 2010).  

A kulturális fogyasztási szokások vizsgálati területe a kultúrakutatás és a szabadidő- 

(életmód) kutatás összekapcsolásával született meg az 1980-as években, amelynek úttörője 

Richard A. Peterson (1983) és Michael Hughes (1983) volt. A szociológiai irányvonalat 

képviselve egy országos reprezentatív mintát vizsgáltak a szabadidő eltöltési szokásokra 

rákérdezve, és a klaszteranalízis elvégzése után négy típust különböztettek meg (idézi 

Vitányi 2006, 146–147): 

 Low-brow: kirekesztettek, hátrányos helyzetű, kultúrát nem fogyasztók 

 Middle-brow 1: család- és sportcentrikusak, akik nem hajlandóak kilépni a család 

nyújtotta biztonságból, legtöbbször sportmérkőzéseket néznek  

 Middle-brow 2: mindenevők, a másik középosztálybeli típus ellentettje, a folytonos 

átalakulók 

 High-brow: autonóm-autentikusok 

Bár ez a kutatás az Egyesült Államokban zajlott, több mint három évtizeddel ezelőtt, itt is 

megjelentek azokkal a jellemzőkkel bíró csoportok, amelyek a korábbi és frissebb hazai 

vizsgálatokban is; a kulturális elit, a teljesen passzív, és a „középső” szegmensek, amelyek 

vagy kulturális mindenevők, vagy a könnyed szórakozás hívei.  

Augustine Girard hasonló kutatást végzett Franciaországban, amelyben a kultúrafogyasztás 

szempontjából hét típust sorolt fel, és ezeket Vitányi (2006) 4 csoportba tömörítette:  

 Sétálók: akik sem kulturális, sem szabadidős tevékenységet nem végeznek 

 Rekreációsok: idősebb nemzedék, akik az „otthonülő” kultúrát fogyasztják, és a 

fiatalabb nemzedék, akik szintén kevésbé aktívak, de azért eljárnak vásári 

ünnepekre, cirkuszba 
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 Művelt fogyasztók: sokféle kulturális tevékenységet végzők 

 Kiváltságosak: kulturális elit, ide tartoznak az „örökösök” és a magas kultúrát 

fogyasztó fiatalabb nemzedék is 

Andreas Wiesand (2000) németországi kutatása során szintén négy csoportba sorolta a 

lakosságot kulturális aktivitásuk alapján (idézi Vitányi, 2006): 

 lelkes résztvevők 

 eseti látogatók 

 szórakozásfogyasztók 

 differensek 

A néhány kiemelt nemzetközi példa jól megmutatja a kulturális fogyasztók 

hasonlatosságait az egyes társadalmakban; megtalálhatók a teljesen inaktívak, az aktív 

kultúrafogyasztók, a könnyed szórakozást kedvelők és a mindenevők. A különbség az 

egyes nemzetek vizsgálatai között a fogyasztói arányok tekintetében van.  

 

A hazai kutatások 

Hazánkban is nagy múltra tekintenek vissza a kultúrakutatások, ám ezek tárgya (annak 

ellenére, hogy a vizsgálatok mindegyike a kultúra valamely aspektusát vizsgálta) változó 

képet mutat. Laki (2010) a kulturális intézményeket, kulturális infrastruktúrát és a kultúra 

fejlődésben betöltött szerepét vizsgálta, a KSH a kulturális célú nonprofit intézményekre 

vonatkozóan gyűjtött adatokat, Koncz Gábor az 1970-es, 1980-as évektől végez 

kutatásokat a kultúra (művelődés) gazdaságtani aspektusaira koncentrálva. A Tárki Zrt. a 

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézettel vizsgálta a „kultúra-alkotók”, művészek világát 

mélyinterjús módszerrel 2009-ben, amelynek az volt a célja, hogy felmérje a 

rendszerváltás után bekövetkezett változásokat a kulturális élet számos területén. Ezen 

kívül a médiaipar számára készített felmérések is tartalmaznak a kultúrára, 

kultúrafogyasztásra vonatkozó adatokat (Hunyadi 2005) mint például a Nemzeti 

Médiaanalízis, amely a legnagyobb volumenű folyamatos felmérés a lakosság 

médiahasználati szokásaira vonatkozóan. A felmérést a GFK Hungária és a Szonda Ipsos 

cég végzi, elsődleges céljuk nem a kulturális tevékenységek vizsgálata, de ezek a tényezők 

háttérváltozóként szerepelnek a kutatásban (Kuti 2009). Továbbá a KSH által készített 

időmérleg adatokból is nyerhetünk kultúrafogyasztásra vonatkozó információkat.  

A kultúrafogyasztásra fókuszálva is évről évre több vizsgálat készül, amelyek legtöbbje az 

egyéneket vizsgálja (Manchin-Regös 1998, Hidy 2000, Hunyadi 2005, Vitányi 2006, 
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Csepeli-Prazsák 2010, Antalóczy-Füstös-Hankiss 2010), de a háztartások is képezhetik a 

kutatás tárgyát. Bukodi és Róbert (2000) például a háztartások szintjén vizsgálta a 

kulturális javakkal való ellátottságot, az egyének szintjén pedig a szociológiai 

kutatásokban gyakran vizsgált kulturális aktivitást elemezte Sobel (1981) módszertani 

keretei alapján.  

A kultúrafogyasztásra irányuló szociológiai kutatások az egyének szabadidő eltöltésére 

kérdeznek rá, milyen gyakran végzik az adott tevékenységet (általában a felmérést 

megelőző évben). Ezután faktor- illetve klaszterelemzéssel kialakítják az egyes fogyasztói 

csoportokat, amelyek jellemzése képezi a kutatás középpontját. Mindemellett vizsgálják, 

hogy az egyes demográfiai változók (nem, kor, iskolázottság, jövedelem, foglalkozás, 

lakóhely) mennyire meghatározóak a kultúrafogyasztásban. Az elmúlt évek szociológiai 

kutatásai során számos klasszifikáció született az egyének kulturális aktivitásának mérése 

alapján, amelyek közül néhányat bemutatok a következőkben. 

Vitányi Ivánék kutatásának első adatfelvétele 1972-ben zajlott, majd a vizsgálatot 

megismételték 1983-ban, és a Kulturális Minisztérium felkérésére 1995-ben. Az első és a 

harmadik adatfelvétel keretében is négy csoportba osztották a társadalom tagjait a 

kultúrához való viszonyuk alapján (Vitányi, 2006): 

 Passzív, instabil, nem autonóm: kulturális tevékenységet nem végeznek, esetleg 

televíziót néznek 

 Kapaszkodó, rekreációs, stabilitást kereső: elfogadják a kultúrát, de nincsenek 

igényeik 

 Nyitott, felhalmozó, stabil: igénylik a kultúrát, de nem válogatnak, „mindenevők” 

 Autonóm, autentikus, stabil, kultúraorientált: kiváltságosok, a kulturális elit. 

E vizsgálat során Vitányiék Peterson és Hughes (1983) által alkotott csoportokkal 

megegyezőket kaptak eredményül, holott egymástól teljesen függetlenül végezték 

kutatásukat. A besorolás alapját képező kategóriák megegyeztek, de azért az egyes 

csoportok nagyságában volt különbség. Az 1972-ben és 1995-ben végzett kutatások során 

kialakított klaszterekbe tartozók aránya csak kis mértékben változott az eltelt több mint két 

évtized alatt, a passzívak és a kultúraorientáltak aránya 8 illetve 3 százalékponttal nőtt, a 

rekreációs csoporté 9 százalékponttal csökkent.  

Három évvel később a Gallup Intézet 1998-as vizsgálatának eredményeként, amit Manchin 

Róbert és Regös Rita vezetett, hat csoportot alakítottak ki (az idős, urbanizált passzív, a 

hagyományőrző, a falusi dolgos, a haverkodó, az aktív kikapcsolódó, a trendi és az 
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autonóm-kulturálisok). Ezek az eredmények összhangban voltak Vitányiék kutatásának 

eredményeivel, bár az arányok – a hat csoportnak köszönhetően – differenciáltabb képet 

mutatnak, és talán éppen emiatt a teljesen passzívak és autonóm-kulturálisok csoportja is 

kisebb.  

Később Hidy Péter 2000-ben szintén végzett egy hasonló kutatást, arra vonatkozóan, hogy 

ki milyen kultúrát fogyaszt, és milyen kulturális intézményekbe jár el. A típusok (sehova 

sem járók, alig eljárók, alkalmi látogatók, rendszeres látogatók) és az arányok e felmérés 

esetén is hasonlóan alakultak (idézi Vitányi 2006), az előző kutatáshoz képest a passzívak 

aránya kevésbé változott, míg a legaktívabb csoporté csökkent. 

2003-ban Vitányi Iván és Hidy Péter vezetésével az MTA Szociológiai és 

Politikatudományi Intézetének közös kutatócsoportja kérdőíves vizsgálatot végzett egy 

3400 elemű mintán „Magyarország az EU-csatlakozás küszöbén” címmel. Az adatfelvételt 

a Szonda Ipsos végezte. A kutatás fő célja a kultúra különböző területeihez kapcsolódó 

társadalmi különbségek természetének és jellemzőinek feltárása volt. Az 1995-ös 

adatfelvételhez képest javult a helyzet, hiszen a passzív „sivár” csoportba tartozók aránya 

csökkent, míg a kultúraorientált és a stabilitást keresők aránya emelkedett. 

Hunyadi (2005) a rendelkezésére álló 1995-ös és 2002-es adatokat alapul véve hét 

társadalmi csoportot különített el, amelyek körében aztán megvizsgálta az egyes kulturális 

tevékenységek arányát. A korábbi kutatások során gyakran előforduló passzívak, kulturális 

elit, mindenevők és szórakozók mellett itt megjelentek az egyes specifikus tevékenység 

köré csoportosulók, mint például a főzést kedvelők, az otthon barkácsolók és az otthoni 

kikapcsolódást kedvelők klaszterei, és ez a differenciáltabb felosztás az arányokat is 

módosította.   

Antalóczyék a 2008 és 2010 között lezajlott stratégiai alapkutatásban háromezer főt 

kérdeztek meg kulturális fogyasztási szokásaikról, az adatfelvételt ebben az esetben is a 

Szonda Ipsos végezte. Eszerint öt csoportra (kulturálisan passzívak, mindent fogyasztók, 

könnyed szórakozók, kulturálisan érdeklődők, kulturális elit) bontható a magyar 

társadalom a kulturális érdeklődésüket és részvételüket figyelembe véve (Antalóczy, 

Füstös, Hankiss, 2010). Aktivitásukat tekintve a mindent fogyasztók állnak az első helyen, 

őket követi a kulturális elit, majd következnek a kulturálisan érdeklődők, a könnyed 

szórakozók és végül a passzívak.  

Szintén ennek a kutatásnak a keretében Csepeli–Prazsák (2010) a társadalmat három 

kategóriába (kulturális elit, kulturális nomádok, „fekete sereg”) sorolta a kulturális 
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jelenlétet alapul véve. A fekete seregbe tartozók főként a tömegkommunikációs 

szolgáltatásokat veszik igénybe, nem érdeklődnek gazdag kulturális környezetük iránt. A 

kulturális nomádok csoportját visszafogott érdeklődés és fogyasztás jellemzi. Legfőbb 

céljuk a szórakozás, és a kultúra területén is a könnyedebb műfajokat kedvelik. Végül a 

kulturális elit kategóriába tartozók már művészeti tevékenységet is folytatnak, illetve a 

hagyományos és modern kultúrát is egyaránt fogyasztják. 

A 5. táblázat összefoglalja az elmúlt másfél évtized magyarországi kultúra fogyasztói 

magatartásra vonatkozó néhány, az előbbiekben bemutatott kutatásának „kultúra-

klasztereit”.  

5. TÁBLÁZAT: A KULTÚRAFOGYASZTÁSI SZOKÁSOKAT VIZSGÁLÓ  

MAGYARORSZÁGI KUTATÁSOK 

Kultúra-

fogyasztók 

csoportjai 

Vitányi Iván 

(1995) 

Manchin, Regös 

(1998) 
Hidy (2000) 

Hunyadi 

(2005) 

Csepeli, 

Prazsák 

(2010) 

Antalóczy, 

Füstös, 

Hankiss 

(2010) 

1. passzív (43%) 
idős, urbanizált 

passzívak (18%) 

sehova sem 

járók (38%) 
sivár (22%) 

"fekete  

sereg" 

(61,1%) 

kulturálisan 

passzívak 

(47,1%) 

2. 
kapaszkodó 

(15%) 

hagyományőrző 

falusi dolgos 

(20%) 

alig eljárók 

(28%) 

mindenevő 

(9,5%) 

kulturális 

nomádok 

(22,6%) 

mindent 

fogyasztók 

(8,6%) 

3. 
mindenevők 

(24%) 

haverkodók 

(15%) 

alkalmi 

látogatók 

(24%) 

olvasós 

(12,4%) 

kulturális elit 

(16,3%) 

könnyed 

szórakozók 

(13,8%) 

4. 
kulturális elit 

(18%) 

aktív 

kikapcsolódók 

(15%) 

rendszeres 

látogatók 

(12%) 

szórakozós 

(10,1%) 
  

kulturálisan 

érdeklődők 

(20,5%) 

5.  trendi (21%)  
ezermester 

(17%)  
  

kulturális elit 

(10,1%) 

6.  

autonóm-

kulturálisok 

(11%) 

 
 fakanál 

(20,4%) 
    

7.      
kulturális 

(7,5%)  
    

Forrás: saját szerkesztés a hivatkozott szerzők alapján 

A táblázat segít megmutatni, hogy alapvetően három kategória mindenhol megtalálható. A 

„kulturális elit” tagjai, akik inkább a hagyományos (magas) kultúrát részesítik előnyben, 
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magasabb jövedelemmel rendelkeznek, és 25 évnél idősebbek. A „mindenevők”, akik 

főként a modern kultúrához tartozó szórakozási formákat részesítik előnyben, a fiatalabb 

korosztályhoz tartoznak, és városban élnek. Végül a harmadik kategória a „kulturálisan 

passzívak”, akik a kultúra szinte minden formáját elutasítják, erre a célra nem fordítanak 

jövedelmükből. A társadalmon belül az egyes csoportok aránya csak kis mértékben 

változott a vizsgált másfél évtized alatt, a kulturálisan passzívak aránya kissé emelkedett, a 

kulturális elit aránya pedig csökkent. A legnagyobb arányt minden esetben a „kulturálisan 

passzívak” képviselik, utánuk következnek a „mindenevők”, majd végül a „kulturális elit”. 

A kutatások módszertani különbségeiből fakadóan adódhatnak eltérések, differenciáltabb 

csoportosítás esetén úgy tűnhet, hogy az egyes csoportok aránya jelentősen változott, pedig 

csak egy-egy csoport megbontásáról vagy összevonásáról van szó.  

A kultúra fogyasztásában a nem, kor, iskolázottság, foglalkozás, jövedelem és a lakóhely is 

meghatározónak bizonyult az egyes kutatásokban, csak nem egyforma súllyal. A nők 

kulturálisan aktívabbak, mint a férfiak (Bukodi–Róbert 2000), és általában fogékonyabbak 

a magasabb kultúrára is (Antalóczy et al. 2010).  

A kor előrehaladtával csökken a kulturális aktivitás (Bukodi–Róbert 2000), ugyanakkor a 

magas kultúra iránt érdeklődők között az idősek aránya magasabb és ez továbbra is 

növekvő tendenciát mutat (Kuti 2009, Antalóczy et al. 2010). 

Az iskolai végzettség és a kulturális aktivitás között pozitív irányú kapcsolat van, az 

egyetemi végzettségűek és a középszintű szellemi foglalkozásúak (Bukodi–Róbert 2000) 

általában a legaktívabbak. A fesztiválok azonban képesek megszólítani, és mintegy hidat 

képezni a társadalom különböző rétegei között, „beemelni az alacsonyabb végzettségűeket 

a minőségi kultúra fogyasztásába” (Antalóczy et al. 2010, 22). 

A foglalkozási csoportokat tekintve a szak- és segédmunkásként dolgozók a legnagyobb 

arányban érdeklődnek a könnyűzene és mozifilmek iránt, a magas kultúra iránt viszont 

leginkább a magasabb beosztásúak. 2000-hez képest 2006-ra a beosztott értelmiségiek 

magas kultúra iránti rajongása nagymértékben csökkent, helyüket a vezető beosztásúak 

vették át, ami pozitív hatással is lehet a kultúra presztízsére (Kuti 2009).  

Kuti (2009) vizsgálata továbbá megerősíti, hogy a kultúrafogyasztás területi (régió- és 

településszintű) különbségei kisebbek, mint a többi demográfiai változó esetén. Antalóczy 

és társai (2010) szerint is csökken a kulturális fogyasztás területi meghatározottsága, de 

legalább akkora különbségek vannak az egyes településtípusokon élők között, mint a 
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különböző iskolai végzettségűek esetén. Bukodi–Róbert (2000) megállapította, hogy a 

városokban élőket magasabb kulturális részvétel jellemzi, mint a községbelieket, de ez a 

magasabb jövedelemnek és a magasabb iskolázottságnak is köszönhető. A változás 

azonban jelentős, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt még a lakóhely volt a 

legmeghatározóbb tényező a kultúrához való hozzájutásban, ma pedig az egyik 

leggyengébb faktor (Kuti 2009).  

Érdekes eredménye volt Bukodi–Róbert (2000) kutatásának, miszerint a legnépszerűbbnek 

a múzeum, a színház és a hangverseny látogatása mutatkozott, pedig utóbbi kettő 

Budapesten kívül viszonylag kevés településen elérhető. Antalóczy és társai (2010) 

vizsgálatában a modern, könnyed kultúra elemei is a vizsgálat tárgyát képezték, így ezek 

kerültek a rangsorban előre. Ezután következtek csak a sportesemények, a művelődési 

házak programjai és a múzeumok.  

Lehet, hogy a mai fiatalság szemében a klasszikus kulturálódás színhelyei ósdinak és 

elavultnak tűnnek, az elmúlt évtized vizsgálatai viszont azt mutatják, hogy még mindig 

fontos szerepet töltenek be a kulturális életben, így igen aktuális kérdés az intézmények 

szemléletváltása, „az elavult nézetek leporolása”.  
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3. A kulturális imázs 
 

A kulturális imázs és az ahhoz kapcsolódó fogalmak megértéséhez először célszerű 

áttekinteni a városimázs definíciórendszerét és annak vizsgálati módszereit. A vizsgált 

terminusok mindegyike a hely- vagy területi marketing (angolul place marketing), és azon 

belül is a település- (város) marketinghez kötődik. Mivel kutatásom csak a városokra 

korlátozódik, és az erre vonatkozó vizsgálatokat és fogalmakat használom és alkalmazom, 

a hely, terület, település és város meghatározásokat szinonimaként kezelem, így például a 

településimázs fogalma alatt minden esetben a városimázst értem. 

 

3.1. A városimázs 

A település- és helymarketing az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, és a 

marketing egyik legdinamikusabban fejlődő ágává nőtte ki magát. Számos pozitív példát 

találhatunk a szakirodalomban, ahogy a marketinget szervesen beépítve a területfejlesztés 

eszközei közé egy-egy térség vagy város impozáns eredményeket tudott felmutatni, akár 

egy erős városmárka létrehozásával, akár a település újrapozícionálásával (Bianchini 1993; 

Boyle and Hughes 1991). A városmarketing eszköztárának nagy része megegyezik a 

vállalati életben alkalmazott eszközökkel, módszerekkel, csak a település, mint termék 

sajátosságait figyelembe véve alkalmazzák. Így itt is megjelennek olyan fogalmak, mint 

identitás, arculat, márka és imázs. Valószínűleg abból fakadóan, hogy a marketingnek egy 

viszonylag fiatal részterületéről van szó, több fogalom esetén nincs teljes egyetértés 

jelentéstartalmunkat illetően, gyakran ezek a fogalmak kicsit összemosva jelennek meg.  

A területi identitás 

A területi identitás fogalmának kettőssége jó példa ennek bemutatására. Erbert (2005) 

szerint egyrészt értelmezhetjük az identitást úgy, mint a terület, város azonossága vagy 

személyisége, másrészt mint az egyének azonosulása, belső kötődése a területhez, 

városhoz. Az első esetben értelmezhetjük az identitás különböző szintjeit, amelyek közül 

néhány majd a későbbi marketingstratégia és a megvalósítás során kiemelt szerephez 

juthat. Illetve a második értelmezés szerint megközelíthetjük úgy is, miszerint a lényege a 
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közösségben kialakult identitásérzésben van, amikor a kötődés mértéke, szintje játszik 

fontos szerepet. (Piskóti 2012).  

Az identitás mellett a településmarketing fontos alappillére még az arculat és az imázs. Az 

arculat - mint városmarketingben használt definíció - a vállalati életben is alkalmazott 

corporate identity (CI) adaptálásával, community identity (CI) majd később city 

identityként (CI) került a településmarketing fogalomtárába. Turóczi (2002) szerint egy 

település arculata, más szóval community identity (CI) alatt a város vagy község „kifelé és 

befelé irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, 

tudatosan és folyamatosan használt összetevőit” értjük. Piskóti (2012) szerint a city 

identity koncepció egy komplex összefüggésrendszer magját alkotja, amelyben egyrészt 

nagyon fontosak a kidolgozott stratégiák és tettek, másrészt ennek kommunikációja a 

célcsoport felé.  
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10. ÁBRA: A CI-KONCEPCIÓ RTM-ADAPTÁCIÓJÁNAK SZAKMAI KERETEI 

Forrás: Piskóti, 2012 

A 10. ábrán látható, hogy a city identity-re (CI-re) épül a város jövőképe, víziója, 

missziója, és a városfejlesztési döntései, tervei alapján a CI-t figyelembe véve alakítják ki a 

funkcionális részstratégiákat, a kínálatfejlesztési tevékenységeket. Ezzel párhuzamosan 

zajlik az integrált kommunikáció, amely láthatóvá teszi ezeket a lépéseket, 

tevékenységeket a megfelelő célcsoportok számára. Az integrált kommunikáció három fő 

tevékenységi kört foglal magába (CD, CB, CC), a vizuális, formai megjelenítést, a várost 

képviselők magatartását, valamint a tudatos, komplex kommunikációs tevékenységet. A 

modell is azt sugallja, hogy nem elég csak szorgalmasan tevékenykedni, vagy csak a 

megfelelő kommunikációra törekedni, ezt a két tevékenységet egymással párhuzamosan, a 

megfelelő arányban kell végezni. Mindezek eredményeképp kialakul a célcsoportban a 

belső megítélés, és az arra épülő identitás, valamint az előre megtervezett városmárka. 

Mindezeknek a visszatükröződéseként pedig végül kialakul a város imázsa, amely nem 

csak a tudatos CI építés által alakul, hanem kevésbé irányítható jelenségek és folyamatok is 

befolyásolják (Gunn 1972).  

A városimázs 

A megfelelő márka kialakításának következményeként (vagy előfeltételeként) kialakul a 

város imázsa, amely nem más, mint az adott helyhez kötődő elképzelések, benyomások, és 

vélemények együttese, amely több információ és asszociációk összességéből alakul ki 

(Kotler et al. 1997). A lakosok a város egyes elemeit sajátos jelentéssel ruházzák fel, 
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gondolataikban újrateremtik azt, ezáltal az egyének térhez fűződő viszonya gyakran 

átértékelődik (Garamhegyi 2010). Garamhegyi (2010) szerint „az imázst a város fizikai 

valósága, az ahhoz tapadó szimbolikus jelentések, a különböző diskurzusok, intézmények, 

szokások, a város lakóihoz kapcsolódó sztereotípiák formálják.” Tehát az imázs egy 

általános jelentése, ideája egy helynek, amit nem csak a vizuális elemek befolyásolnak, 

hanem sok egyéb tényező; a szimbólumok, amik a város materiális komponenseiben 

öltenek testet, ide tartoznak az utak, műemlékek, épületek, és az immateriális 

alkotóelemek, mint például a szokások, intézmények, rutin, a helyi lakosok attitűdje, 

életmódja (Vanolo 2008). 

Az egyes tudományterületek más-más szemszögből vizsgálják és értelmezik a területi 

imázst. A geográfiai kutatások nem meglepő módon a helyi környezet, kultúra és gazdaság 

egyediségében látják az imázs legfőbb forrását. E nézőpont szerint minden helynek 

megvan a maga tájképe, történelme, szokásai, kulturális mintái, közösségi értékei és 

erőviszonyai, amelyek egy sajátos egységet alkotnak, ezzel megadva a hely lokális 

unikalitását (Gregory 1989; Ley and Samuels 1978). Éppen ezért a helyi lakosok 

elégedetlenségéhez vezethet, ha olyan imázs kialakítására törekednek a település vezetői, 

amelyek figyelmen kívül hagyják a helyiek által különösen preferált, egyedinek tartott 

sajátosságokat (Bolton 1992). Ez alapján sikeresebb egy város marketingtevékenysége, 

márkaépítése, ha a helyi sajátosságokat veszik alapul egy sztenderdizált, „nem helyhez 

kötött” imázs kialakítása helyett. Ebből következően a helyiek nagyobb örömmel élik itt 

életüket, mivel bátorítják őket a helyi sajátosságok megértésére és az azzal való 

azonosulására. (Clifford és King, 1993) Ezt a szempontot is figyelembe véve nem könnyű 

azonban eldönteni, hogy milyen imázs vonzó és fenntartható a kívánt célcsoport számára, 

figyelembe véve a folyton változó divatot, trendeket és a sztereotípiákat (Vanolo, 2008) 

Számos szerző (Bigne et al., 2001; Chen et al.2007; Chi et al. 2008) azt is bizonyította, 

hogy pozitív kapcsolat van a hely imázsa és a látogatók, turisták elégedettsége között. Egy 

erős, pozitív imázs kedvezően befolyásolja a látogatók elégedettségét, és fordítva is igaz, 

miszerint egy hely pozitív imázsa az elégedettségre is jó hatással van.  

Az imázs felépítését általában két nézőpontból lehet vizsgálni, az egyik a belső imázs, 

amelyet a város helyi szereplői érzékelnek és termelnek újra a helyi identitásérzést 

felhasználva. A másik pedig a külső imázs, amely azoknak a szereplőknek az érzékelésén 

alapszik, akik sokkal inkább kívül állnak a helyi életen, mindennapokon. Ez a külső imázs 
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általában sokkal absztraktabb, egyszerűbb, és könnyebben társítanak a településen kívül 

élők kizárólag pozitív vagy negatív érzelmeket egy-egy városhoz, akár olyanhoz is, 

amelyek eddig ismeretlenek és fel nem fedezettek számára. (Vanolo 2008) Kavaratzis és 

Ashworth (2005) szerint ez a külső imázs sokkal könnyebben alakítható különböző 

kommunikációs eszközökkel, és ez szolgál alapul a városmárka kialakításához is.  

A márkázás 

A nemzetközi szakirodalmat áttekintve úgy tűnik, hogy a területi-, településmárkázás nem 

csak a marketingben használt definíció (Sevin 2014). Megtalálhatjuk a marketing 

(Kavaratzis 2004) mellett a közönségkapcsolatok (Szondi, 2010), kommunikáció (Sevin 

2014), nemzetközi kapcsolatok (van Ham 2001) és a földrajztudomány (Boisen et al. 2011) 

fogalomtárában is. De ha csak a marketinget nézzük, ott sincs egységes álláspont a területi 

márkázás pontos tartalmát illetően. Kavaratzis (2004) szerint e tevékenység kiindulópontját 

az adja, hogy már a település nevéből fakadóan számos koncepció képződik azzal 

kapcsolatban az egyének fejében, és ezek az asszociációk manipulálhatók egy jobb márka 

létrehozása érdekében. Ezért a területi márkázás tulajdonképpen egy olyan 

márkamenedzsment-rendszer megteremtésére törekszik, amelynek fókuszában egy 

bizonyos hely identitása (Freire 2005), és a megkülönböztető jegyei állnak (Zhang és Zhao 

2009). Ugyanakkor Braun és Zenker (2010) szerint a területi márka egy társadalmi 

jelenség, ami a célközönség percepciójára alapul. 

A marketing-szakirodalomban az a megközelítés is jellemző, hogy az egyes települések, és 

azok kínálata bizonyos szintig helyettesíthetők, és az elérhető versenyelőny érdekében 

elengedhetetlen az egyedi pozitív sajtosságok hangsúlyozása (Goodall 1990). Ennek 

elérésére pedig az egyik legjobb eszköz a márkázás, ami egy speciális név, szimbólum, 

logó, design (vagy ezek kombinációjának) gyakori használata, annak érdekében, hogy 

azonosítson egy helyet, és megkülönböztesse a versenytársaktól, és megkönnyítse a 

települések közötti választást. (Bramwell és Rawding 1996) Gotham (2007) szerint a 

városmárkázás ma már gazdagabb tartalmú, mint a stratégiai és racionalizált formája a 

területi marketingnek. Célja, hogy odavonzza a vágyott egyéneket, elriassza a nem 

kívántakat, és maximalizálja a vásárlói költést (Hollands és Chatterton 2003). Egy másik 

nézőpont szerint a márkázás nem más, mint „benyomás-menedzsment” (Goffmann 1957), 

ami történetmesélésen alapulva menedzseli és kontrollálja az egyének interpretációit a 
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városról, és úgy szocializálja a látogatókat és helyi lakosokat, hogy a települést egy 

meghatározott módon lássák.  

Riza et al. (2012) szerint a városmárkázás három kulcstényezőre épül; az imázsra, az 

egyediségre és a hitelességre. Célja pedig, hogy felfedezze vagy megalkossa azt az 

unikalitást, ami megkülönböztethetővé teszi a várost versenytársaitól (Ashworth 2009). 

Egy település akkor válhat a mai globalizált világban sikeressé, ha gazdasági szempontból 

biztos háttérrel rendelkezik, és emellett a célcsoportjai számára is vonzó. A városmárkázás 

során alaposan meg kell fontolni, hogy a kultúrából, történelemből, gazdasági 

növekedésből, társadalmi fejlődésből, infrastruktúrából, építészetből és természeti 

környezetből hogyan alakítható ki egy olyan „eladható” identitás, amely minden érintett 

számára elfogadható (Zhang és Zhao 2009). A városmárkázás általában azért kerül 

napirendre, mert az adott település szükségét érzi egy új imázs kialakítására, és ennek 

kiindulópontja lehet a megfelelő márka kialakítása (Kavaratzis et. al, 2007).  Az ehhez 

szükséges lépéseket a marketingstratégia keretében kell kialakítani, célszerűen egy-egy 

ikonikus tárgyat, fogalmat, elképzelést a középpontba helyezve (Riza et. al, 2012). Az 

elmúlt évtizedekben a városmarketing-stratégiákat illetően három megközelítés terjedt el; 

valamilyen mega-rendezvényt vagy rendezvényeket állítanak a középpontba, 

helyreállítanak, újrapozicionálnak egy természeti vagy kulturális örökséget, és azt 

népszerűsítik, vagy ikonikus épületeket emelnek, építenek át, hogy felhívják a településre a 

figyelmet (Hankinson 2006; Kavaratzis 2005).  

A városok márkázása, ezáltal a megfelelő imázs kialakítása egyre fontosabb szerepet tölt 

be a városfejlesztésben, az átalakuló városok revitalizálásában, hiszen a kialakult imázs 

jelentős hatással van az emberek viselkedésére, cselekedeteire, választására (Echtner–

Richie 1991; Stabler 1992; Telisman–Kosuta 1989). Ez nem csak a globális jelentőségű 

városok esetében igaz, mint London és New York, hanem a kisebb települések esetében is, 

hiszen egy megfelelő márka kiépítése jelentősen javíthatja az adott település 

versenyképességét a turistákért, befektetetőkért, vállalkozásokért és humán tőkéért 

folytatott harcban. (Gilboa et al. 2015, Braun, 2008)  
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Az identitás, márka és imázs kapcsolata 

A teljesség igénye nélkül néhány példán keresztül érdemes megnézni, hogy mennyire 

színes képet mutat e fogalomhármas kapcsolata a hazai és nemzetközi szakirodalomban.  

Zhang és Zhao (2009) a márkázás egyik legnagyobb kihívásának látják, hogy a területi 

identitást úgy alakítsák ki különböző értékek mentén – amik nem mindig láthatók és 

megfoghatók –, hogy az képviselje a különböző társadalmi csoportok eltérő érdekeit, 

figyelembe véve a kultúrát, történelmet, gazdasági növekedést, társadalmi fejlődést, 

infrastruktúrát, építészetet, a környezetet és még sok más tényezőt. Ebből egyértelmű, 

hogy nézőpontjuk szerint a területi identitás a márkázással alakítható, a márka pedig olyan 

fizikai és szociopszichológiai attribútumok és hitek, gondolatok összessége, amire az 

egyén az adott hellyel kapcsolatban asszociál. Így a városmárka és városidentitás 

kapcsolata a 11. ábrán látható módon ábrázolható. 

 

11. ÁBRA: A MÁRKÁZÁSSAL ALAKÍTHATÓ VÁROSIDENTITÁS 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezzel szemben Piskóti (2012) a korábban bemutatott módon az identitást látja a területi 

marketing központi elemének, amire épülve és abból kiindulva felépíthető egy jó 

városmárka, és annak visszatükröződése az egyének gondolataiban a városimázs. Ez 

elmélet az előzőhöz képest éppen fordítva értelmezi a két fogalom viszonyát, a 12. ábrán 

bemutatottak szerint.  
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12. ÁBRA: AZ IDENTITÁS MINT KÖZPONTI ELEM A MÁRKÁZÁSBAN  

ÉS AZ IMÁZSKIALAKÍTÁSBAN 

Forrás: saját szerkesztés 

Ebben a (leegyszerűsített) modellben már megjelenik a városimázs fogalma, de ez 

tartalmát tekintve tulajdonképpen megegyezik az előző esetben bemutatott városmárkával.  

Vanolo (2008) nem használja a városmárka fogalmát, hanem csak az identitás és az imázs 

kapcsolatát magyarázza. Álláspontja szerint az identitásra épülve (ideális esetben a helyiek 

identitástudatát nagymértékben figyelembe véve) alakítható ki a városimázs, amit számos 

más tényező is befolyásol. Az imázs nem más, mint adott egyének számára az ideája, 

jelentése egy helynek. Így Piskótihoz (2012) hasonlóan az identitást tekinti kiindulásnak, 

de a márkázás, márka koncepcióját kihagyva egyből az imázs kialakulására koncentrál. 

(13. ábra) 

 

13. ÁBRA: AZ IDENTITÁSRA ÉPÜLVE KIALAKÍTHATÓ IMÁZS 

Forrás: saját szerkesztés 
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Riza et. al (2012) szerint a városi identitás és a városmárka együttesen alakítja az emberek 

fejében kialakuló városimázst, így a két koncepcióban lévő közös elemekből, azok hatására 

alakul ki a városimázs. (14. ábra) 

 

14. ÁBRA: A VÁROSIDENTITÁS ÉS A VÁROSMÁRKA HATÁSA A VÁROSIMÁZSRA 

Forrás: Riza et al. 2012 alapján saját fordítás 

A szakirodalmat áttekintve látható, hogy a városmarketingben használt identitás, márka, 

imázs fogalmak több szempontból és többféleképpen kapcsolódnak egymáshoz. Egy 

alakulóban lévő pozitív imázs jó kiindulópontja lehet a márkaépítésnek, vagy éppen 

fordítva, egy tudatos márkaépítő tevékenység eredményeképpen megalkotható egy igazán 

pozitív imázs. Ezek mindegyike pedig erősítheti, gyengítheti az identitást, vagy éppen arra 

alapozva építhető fel a városmárka s alakítható ki a városimázs.  

A szakirodalomban három fő irányzat különíthető el a városmárkázást illetően. Egyik 

szerint ez az adott településhez kötődő szlogen, név és szimbólumrendszer, a második 

szerint általában a város által végzett tudatos marketingtevékenységet jelenti, a harmadik 

szerint pedig nem más, mint az emberek fejében kialakult szubjektív kép, gondolatok, 

ideák összessége, ami tulajdonképpen megegyezik az imázs fogalmával.  

Az olvasottakat elemezve és értelmezve meglátásom szerint a városidentitás, városmárka 

és városimázs egy kölcsönösen összefüggő, egymásra ható szoros kapcsolatrendszert 

alkotnak (15. ábra). 
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15. ÁBRA: A VÁROSIDENTITÁS, VÁROSMÁRKA ÉS VÁROSIMÁZS KAPCSOLATA 

Forrás: saját szerkesztés 

Az általam elképzelt modell szerint a városmárka, a város által kívánt kép kialakítása 

meghatározott, és ideális esetben egy jól megtervezett és kidolgozott marketingstratégia 

alapján történik, amelynek legfőbb elemei általában szlogenek, színek és szimbólumok. A 

városmárka felépítésénél azonban figyelembe kell venni a helyiek fejében élő aktuális 

városimázst és a rájuk jellemző identitást, mivel ezek figyelmen kívül hagyása a márka 

bukásához, sikertelenségéhez vezethet. A városimázs az emberek fejében kialakult 

szubjektív kép, amire hat identitásuk és a város által tudatosan kiépített márka. Továbbá 

mind a márka, mind az imázs visszahat az identitásra. 

Az emberek fejében kialakult, városról alkotott szubjektív kép elemzésére irányuló 

vizsgálatokban azonban nincs egységes álláspont az imázs- vagy a márkamérést illetően 

sem. Így, bár tulajdonképpen ugyanazt kívánják értékelni, hol a városmárka, hol a 

városimázs mérését jelölik meg a kutatás céljaként. Mivel nézőpontom szerint inkább a 

városimázs fogalma fedi le a vizsgált témakört, ezt a megnevezést használom a 

továbbiakban. 

 

A városimázs dimenziói 

 

A városimázs dimenzióinak értelmezése és vizsgálata a vonatkozó szakirodalomban színes 

képet mutat. Egyrészt különbséget tehetünk az egyes imázstípusok között célcsoportok 

alapján. Piskóti (2012) két célcsoport-felosztást is ismertet, az egyik egy általánosabb, a 
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másik pedig egy részletesebb. Az első felosztás szerint a következőket kell figyelembe 

venni: 

 a helyi lakosság 

 a nem helyben élő lakosság, mint tényleges és potenciális turista, idetelepülő és 

meghatározó általános döntéshozó, befolyásoló 

 a helyi vállalkozások 

 a területen kívüli vállalkozások mint potenciális befektetők, gazdasági partnerek 

 szakmai, politikai szervezetek, intézmények képviselői mint befolyásoló 

közvetítők.  

A differenciáltabb felsorolás szerint (Piskóti, 2012) megkülönbözteti az alábbiakat: 

 természetes személyek 

 közhivatalok 

 önkormányzat hivatalai, önkormányzat tulajdonában, kezelésében álló intézmények 

 vállalatok, vállalkozások 

 kormányzati szervek 

 egyéb gazdasági, társadalmi szervezetek 

 külföldi speciális szervezetek, intézmények  

 

A nemzetközi szakirodalomban azonban leggyakrabban a befektetők, látogatók (turisták) 

és a helyi lakosság hármas felosztás jelenik meg (Kavaratzis–Ashworth 2007, Bramwell-

Rawding 1996), és ennek megfelelően megkülönböztetünk befektetői, turisztikai és helyi 

imázst. 

Az imázs összetevőinek, dimenzióinak második elemzési aspektusa az egyes imázs 

elemeket veszi sorra aszerint, hogy milyen jellemzők a leghangsúlyosabbak. Piskóti (2002, 

2012) megkülönböztet gazdasági – azon belül beruházási (telephely), kooperációs és piaci 

–, társadalmi, kulturális és ökológiai imázst. Landry (2006) a földrajzi, gazdasági, 

társadalmi és kulturális komponenseket hangsúlyozza. Zhang (2009) pedig a kulturális, 

történelmi, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, építészeti és tájképi dimenziókat említi. 

A területi imázs kutatásokat és konkrét eseteket (többek között Amszterdam, Rotterdam, 

Eindhoven, Bilbao, Barcelona, Torino, Milánó) áttekintve, véleményem szerint a 

következő imázsdimenziókat érdemes mindenképpen figyelembe venni:  
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 gazdasági 

 társadalmi 

 kulturális 

 környezeti 

A gazdasági elem, ahogy a nevében is benne van, elsősorban az adott hely gazdasági 

tényezőinek (termelési hely, üzleti együttműködések helyszíne, szolgáltató hely) pozitív és 

negatív megítélését tartalmazza. A társadalmi imázs az ottlakókról és a társadalmi 

viszonyokról kialakult véleményt tükrözi. A kulturális dimenzió az adott hely kulturális 

jellemzőit foglalja magában. Az általam használt környezeti imázs más, mint a Piskóti 

(2012) által leírt ökológiai imázs, magában foglalja és kiegészíti a Landry (2006) földrajzi 

és Zhang (2009) építészeti és tájképi dimenzióit. Beletartozik minden olyan vélemény, 

amely a város környezetét, fizikai attribútumait foglalja magában, legyen az természetes 

vagy mesterséges.  

Egy adott város esetén más-más dimenziók lehetnek hangsúlyosak – esetleg azoknak egy-

egy részeleme – a település adottságaitól, stratégiájától, marketing tevékenységének 

célcsoportjától, történelmétől és más tényezőktől függően. Az is előfordulhat, hogy más-

más imázselem (ideális esetben a számukra legfontosabb) hangsúlyos a különböző 

érintettek számára. Ez utóbbi elérése nagyon tudatos, átgondolt, jól célzott és differenciált 

marketingstratégiát kíván meg a város vezetésétől. Ezek az egyes elemek kölcsönös, 

egymásra ható kapcsolatban vannak egymással. A köztük lévő alá-fölérendeltségi viszony 

alakulhat tudatos tervezőmunka eredményeként vagy a városon kívülálló tényezők és 

események eredményeként.  

A 6. táblázat bemutat néhány példát a városok újrapozícionálására vonatkozóan, kiemelve, 

hogy mely imázsdimenziók voltak hangsúlyosak korábban, és a megújítás után, illetve 

hogy ezek milyen kapcsolatban voltak egymással. Összességében elmondható, hogy az 

újonnan kialakított városimázsok esetén általában összetettebb és több célcsoportot elérő 

imázs kialakítása volt a cél.  
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6. TÁBLÁZAT: NÉHÁNY PÉLDA A VÁROSOK ÚJRAPOZÍCIONÁLÁSÁRA ÉS A HASZNÁLT 

IMÁZSDIMENZIÓK 

Város  Amszterdam New Orleans Eindhoven Torino 

Régi 

célcsoport(ok) 
turisták turisták 

helyi lakosok, 

helyi gazdasági 

élet szereplői 

helyi érintettek 

Korábbi 

imázsdimenzió(k) 

kulturális, 

társadalmi 
 kulturális  gazdasági 

gazdasági 

(ipari) 

Új imázs 

kialakításának 

szükségessége 

drogok és 

prostitúció 

városa 

Katrina hurrikán 

okozta károk 

ipar helyzete 

megrendül 

ipar helyzete 

megrendül, 

gazdasági 

válság 

Új célcsoport(ok) 
turisták, 

befektetők 

turisták, 

befektetők 

befektetők, 

jelenlegi és 

potenciális 

lakosok 

helyi érintettek 

Új 

imázsdimenzió(k) 

kulturális, 

környezeti, 

gazdasági 

kulturális, 

gazdasági 

gazdasági, 

társadalmi, 

kulturális, 

környezeti 

kulturális, 

társadalmi, 

gazdasági 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Amszterdam és New Orleans új imázsának kialakítására más-más okból volt szükség. 

Előbbi a liberális politikájának köszönhetően már leginkább csak a drogokról, 

prostítúcióról híresült el, utóbbiban pedig a Katrina hurrikán okozta károk miatt a turisták 

elmaradtak, és ez tovább súlyosbította a város helyzetét az élet szinte minden területén. 

Mindkét településnél az újrapozícionálás során a gazdasági élet szereplőit is 

megszólították, és egyszerre több imázsdimenziót is erősítettek a korábbiakhoz képest. A 

korábbi kulturális imázs kiegészült a gazdasági imázzsal és Amszterdam esetén 

környezetivel is. A holland város turistái számára még mindig a kulturális dimenzió a 

leghangsúlyosabb, a második helyre szorul a környezeti, a gazdasági imázs pedig csak 

harmadlagos számukra. Eindhoven és Torino poszt-indusztrialista városokban a kulturális 

imázs erősítése volt a cél főként a helyi érintettek körében, de nem erre az egy dimenzióra 

helyeződött a hangsúly. Szinte hasonló fontossággal bírt a gazdasági és társadalmi imázs, 

hiszen a kreatív városokban nem csak a kulturális miliő, de a megfelelő összetételű 

társadalom és innovatív gazdasági környezet is kiemelten fontos.  
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Az előbbi példák is alátámasztják, hogy az egyes imázsdimenziók közötti 

kapcsolatrendszer nem jellemezhető általánosságban. Az utóbbi időben viszont 

megfigyelhető egy város esetén egyszerre több imázs fókuszba helyezése, ezek egymást 

erősítő hangsúlyozása. Ennek előnye, hogy egyszerre több célcsoport számára is 

attraktívvá tehető egy település, viszont minél többrétű a használt imázsrendszer annál 

nehezebben tervezhető a kommunikáció, és annál kevésbé egyedi a felépített márka, ami 

viszont az egyik alapelvárás lenne. Sevin (2014) tanulmánya is alátámasztja, hogy ez az 

összetettség csak tovább bonyolítja a városok amúgy is komplex természetét, ami nehezíti 

a kommunikációt. 

 

16. ÁBRA: A VÁROSIMÁZS DIMENZIÓI ÉS LEHETSÉGES CÉLCSOPORTJAIK 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 16. ábra azt mutatja be, hogy az általam tanulmányozott városokban az egyes 

imázsdimenziókat a leggyakoribb három célcsoport közül melyik számára hangsúlyozták 

leginkább.  

Eszerint a kulturális imázs a turisták, a környezeti a turisták és helyiek, a gazdasági a 

helyiek és gazdasági szereplők, a társadalmi imázs pedig szintén a gazdasági érintettek 

számára emelték ki a leggyakrabban. E nem azt jelenti, hogy kizárólag az adott célcsoport 

számára fontos az adott szempont, de megfigyeléseim alapján a legjellemzőbbeket mutatja 

az ábra. 
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A városimázs dimenziói az előzőeken ismertetett aspektusok mellett csoportosíthatóak 

aszerint is, hogy mi alapján mérik és elemzik a városok imázsát. Ezt részletesen bemutatja 

a következő alfejezet.  

 

3.2. A városimázsra vonatkozó nemzetközi és hazai kutatások 

 

A városimázs nemzetközi vizsgálata 

 

A városimázs vizsgálatának az elmúlt egy-két évtizedben tekintélyesre nőtt a nemzetközi 

szakirodalma. Ebben elvitathatatlan érdemei vannak Saarinennek (1976), valamint a 

Pocock és Hudson (1978) szerzőpárosnak, akik úttörői voltak a szubjektív valóságmérés 

gyakorlati módszereinek kidolgozásában (Piskóti 2002). Az elemzések fókusza ugyan 

mindig a városmárka és a városimázs, a kutatások céljukat, célcsoportjukat, módszereiket, 

alkalmazott módszereiket és a vizsgálat tárgyát tekintve azonban igen színes képet 

mutatnak. A 7. táblázat bemutatja az általam legfontosabbnak tartott nemzetközi 

kutatásokat, a következő alfejezetekben pedig egy-két példát hozva bemutatom ezek főbb 

jellemzőit. 

7. TÁBLÁZAT: A VÁROSIMÁZS-KUTATÁSOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA 

Kutató Cél 
Megkérde-

zettek 

Kutatás 

módszere 

Vizsgált 

város(ok) 

Modell 

kiválasztása 

Vizsgált 

imázsdimenziók 

Anholt 

(2006) 

általános 

imázsdimenziók 

meghatározása 

(rangsorállítás) 

helyi lakosok  

(17 503 fő) 

kérdőíves 

megkérdezés 

(online) 

30 nagy-

város 

módosított 

országimázs-

dimenziók 

szakirodalom 

alapján 

jelenlét, hely, 

emberek, 

potenciál, város 

pulzálása, 

előfeltevések 

De Carlo 

et al. 

(2009) 

felmérni Milánó 

jelenlegi 

márkaimázsát a 

2015-es expóra 

való 

újrapozicionálás 

érdekében 

jelenlegi és 

potenciális 

turisták 

szekunder 

kutatás 

(benchmarking, 

gap analysis), 

fókuszcsoport, 

kérdőíves 

megkérdezés 

(személyesen és 

online) 

Milánó  

saját, a kutatás 

során 

meghatározott 

dimenziók 

Milánóra 

vonatkozó 

egyéni, 

komplex 

szempontrend-

szer 
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Gotham 

(2007)  

New Orleans 

imázsa két 

évtized alatti 

változásának 

elemzése 

helyi 

véleményvez

etők, 

turisztikai, 

politikai 

szakértők 

szekunder 

adatok 

elemzése, 

megfigyelés, 46 

mélyinterjú 

New 

Orleans 

saját dimenziók 

szekunder 

adatok és a 

kvalitatív 

interjúk alapján 

gazdag 

történelem, 

ízletes konyha, 

szórakoztató 

zene 

Haverma

ns et al. 

(2008) 

Eindhoven ipari 

városból kreatív 

várossá 

alakulásának 

elemzése 

csak 

szekunder 

adatok 

esettanulmány Eindhoven 

Kavaratzis 

(2004) 

imázsmodelljét 

alapul véve 

városkép, 

infrastruktúra, 

viselkedés, 

szervezeti és 

adminisztrációs 

struktúra 

Kaplan 

et al. 

(2010) 

márkaszemélyi-

ség 

alkalmazható-

sága városokra 

főiskolai 

hallgatók 

(898 fő) 

kérdőíves 

megkérdezés  

Izmir, 

Ankara, 

Isztambul 

Aaker (1997) 

márkaszemélyi-

ség 

koncepcióját 

használva saját 

dimenziók 

fejlesztése 

izgalom, 

rosszindulat, 

békesség, 

kompetencia, 

konzervatizmus

, tűrőképesség 

Kavaratz

is, 

Ashwort

h (2007) 

jövőbeli 

marketing-

tevékenység 

irányának 

meghatározása 

szakértők, 

helyi lakosok 

benchmarking, 

interjú, 

tartalomelemzés 

kérdőíves 

megkérdezés 

Amszter-

dam 

tartalomelem-

zéssel, és 

interjúkon 

összegyűjtött 

dimenziók 

(primer 

adatgyűjtésen 

alapul) 

16 egyéni  

dimenzió 

Laakson

en et.al 

(2006) 

a város 

imázsának 

meghatározása 

a jövőbeli 

marketing-

stratégiai 

irányok 

kijelölésére 

 

 

 

N.A. 

csoportos 

interjú, vizuális 

kollázstechnika 

Vaasa 

(Finn-

ország) 

saját dimenziók 

meghatározása 

természet, 

építetett 

környezet, 

kultúra, ipar 
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Richards 

és Wilson 

(2004) 

kulturális 

zászlóshajó-

esemény 

városimázsra 

kifejtett 

hatásának 

vizsgálata   

kulturális 

esemény 

látogatói 

(helyi és nem 

helyi lakosok 

egyaránt), 

szakértők 

kérdőíves 

megkérdezés, 

szakértői 

mélyinterjú 

Rotterdam 

ATLAS 

(turisztikai 

szervezet) által 

kifejlesztett 

dimenziók 

alkalmazása a 

jobb 

összehasonlít-

hatóság 

érdekében 

modern 

építészet, víz, 

multikulturális, 

dolgozó város, 

nemzetközi, 

dinamikus, 

kultúra és 

művészet, sok 

felfedeznivaló, 

rendezvények, 

bevásárlás, 

éjszakai élet, 

közvetlen, nem 

biztonságos 

Sevin 

(2014) 

már alkalmazott 

ACBI, FCBI, 

NBPI, DMV 

modellek 

validitásának és 

megbízhatósá-

gának tesztelése 

Bostonról és 

New Yorkról 

twittelő 

internet-

használó 

egyének 

online tweet-ek 

tartalom-

elemzése 

Boston, 

New York 

Anholt-GfK 

Roper City 

Brands Index, 

FutureBrand 

Country Brand 

Index, and 

East–West 

Nation Brand 

Perception 

Index 

dimenziói 

XXXXXX 

Smith 

(2005)  

Barcelona 

imázs-

változásának 

(újrapozicioná-

lásának) 

vizsgálata 

turisták esettanulmány Barcelona 

saját dimenziók 

alapján történő 

elemzés 

sport elemek, 

modern elemek, 

monumentális 

elemek 

Trueman 

et. al 

(2007) 

Bradford poszt-

indusztrialista 

város belső 

„imázskonflik-

tusainak” 

vizsgálata 

helyi lakosok 
online kérdőíves 

megkérdezés 

Bradford 

(UK) 

korábbi 

imázsvizsgála-

tokat alapul 

véve saját 

dimenziók 

kialakítása 

környezet, 

elhelyezkedés, 

építészet, épített 

örökség, 

emberek, attitűd 

és viselkedés, 

infrastruktúra 

Zhang és 

Zhao 

(2009) 

a pekingi 

városvezetés 

imázscéljai; 

látogatók, 

lakosok körében 

észlelt imázs 

közti különbség 

mérése 

külföldi, 

belföldi 

turisták és 

helyi lakosok 

(100 fő) 

dokumentum-

elemzés, 

kérdőíves 

megkérdezés 

Peking 

Anholt és 

Kavaratzis 

imázs-

vizsgálatát 

alapul véve 

négy fő 

kérdéscsoportot 

állítottak össze 

nemzetközi 

város, élhető 

város, kulturális 

város, a 29. 

olimpia 

vendéglátója 
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Zenker 

et al. 

(2013) 

általánosan 

alkalmazható 

imázstényezők 

meghatározása 

szakértők, 

lakosok 

mélyinterjú, 

kérdőíves 

megkérdezés 

Hamburg 

korábbi imázs-

vizsgálatok 

attribútumainak 

felhasználása, 

tesztelése, majd 

faktor- és multi-

dimenzionális 

skálaelemzéssel 

történő 

tesztelése 

városiasság és 

változatosság, 

természet és 

rekreáció, 

munkalehetőség 

és 

költséghatékony

ság 

Vanolo 

(2008) 

a város ipari 

jellegű 

imázsának 

átalakulása 

kulturális 

jellegűvé 

szekunder 

adatok, 

szakértői 

interjúk 

esettanulmány Torino 

szubjektív 

dimenziók a 

szakirodalom 

alapján 

"buzz", 

közösségi terek, 

multi-

kulturalitás, 

helyi művészet, 

éjszakai élet, 

változatosság, 

magas szintű 

oktatás, mega-

rendezvények 

Wang et 

al. (2012) 

a 2010-es 

Sanghaj 

Világkiállítás 

imázsépítésének 

hatásvizsgálata 

külföldi, 

belföldi 

turisták és 

helyi lakosok 

(180 fő) 

szakértői 

interjú, 

kérdőíves 

megkérdezés 

(személyes) 

Sanghaj 

Anholt (2007) 

és Kavaratzis 

(2009) imázs-

vizsgálatának 

tényezőit 

használva 

nemzetköziessé

g, kulturális 

megfelelőség, 

élhetőség, az 

expo hatásai 

Forrás: saját szerkesztés a hivatkozott szerzők alapján 

 

A városimázst vizsgáló kutatások célja 

A kutatások célját, azok indíttatását befolyásolják a legújabb trendek, kutatási 

„divatirányzatok” és a világban végbemenő gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok. 

A városkutatásokban megjelenő „kreatív osztály” (Florida 2002) automatikusan maga után 

vonta a „kreatív város” fogalmának megjelenését, ami később a kívánt, kialakítandó város 

imázsaként is felbukkant (Havermans et al. 2008). Így a posztindusztrialista városok 

újrapozicionálásának sikeressége (Trueman et al. 2007, Vanolo 2008), egy-egy 

(mega)rendezvény imázsra gyakorolt hatásának vizsgálata (Zhang és Zhao 2009, Wang et 

al. 2012, Kroller 1996) gyakran jelenik meg célként. Az is gyakori, hogy a későbbi 

marketingtevékenységek irányának meghatározására végeznek helyzetfeltáró elemzéseket 

annak érdekében, hogy megállapítsák, milyen imázs, városmárka létrehozása lenne a 
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legcélravezetőbb (De Carlo et al. 2009, Kavaratzis–Ashworth 2007, Laaksonen et al. 

2006). Számos esetben azonban általánosabb célt fogalmaz meg egy-egy tanulmány 

szerzője, például általános érvényű vizsgálati dimenziók kifejlesztését, vagy éppen már 

megalkotott koncepciók, modellek tesztelését (Anholt 2006, Kaplan et al. 2010, Zenker et 

al. 2013). 

Zhang és Zhao (2009) az Olimpiai Játékok házigazdájának, Kína fővárosának, Pekingnek 

elemezte az imázsát a játékok megrendezése után. A kutatás célja egy hatásvizsgálat 

elkészítése volt, hogy a városvezetés marketingtevékenységének köszönhetően sikerült-e 

kialakítani a kívánt imázst a turistákban és a helyi lakosokban. Első lépésként az 

önkormányzati dokumentumok elemzésével meghatározták a főbb vizsgálati pontokat, 

majd Anholt (2006) és Kavaratzis (2004) modelljét alapul véve négy fő kérdéscsoportból 

álló kérdőívet állítottak össze. Ezeket a főképp turisták által látogatott helyeken 

(Tiananmen tér, Sanlitun és Houhai, az éjszakai élet központjai) személyesen kitöltették az 

arra járó belföldi és külföldi turistákkal, valamint helyi lakosokkal.  

Zenker és társainak (2013) nem egy vagy több város imázsának elemzése volt a célja, 

hanem olyan tényezők meghatározása, amelyek általánosan alkalmazhatók. Így ugyan 

Hamburg városát használták vizsgálati alanyként, de a fókusz nem Hamburgra irányult, 

hanem a mérési attribútumokra, dimenziókra. 18 másik imázsvizsgálat tényezőit 

összegyűjtve, szakértők segítségével szelektálták e faktorokat, majd kérdőíves 

megkérdezést végeztek Hamburg lakosai körében, hogy aztán az eredményeket faktor- 

illetve multidimenzionális skálaelemzéssel vizsgálva megállapítsák a legfontosabb 

imázsbefolyásoló tényezőket.  

Sevin (2014) pedig már a korábban kifejlesztett és széles körben használt indexeket, azok 

dimenzióinak validitását és megbízhatóságát tesztelte kutatásában. Három modell, az 

Anholt–GfK Roper City Brands Index, a FutureBrand Country Brand Index és az East–

West Nation Brand Perception Index alkalmazhatóságát New York és Boston városról 

twittelők körében elemezte. Több hónapon keresztül gyűjtötte a tweeteket, és utána a 

Wordstat tartalomelemző szoftverrel elemezte őket. Megvizsgálta, hogy mennyiben 

vannak összhangban ezek a vélemények az egyes indexek eredményeivel.   
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A kutatások célcsoportja 

A településmarketing potenciális célcsoportjai, a korábban bemutatottak szerint, igen jól 

elkülöníthető szegmensekre bonthatók, az imázsvizsgálatok megkérdezettjei ennél kisebb 

változatosságot mutatnak. A hasonló témájú elemzések legnagyobb része a természetes 

személyeket vizsgálja, azon belül is a helyi lakosságot, a tényleges valamint a potenciális 

turistákat. (Anholt 2006, Kavaratzis–Ashworth 2007) Emellett a kvalitatív kutatásoknál 

jellemző a kapcsolódó területek szakértőinek – kultúra, turisztika, politika, városi civilek – 

megkérdezése interjú vagy fókuszcsoport formájában (Gotham 2007, Richards és Wilson 

2004). A vállalkozások, hivatalok, kormányzati szervek, gazdasági, társadalmi és egyéb 

szervezetek azonban általában kívül esnek e kutatások fókuszán. 

A természetes személyek túlsúlya a vizsgálatokban Itami (1991) szerint azzal is 

magyarázható, hogy minden személy három különböző funkció szerint vizsgálható:  

 fogyasztóként 

 jövedelemkeresőként 

 résztvevőként a kollektív, közös életben és kulturális szereplőként. 

Ez a megközelítés alátámasztja, hogy a helyi lakosságnak is nagy és több területre 

kiterjedő szerepe van az imázs alakulásában, így kiemelt fontosságú az általuk észlelt 

szubjektív kép vizsgálata. 

Trueman és társai (2007) például a helyi lakosság körében kialakult imázst, annak is a 

negatív aspektusait elemezte a posztindusztriális egyesült királyságbeli Bradford 

városában. Az e-mailben kiküldött kérdőívekkel azt vizsgálta, hogy a környezet változása 

hogyan hat a lakosok imázsérzékelésére, különösen a peremkerületekben élőkére, milyen 

az észlelt imázs abban az esetben, ha a városi kommunikáció ellentétben van a látottakkal, 

milyen belső ellentmondáshoz vezethet az ott élőkben.  

De Carlo és társai (2009) Milánó imázsát vizsgálták a márkaszemélyiségre koncentrálva 

egy igen komplex kutatás keretében, ahol nem a helyiek, hanem a jelenlegi és a potenciális 

turisták által észlelt szubjektív képet határozták meg. Ebből kiindulva megfogalmazták a 

város újrapozícionálására vonatkozó irányokat a 2015-ös expóra való tekintettel. A kutatás 

első fázisában az európai versenytársak benchmark adatait használva meghatározták a 

város erősségeit és gyengeségeit, majd megvizsgálták a meglévő (főleg kulturális) 
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adottságokat, illetve azt, hogyan valósul meg ezek kommunikációja. Az előkészítő fázis 

után személyesen megkérdezték a Milánóba látogató turistákat és online formában a 

potenciális turistákat. Utóbbiak 600 fős mintája abból a három országból került ki, ahonnan 

a legnagyobb arányban érkeznek turisták Milánóba. 

Gotham (2007) bevont szakértőket és a véleményformáló, hosszú ideje ott élő helyi 

lakosságot is New Orleans imázsának vizsgálatába. Azt kívánta feltárni, hogyan változott 

meg New Orleans imázsa 1990 óta - különös tekintettel a Kathrina hurrikán 

következményeire - az egyes marketingtevékenységek hatására. A kutatás során szekunder 

adatokból – kormányzati adatbázis, archívumok, újságcikkek – kiindulva interjúkat 

folytatott a fent említett egyénekkel a minél alaposabb helyzetfeltárás érdekében. Az 

elemzés érdekessége, hogy bár a turisztikai imázs áll kutatása fókuszában, a leginkább 

érintett célcsoportot, a potenciális vagy jelenlegi turistákat nem kérdezi meg.  

A vizsgálat módszere 

Garamhegyi (2010) szerint a város imázsának vizsgálatára több módszer is rendelkezésre 

áll, de ezek alkalmazása nagy módszertani pontosságot igényel, különben könnyen 

juthatunk téves következtetésre. A módszerek egyik –kvalitatív– csoportja a 

megkérdezettek fejében élő kép grafikai megjelenítésére koncentrál. Míg a más esetben a 

piackutatásban is gyakran használt kérdőíves és interjús technikákat alkalmazzák, 

amelynek eredményeit gyakran ilyenkor is grafikusan jelenítik meg, holott összegyűjtésük 

nem így történik.  

A nemzetközi szakirodalomban számos példa található a kérdőíves megkérdezésre, itt 

háztartási, telefonos vagy online felmérési technikát is alkalmaznak. (Murtagh 2001, 

Trueman et al. 2007, Herstein és Jaffe 2008, Wang et al. 2012) Ezek mellett azonban a 

kvalitatív kutatási módszerek is igen elterjedtek a városok imázsvizsgálata esetén: 

strukturált és félig strukturált mélyinterjú, fókuszcsoportos beszélgetés, kollázs technika, 

szakértői interjú, megfigyelés, tartalomelemzés és „brainstorming” technika (Richards és 

Wilson 2004, Parkerson és Saunders 2005, Laaksonen et al. 2006, Northover 2010, 

Kalandides 2011, Mitki et al. 2011). Mindkét módszertani csoportnak megvannak az 

előnyei, de a korlátai is. A kvalitatív kutatásban lehetőség van nyitott kérdésekre, így 

feltárhatók a mélyebb okok, egyedi asszociációk az adott városokkal kapcsolatban, viszont 

a városok összehasonlítása szinte lehetetlen ezzel a módszerrel (Zenker et al. 2013). Az 
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észlelt városimázs mérése sztenderdizált kérdőívekkel is történhet, de ez más 

problémákhoz vezet. A kiválasztott attribútumok nagyban befolyásolják az eredményeket, 

ahogy ez a különböző városrangsorok esetében is tapasztalható (Zenker et al. 2013). 

Wang és társai (2012) a 2010-es Sanghaji Világkiállítás városimázsra gyakorolt hatását 

vizsgálták meg a helyi lakosok, a külföldi- és belföldi turisták körében kérdőíves 

megkérdezéssel. A kérdőív összeállításához Anholt (2006) és Kavaratzis (2004) által 

meghatározott főbb dimenziókat alapul véve, attitűdállításokat teszteltek ötfokozatú Likert-

skálán, amely modellt korábban már Zhang és Zhao (2009) is alkalmazta, így lehetővé téve 

az összehasonlíthatóságot például a korábbi kutatás eredményeivel. A felmérést 

személyesen végezték frekventált, turisták által látogatott helyeken.  

Laaksonen és társai (2006) a leginkább elterjedt kérdőíves megkérdezésekkel szemben a 

kvalitatív, csoportos interjú módszerét választották a vizuális kollázs technikával 

kiegészítve. A finn Vaasa város imázsát vizsgálták, és annak fő dimenzióiként a 

természetet, az építetett környezetet, a kultúrát és az ipart azonosították. Véleményük 

szerint ezzel a kombinált kvalitatív technikával a kutatók sokkal összetettebb képet 

alkothatnak arról, hogyan is épül fel a szubjektív imázskép az egyének fejében, hiszen a 

kutatás egyik legfőbb célja, hogy teljes mélységében és szélességében megértse az egyének 

által észlelt imázsképet, de ugyanakkor képes legyen általános értékeket megfogalmazni a 

döntéshozók számára.  

Richards és Wilson (2004) egy „zászlóshajó” kulturális esemény (Európa Kulturális 

Fővárosa, ECC) kapcsán vizsgálta Rotterdam imázsának változását a korábbi állapothoz 

képest. Ennek elemzéséhez mind kvalitatív, mind kvantitatív kutatási technikákat 

alkalmaztak. Először több mint kétezer helyi- és nem helyi látogatót megkérdeztek 

összesen 11 kulturális eseményen Rotterdam imázsára vonatkozóan, majd ennek 

eredményei kapcsán mélyinterjút készítettek politikai döntéshozókkal és kulturális 

menedzserekkel az árnyaltabb eredmények érdekében. Richard és Wilson (2004) az 

ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) által kidolgozott 13 dimenziót – 

modern építészet, víz, multikulturális, dolgozó város, nemzetközi, dinamikus, kultúra és 

művészet, sok felfedeznivaló, rendezvények, bevásárlás, éjszakai élet, közvetlen, nem 

biztonságos – használta a más tanulmányokkal való összevethetőség érdekében. 

 



77 

 

 

A kutatás tárgya 

A városimázs vizsgálatainak tárgya lehet egy konkrét település, mint Vanolo (2008) 

Torinóról szóló esettanulmányánál. Fókuszálhat egy adott helyre más települések 

tulajdonságait, imázsát is figyelembe véve, mint például Kavaratzis és Ashworth (2007) 

Amszterdamról szóló esettanulmánya, de irányulhat egyszerre több városra is, mint Anholt 

(2006) kutatása.  

Vanolo (2008) a szakirodalom alapján kiválasztotta azokat a szubjektív dimenziókat – 

„buzz”, közösségi terek, multikulturalitás, helyi művészet, éjszakai élet, változatosság, 

magas szintű oktatás, megarendezvények –, amelyek alapján szekunder adatokra 

támaszkodva elemezte Torino városának imázsát. Ebben az esetben nem került sor sem 

helyi lakosok, sem turisták, sem szakértők megkérdezésére. Megvizsgálta a választott 

dimenzióhoz kapcsolódó vizuális és fizikai elemeket, szlogeneket és rendezvényeket, és 

csak az olasz várost elemezte, nem hasonlítva más versenytársakhoz.  

Anholt (2006) imázsvizsgálatának fókuszába egyszerre több város került, és több mint 17 

ezer, 18–64 év közötti helyi lakos véleményét kérdezték meg kérdőíves technikával. 

Anholt a már korábban kifejlesztett és alkalmazott Anholt–GMI Nemzeti Márkázási 

Indexet (Anholt–GMI Nation Brands Index) alakította át városokra vonatkozóan, 

figyelembe véve azok sajátosságait. Tehát ebben az esetben először meghatározták a 

településekre általánosan alkalmazható imázsdimenziókat, majd kiválasztották a városokat. 

Harminc település került be a vizsgálatba, amelyek közül voltak erős városmárkával 

rendelkező fővárosok, feltörekvő városok, és kifejezetten gyenge városmárkával 

rendelkezők. 

Kavaratzis és Ashworth (2007) nem általános dimenziókat dolgozott ki, amelyek minden 

városra alkalmazhatók, hanem Amszterdam-specifikus imázsdimenziókat vizsgált. 

Elsőként kiválasztotta azokat a benchmarkként szolgáló városokat, amelyek Amszterdam 

számára versenytársak lehetnek: három külföldi várost, Berlint, Dublint és Barcelonát, 

valamint Amszterdam holland riválisát, Rotterdamot. A benchmarkelemzést felhasználva, 

a szakértőkkel folytatott interjúkat és a brosúrák, turisztikai kiadványok tartalomelemzését 

követően meghatározták azt a 16 imázsdimenziót, amely jelenleg jellemzi Amszterdamot. 

Ennek kapcsán a szerzők is hangsúlyozzák, hogy ezek nem alkalmazhatók változtatás 
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nélkül minden város esetén, de nem csak kizárólag a holland fővárosra érvényesek. 

Felhasználva ezt a 16 dimenziót, megkérdezték a helyi lakosságot, hogy számukra melyek, 

és milyen mértékben lennének fontosak. Így ebben az esetben a jelenlegi imázs mérését 

különböző kvalitatív technikákkal vizsgálták, és a vágyott imázs felméréséhez használták a 

kérdőíves módszert. Végül ebből a 16-ból kiválasztották azt a hatot, amelyre a későbbi 

marketingtevékenységet alapozták.  

 

A kutatások alapmodelljei, dimenziói 

Sevin (2014) három lehetséges alternatívát különböztet meg az alkalmazott modellek, 

dimenziók tekintetében: a vállalati marketingeszközök változatlan alkalmazása, a vállalati 

marketingeszközök adaptálása a területi márkázás területére és új modellek fejlesztése a 

területi imázs vizsgálatára. Egy ehhez nagyon hasonló hármas tagolás akkor is 

alkalmazható, ha kizárólag a városimázs-kutatás során alkalmazott modelleket és 

dimenziók forrását szeretnénk csoportosítani. Hiszen az elemzésekhez használt modellek 

lehetnek saját fejlesztésűek a szakirodalom vagy korábbi kutatások alapján, illetve más 

vizsgálatokból változtatás nélkül átvett mutatórendszerek. 

Havermans és társai (2008) szekunder adatokat elemezve vontak le a következtetéseiket 

Eindhoven imázsának változására vonatkozóan, és azonosították azokat a gyenge pontokat, 

amelyeken javítva elérhető a kívánt „kreatív imázs”. Az elemzés modelljéül a 

településmarketing egyik meghatározó szerzőjének, Kavaratzisnak (2004) a városimázs-

modelljét vették alapul, és annak egyes dimenzióit – városkép, infrastruktúra, viselkedés, 

szervezeti és adminisztrációs struktúra – vizsgálták.  

Zhang és Zhao (2009) valamint Wang és társai (2012) is Kavaratzis (2004) és Anholt 

(2006) városimázs mérésére alkotott modelljét vette alapul a kutatáshoz, de azt adaptálták 

a saját kutatásuk céljaihoz, és olyan kérdéscsoportokat alakítottak ki, amelyek 

megválaszolása választ adhatott kutatási kérdéseikre. Ezzel szemben Vanolo (2008) a 

szakirodalmat áttekintve kiválasztotta az általa fontosnak tartott dimenziókat és azok 

alapján vizsgálta meg Torinót. 
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A városimázst meghatározó tényezők 

Arra vonatkozóan, hogy pontosan mely tényezők befolyásolják, alkotják az adott 

városról/településről kialakult imázst nincs egységes álláspont sem a magyar, sem a 

nemzetközi szakirodalomban. A 8. táblázat a teljesség igénye nélkül mutat néhány új és 

már említett példát arra vonatkozóan, hogy az egyes szerzők mely dimenziókat, tényezőket 

tartották fontosnak az egyes imázskutatások esetében.  

8. TÁBLÁZAT: A VÁROSIMÁZS MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI 

Anholt (2006) Zenker et. al (2013) 
Byon and Zhang 

(2010) 

Luque–Martinez et al. 

2007 

Város nemzetközi helyzete 
Városias jelleg és 

változatosság 
Infrastruktúra Építészeti és városi attrakció 

Fizikai adottságok Természet és rekreáció 
Attrakciók, 

látványosságok 

Közlekedési és 

kommunikációs 

infrastruktúra 

Gazdasági és oktatási 

lehetőségek 
Munkalehetőségek Ár/érték arány Történelmi örökség 

Városi életstílus Költséghatékonyság Élvezhetőség Környezet 

A lakók többi emberhez 

való viszonya 
    Társadalmi problémák 

Alapvető kvalitások 

érzékelése 
    Kultúra 

      Innováció és üzleti kultúra 

      Gazdaság és kereskedelem 

      Szolgáltatások választéka 

      Oktatás 

      Nemzetközi megítélés 

      Város önképe 

Forrás: saját szerkesztés a hivatkozott szerzők alapján 

Az alábbi felsorolások megmutatják, hogy minden kutatás esetében megjelenik a város 

fizikai attribútuma, mint dimenzió valamilyen formában, akár általánosságban említve, 

akár az építészetet, kommunikációs vagy közlekedési infrastruktúrát kiemelve. Emellett 
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pedig szintén fontos szerepet kapnak a kevésbé objektíven értékelhető és értelmezhető 

jelenségek, relációk, mind például az emberek közötti viszonyok, a nemzetközi jelleg, a 

kultúra és az életstílus. Az Anholt (2006) által választott tényezőknél az ember, a lakók 

állnak a középpontban, illetve azok a lehetőségek és adottságok, amelyek szükségesek 

lehetnek egy város nemzetközi színtéren való boldogulásához. Luque-Martinez és társai 

(2007) ennél jóval részletesebben választották ki azokat az elemeket, amelyek 

befolyásolják az emberek fejében kialakult imázst. A nem művelődés értelemben vett 

kultúra több alkotóeleme is megjelenik; az épített környezet, társadalom és a külső illetve a 

városon belül kialakult kép, vélemény mellett. Zenker és társai (2013) az előbbinél egy 

szűkebb aspektusát ragadják meg az imázst befolyásoló tényezőknek, szinte kizárólag a 

városias jellegre koncentrálva, a munkalehetőségeket, a költséghatékonyságot és a 

stresszes nagyvárosi életben kikapcsolódást jelentő természetet és rekreációt figyelembe 

véve. Az általam kutatott kulturális imázs sem jelenik meg közvetlenül mindegyik 

kutatásban, de közvetetten igen. Akár az élvezhetőség vagy a városias jelleget vizsgáló 

tényezők tartalmát vizsgáljuk, megtaláljuk a kulturális imázs egy vagy több elemét.    

Piskóti (2012) gyűjtésében is megtalálhatók azok a dimenziók, amelyek a kulturális 

imázsra vonatkoznak, megjelenik a kultúra maga, az üdülési, szabadidő-eltöltési szokások, 

illetve a turisták térségben szerzett tapasztalatai, élményei. Az áttekintett példák is 

bizonyítják, hogy a városimázs egyik fontos eleme a kultúra, kulturális imázs, bár ez a 

részterület még kevésbé került a figyelem fókuszába. 

 

Hazai városimázs kutatások 

A magyarországi vizsgálatok nem mutatnak olyan változatos képet, mint az előbbiekben 

bemutatottak, de az utóbbi másfél évtizedben hazánkban is egyre inkább a figyelem 

középpontjába került a városimázs, ezért az ilyen jellegű kutatások is gyakoribbá váltak. 

Ezek közül néhányat részletesen is bemutat a 9. táblázat.  
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9. TÁBLÁZAT: HAZAI VÁROSIMÁZS KUTATÁSOK 

Kutató Cél 
Megkérdezet

tek 

Kutatás 

módszere 

Vizsgált 

város(ok) 

Modell 

kiválasztása 

Vizsgált 

imázsdimenzió

k 

Rátz 

(2008) 

12 magyar 

város kulturális- 

turisztikai 

imázsának 

vizsgálata 

belföldi 

lakosok (500 

fő) 

kérdőíves 

megkérdezés 

12 

nagyváros 

városok korábbi 

kommunikációs 

üzeneteiben 

használt 

tényezőket 

alapul véve 

nincsenek 

elkülönített 

dimenziók 

Koltai 

(2005) 

a városimázs 

meghatározó 

tényezőinek 

megállapítása és 

a magyar 

városok 

imázsának 

vizsgálata 

belföldi 

lakosok 

(1000 fő) 

kérdőíves 

megkérdezés 

magyar 

városok 

saját dimenziók 

lapján történő 

értékelés 

szolgáltatás, 

egzisztencia, 

környezet, 

humán faktor 

Kovács 

et al. 

(2002) 

Budapest és 

Lipcse poszt-

szocialista 

városok 

imázsváltozásán

ak vizsgálata 

Budapesten 

és Lipcsében 

tanuló, 

földrajz 

szakos 

egyetemi 

hallgatók 

(340 fő), 

város-

marketinggel 

foglalkozó 

szakemberek 

kérdőíves 

megkérdezés, 

szakértői 

interjúk 

Budapest 

és Lipcse 

szabad 

asszociáció 

alkalmazása és 

korábban 

használt jelzők 

értékelése  

nincsenek 

elkülönített 

dimenziók 

Forrás: saját szerkestés a hivatkozott szerzők alapján 
 

A nemzetközi vizsgálatok is nagyon változatosak és sokszínűek, ugyanakkor a felsorolt 

hazai kutatások mégis egyediek valamilyen szempontból. Kovács és társai (2002) két 

várost hasonlítottak össze, és időben is vizsgálták azok imázsának változását. Koltai (2005) 

egy kutatáson belül azonosította azokat a tényezőket, amelyek fontosak a városok 

imázsának alakulásában és értékelte a magyar városokat. Rátz (2008) a turisztikai-

kulturális szempontokat elemezte tizenkét magyar város esetén, így ő a városimázs egy 

aspektusát emelte ki, és vizsgálta alaposabban. Kovács és társai (2002) kvalitatív 
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mélyinterjúkkal egészítették ki a kvantitatív kérdőíves megkérdezést, előbbit 

városmarketiges szakemberek körében, utóbbit földrajz szakos egyetemisták között 

végezték. A másik két kutatásnál csak kérdőíves módszert alkalmaztak, így kérdezték meg 

a belföldi lakosokat. A nemzetközi vizsgálatoktól eltérően nem potenciális, odalátogató 

turisták vagy az adott város helyi lakosai alkották a megkérdezettek körét, hanem 

Magyarország teljes lakossága. Koltai (2005) potenciális lakóhely szempontjából vizsgálta 

az imázst, Rátz (2008) turisztikai nézőpontból. Utóbbi a kulturális aspektusokra fókuszált, 

de Koltainál (2005) is egyike volt a vizsgálatnál alkalmazott tizenkét dimenziónak.   

3.3. A kulturális imázs összetevői 

A városimázs egyik fontos vizsgálati szempontja és dimenziója a kultúra. Piskóti (2012) a 

kulturális imázs összetevőiként az intézmények és rendezvények értékét, az értékrendi 

változásokat, valamint a küldő-fogadó szerepet jelöli meg. Rátz (2008) is vizsgálta 

kutatásában a kulturális elemeket, de csak a turisztikai jelentőséggel bírókat. Általában a 

nemzetközi és hazai vizsgálatok során viszont a kultúra egy tényező a sok közül, ami a 

városimázst alakítja, ugyan annak fontos eleme. Ebből következően az általános 

városimázs vizsgálatára több modell is létezik (Anholt 2006, Kavaratzis 2004), a kuturális 

imázs vizsgálatára a nemzetközi szakirodalomban viszont nem találtam példát, a hazaiak 

közül pedig csak Rátz (2008) kutatása szolgálhatna kiindulásként. Mivel ez utóbbi 

vizsgálat a turisztikai attrakciókra koncetrál és korábbi szlogenek mentén vizsgálja a 

városimázst, inkább a további szakirodalom, illetve a városimázs kutatások kulturális 

dimenzióinak segítségével meghatároztam azokat a tényezőket, amelyek véleményem 

szerint a kulturális imázs vizsgálata szempontjából elengedhetetlenek. 

Az építészeti örökségek, műemlékek 

Ahogy az általános városimázsnál, a kulturális részterület elemzése során is 

megkülönböztethetők a materiális és immateriális alkotóelemek. Előbbiek azok a 

vizuálisan is érzékelhető összetevők, amelyeket a helyiek és a turisták is a kultúra 

részeként érzékelnek. Ezért az építészeti örökségek, műemlékek fontos szerepet játszanak a 

város kulturális imázsának alakulásában. Egy hely kulturális értékének fontos 

meghatározója az építészet minősége, a filozófia és gondolkodásmód, amelyet ez képvisel.  

A város közösségi tereinek kialakítása is nagyban befolyásolja a település identitását és az 

arra épülő városmárkát. Ugyan gondolhatnánk, hogy a számos látható és kézzel fogható 

elem megkönnyíti ennek felhasználását a város imázsépítése során, de az egységes, 
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újradefiniált, mindenki számára érthető kép kialakítása mégsem mindig egyszerű feladat 

(Mihaila 2014). Kavaratzis (2005) szerint egy-egy ikonikus épület a későbbi városmárka 

kialakításához is alapul szolgálhat. Beasley (2005) és Punter (2003) is alátámasztja, hogy 

az építészetnek és az ehhez kapcsolódó formatervezésnek kiemelkedő szerepe van a 

fejlődés segítésében. 

A város közösségi terei 

A kultúrafogyasztás folyamatosan változó trendjeinek áttekintésekor az is kiderült, hogy a 

magas és alacsony kultúra fogyasztásának aránya megváltozott az utóbbi javára. Valamint 

a helyszíne is folyamatosan áthelyeződött a kultúra intézményesített keretein kívülre 

(Antalóczy, Füstös, Hankiss 2010). Ezért fokozottabb figyelmet érdemelnek a város 

közösségi terei, ahová a tevékenységek egy része átkerült. Van Melik és társai (2009) is 

felismerték a közösségi terek kulturális és egyéb társadalmi jelentőségét, és vizsgálták a 

magán- és közszféra szerepét ezek kialakításában. Bár a bemutatott holland 

esettanulmányokban mindkét szféra kivette részét a fejlesztőmunkából, ennek szükséges 

mértékét eltérően látták a felek. Kang és Yoshimi (2001) a közösségi terek több funkcióját 

is azonosította, amelyek között szerepelt a helyi jelleg, az emlékeket megőrző funkció, és 

mindemellett az identitás (helyi vagy multikulturális) forrásává is válhatnak ezek a 

helyszínek. Ezért a közösségi tér nemcsak mint fizikai megjelenítője, de mint immateriális, 

szellemi értékhordozója is a kulturális imázsnak.  

A magas kultúra intézményei 

A helyi kulturális imázs meghatározó tényezőiként továbbra is megmaradtak a magas 

kultúra elemei és intézményei. Befolyásoló szerepükre további pozitív hatással lenne, ha az 

állami és önkormányzati támogatások emelkednének, ezáltal helyzetüket is erősítenék 

(Markusen–Gadva 2010). Kong (2007) a globális városok (Sanghaj, Szingapúr, Hong 

Kong) fejlődését vizsgáló kutatásának eredménye is megerősítette, hogy az említett 

helyszíneken a kulturális fejlesztések kiemelt jelentőséggel bírtak. Három lehetséges 

stratégiai irányt jelölt meg, miszerint az emberorientált stratégia a humán fejlesztésre, 

kulturális termelőkre, a termékorientált a kulturális javak előállítására, a területorientált 

stratégia pedig az infrastruktúrára és az ingatlanfejlesztésre koncentrálhat. De 

mindemellett elengedhetetlen a kulturális intézmények; múzeumok, színházak, 

közművelődési intézmények és könyvtárak támogatása is. Ezek támogatása nélkül 

lehetetlen egy megfelelő kulturális városimázs kialakítása. Sajnos manapság 
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Magyarországon éppen ezzel ellentétes folyamatok figyelhetők meg, ezen intézmények 

állami és önkormányzati normatívája évről évre csökken, és egyre inkább jellemzőek a 

piacgazdaságra érvényes szabályok erre a szektorra is. Ez sok nehézséget okoz a 

működésben, és az intézmények nem tudnak kellő gyorsasággal igazodni a megváltozott 

körülményekhez. Holott a magas kultúra intézményeinek fejlesztése a városimázsra is 

pozitív hatással van, egyrészt a turizmusnak köszönhetően (De Carlo et al. 2009), másrészt 

az intézmények saját márkaépítésének következményeként (Smith 2005), és nem 

utolsósorban a kulturális fogyasztás helyszíneiként is növelik az adott település imázsát 

(Zenker et al. 2013). 

A művészeti tevékenységek 

A nehezebben mérhető és értékelhető tényezők közé tartoznak a művészeti tevékenységek 

és azok végzésének keretet adó szakkörök és klubok. Ezek fontosak a kulturális imázs, 

belső kép, elképzelések kialakulásához egy adott város kapcsán. Valamint elengedhetetlen, 

hogy a lakosság azt érezze, számos lehetőségük van az ilyen jellegű tevékenységek 

végzésére, és ehhez támogató közeget biztosít az adott település. A művészeti 

tevékenységek szerves magvát alkotják a kulturális aktivitásnak, a kreatív iparnak, hiszen 

ez az a terület, amelyben a legtöbb innovativitás, kreativitás rejlik. Florida (2002) „kreatív 

osztály” elmélete is az egyik legfontosabb tényezőként említi e tevékenységeket, amelyek 

vonzerőként szolgálhatnak a kreatív emberek adott helyre való vonzásában. A művészeti 

aktivitás számos formában megnyilvánulhat, történhet intézményi keretek között, vagy 

kevésbé formális módon, táplálkozhat a helyi örökségből, hagyományokból, de a hely 

multikulturális jellegéből is. Éppen ezért nehéz a művészeti tevékenységeket, a művészi 

szellemiséget értékelni, mérni. 

A rendezvények, fesztiválok 

A városok kulturális imázsát számos tényező befolyásolja. Az utóbbi időben ezek közül 

egyre nagyobb szerepet kaptak a különböző jellegű fesztiválok. Ezek az események akár 

nagyobb, nemzetközi vonatkozásúak, akár kisebb, helyi rendezvények, erősítik a 

lokálpatriotizmus érzését a helyi lakosokban, nagy szerepet játszanak a helyi identitás 

alakulásában. Továbbá, a kulturális fejlesztés fontos eszközei, amelyek révén erősítik és 

újratermelik a városi elitet (Quinn 2005; Waitt 2008). Mivel a kulturális fogyasztás az 

utóbbi évtizedekben jelentősen átalakult, az alacsony vagy más néven a modern kultúra 

elemeinek fogyasztása irányába tolódott el, e rendezvények egyre kiemeltebb szerephez 
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jutnak. A nagyobb eseményeket több város is a regeneráció, újjáéledés ösztönző 

eszközének tekintette (Fainstein 2010), mintegy középtávú befektetésként különböző 

szervezetekbe és az infrastruktúrába, aminek segítségével felhívhatják a figyelmet egy 

meghatározott ideig a városra, és növelhetik vonzerejét. Ezek a rendezvények általában 

nagyobb érdeklődésre számot tartó sportesemények, de ide tartoznak még a fesztiválok, 

egyéb művészeti és kulturális rendezvények, amelyeket ugyan másképp fogadnak és 

bonyolítanak a különböző méretű városok, de az általuk keletkezett előnyöket mind 

igyekeznek kihasználni (Garcia 2004; Quinn 2005). Kutatások bizonyítják, hogy a város 

általános értelemben vett és kulturális imázsára is nagy hatással vannak az úgynevezett 

„zászlóshajó” és megarendezvények (Richards és Wilson 2004, Wang et al. 2012, De 

Carlo et al. 2009).  

A helyi kulturális hagyományok, szokások 

A kis- és nagyvárosokra egyaránt igaz, hogy lehet olyan földrajzi tőkéjük, aminek 

köszönhetően a (kulturális) termékek már pusztán a származási hely miatt is vonzóvá 

válhatnak. Enyedi (2005) szerint is a kulturális gazdaság egyik fő jellemzője a 

helyfüggőség, a legtöbb kulturális termék és szolgáltatás nem állítható elő bárhol. Ahogy a 

gazdaság más területeire, a kulturális iparágra is jellemző a nagyvárosi koncentráció, de 

nem minden szegmensére. Vannak kifejezetten olyan tevékenységek, amelyek jobban, 

tovább fennmaradnak a kisebb településeken, például a helyi hagyományőrzéshez 

kapcsolódók – speciális hímzésminták, tortaformák és építészeti stílusok. Emiatt a 

hagyományokra épülő kulturális gazdaságban a helyi kis- és középvállalkozásoknak 

kiemelkedő szerep juthat (Enyedi 2005).  

A kulturális imázs egyes elemei egy-egy város példáján 

Ahogy az általános városimázsnál is különböző mértékben azonosíthatók az egyes 

részimázsok, imázsdimenziók, a kulturális imázs elemei se egyformán fontosak a 

különböző városoknál. Általában azok az elemek a hangsúlyosabbak, amelyeket tekintve 

legjobbak a város adottságai, vagy amelyekre a tudatos városi stratégia épít, és a 

kommunikáció alapját jelentik. Vannak olyan városok, amelyeknél minden elem 

hangsúlyos, például Barcelona, Amszterdam, Róma, Velence, Párizs és Berlin. Általában 

ezek a városok nagyobb népességgel rendelkeznek, népszerű turisztikai desztinációk, és a 

kulturális turizmus is fontos szerepet tölt be a települések életében.  
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Más városoknál viszont egyértelműen azonosítható egy kiemelten fontos imázsdimenzió. 

Az olasz Pisa városában például a kulturális imázs a legmeghatározóbb, domináns eleme 

egy építészeti örökség, a Ferde Torony, de emellett (kevésbé hangsúlyosan) a történelmi 

fesztiválok is alakítják a kulturális imázst. Bilbaóban ugyanígy egy elem dominálja a 

kulturális imázst, a magas kultúra egyik intéménye, a Guggenheim Múeum, de más 

építészeti emlékek és a konyhaművészeti hagyományok is meghatározzák azt. Ugyanígy a 

dán Roskilde városának kulturális imázsában a Roskilde Zenei Fesztivál a legfontosabb 

dimenzió, de építészeti örökségek, mint a székesegyház és a magas kultúra egy 

intézménye, a Viking Múeum is fontos (kulturális) imázselem. Vannak olyan, általában 

kisebb települések, ahol egy elemre épül a kulturális imázs, mint például a New York 

állami Cooperstownban, a Glimmerglass Opera Fesztiválra, a hollandiai Kinderdijkben az 

építészeti örökségekre, a szélmalmokra, vagy a holland Alkmaarban a sajtkészítési 

hagyományokra.  

 

3.4. A kulturális imázs kialakulása 

A városimázs kialakításának folyamata, az arra ható tényezők és dimenziói egy komplex, 

kölcsönösen összefüggő rendszert alkotnak. A városi kommunikációt a városvezetés, és 

ezáltal a városi stratégia határozza meg. Célja általában egy erős városmárka létrehozása, 

amelyhez kapcsolódóan, és a város adottságai által is meghatározott identitás 

eredményeképp kialakul a városimázs. Ennek több dimenziója is hangsúlyos lehet; 

környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális imázs. A 17. ábra az áttekinthetőség 

érdekében csak ez utóbbi részimázst jeleníti meg, és az arra ható tényezőket. 
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17. ÁBRA: KULTURÁLIS IMÁZS KIALAKULÁSA (KIK-MODELL) 

Forrás: saját szerkesztés 

A 17. ábrán látható, általam alkotott KIK modell alapján bemutatja a kulturális imázs 

alakulását, és az arra ható tényezőket. Eszerint ideális esetben a városstratégiai irányoknak 

és céloknak megfelelően tervezik és valósítják meg a város kommunikációs tevékenységét. 

Ez nagyban befolyásolja a településről kialakult kulturális imázst, attól függően, hogy 

mekkora és milyen hangsúlyt kap a kultúra a városi kommunikáción belül. Amennyiben 

egy város a kultúrára építve kívánja újrapozícionálni magát, akkor ebből következően a 

kommunikáción belül is nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális elemek, termékek és 

szolgáltatások, így a kulturális imázs alakítására is nagyobb hatással lesz a kommunikáció. 

Egy kultúrára épülő brandet viszont nem lehet kiépíteni legalább néhány alapvető, de 

inkább egy-két kiemelkedő kulturális elem nélkül. Ez a korábban említetteknek 

megfelelően lehet egy-egy rendezvény, egyedi kulturális látványosság, attrakció vagy 

esetleg egy olyan helyi kulturális jellegzetesség, amire egy egész város márkáját lehet 

építeni. Egy olyan település esetén, ahol a kultúra fontos részét képezi az általános 

városimázsnak, a márka egyes elemeiben is valószínűleg megjelenik. És fordítva, 

amennyiben a márka egyes elemeiben a kulturális irányvonal meghatározó szerephez jut, 

úgy egy idő után ez kihat az általános városimázsra és erősíti annak kulturális jellegét. 
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A modellben a kulturális kínálat alatt a szűkebb értelemben vett kulturális iparágba sorolt 

szolgáltatásokat értem;  

– könyvtári szolgáltatás 

– múzeumi szolgáltatás 

– közösségi művelődési tevékenység 

– előadó-művészeti tevékenység (színház, koncertek) 

– egyéb szórakoztatás (cirkusz, állatkert, mozi, fesztiválok). 

Kiegészíthető a felsorolás a művészeti oktatással foglalkozó intézményekkel, hiszen ezek 

szolgálhatnak a kulturális igények kialakulásának bölcsőjeként. 

Ahogy a város adottságaira építve alakítják és fejlesztik a városimázst (Gregory 1989; Ley 

és Samuels 1978; Garamhegyi 2010; Vanolo 2008; Riza et al. 2012; Zhang és Zhao 2009) 

a kulturális imázsra is hatással kell, hogy legyen a város kulturális adottságai, kínálata.  A 

KIK-modell feltételezi, hogy a kulturális városimázsra ható egyik fontos tényező a 

kulturális kínálat, de pusztán ennek léte nem elég, az igénybevétel mértéke is számít. A 

kulturális fogyasztást vizsgáló szociológiai kutatások azonban azt mutatják, hogy a 

lakóhely (és ezáltal a kínálata) egyre kisebb szerepet játszik az aktivitás alakulásában (Kuti 

2009, Antalóczy et al. 2010). Annak van jelentősége, hogy az egyének milyen típusú 

településen (községben vagy városban) élnek, hiszen ez nagyban meghatározza iskolai 

végzettségüket és jövedelmüket, ami a kultúrafogyasztás fontos befolyásoló tényezői közé 

tartozik. A KIK-modell szerint a kulturális kínálat hatással van az imázsra közvetlenül és a 

kulturális fogyasztáson keresztül közvetetten is.  

Bramwell és Rawding (1996) szerint a fogyasztásnak nagy szerepe van a városimázs 

alakulásában, és ez fordítva is igaz. A pozitív imázs növeli a fogyasztást, a kiemelkedő 

vagy különleges fogyasztási szerkezet pedig segíti a városok megkülönböztető, egyedi 

imázsának kialakítását. Bár az említett szerzők a turisták körében végezték kutatásukat, az 

ő fogyasztásukat vizsgálva, úgy gondolom, hogy ez a hatásmechanizmus feltételezhetően 

fennáll a kulturális fogyasztás és a kulturális imázs kapcsolatában a helyi lakosokra 

vonatkozóan is.  
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4. Az empirikus kutatás előkészítése 
 

4.1. Kutatási kérdések és hipotézisek 

 

A KIK (kulturális imázs kialakulása) modell érvényességének teljes körű vizsgálata 

egyrészt meghaladja a dolgozat kereteit, másrészt a kulturális fogyasztás és kínálat felől 

való elsődleges megközelítését kiemelten fontosnak tartom, hiszen az eredmények 

segítséget nyújthatnak a kommunikációs tevékenység hatékonyabbá tételében, megadva a 

fókuszt a kulturális szempontú kommunikációhoz. Így az empirikus részben a KIK modell 

alsó háromszögét vizsgálom, az egyes elemek viszonyát és a köztük lévő mélyebb 

összefüggéseket.  

A kulturális kínálat vizsgálatát megkezdve felvetődik a kérdés, hogy a város nagysága és 

típusa, a településhierarchiában betöltött szerepe mennyiben befolyásolják az adott 

település kulturális funkcióit és a kínált szolgáltatásokat. Ha néhány település ki tudja (és 

ki akarja) használni az elméleti szakirodalomban széles körben tárgyalt fejlődési 

lehetőségeket a kulturális életre alapozva, érzékeli-e ezt a lakosság? A jobb kulturális 

mutatókkal rendelkező városokban élők elégedettebbek-e? A jobb kulturális kínálat 

intenzívebb kultúrafogyasztást eredményez-e? A fogyasztás valóban növeli-e az imázst, és 

vajon működik-e ez a hatás fordítva is? E kérdések megválaszolására egy kétlépcsős 

kutatás tervét dolgoztam ki, amelynek hipotézisrendszerét a 18. ábra mutatja. 
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18. ÁBRA: HIPOTÉZISEK RENDSZERE 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatás megkezdésekor elsőként a következő kutatási kérdés fogalmazódott meg 

bennem: 

K1: Mi jellemzi a magyar városokat kulturális szempontból? 

Kulturális szempont alatt a városban megtalálható kulturális funkciókat és a kulturális 

intézmények, vállalkozások, egyéb szervezetek által kínált szolgáltatásokat értem. Ennek 

vizsgálatához egyrészt fontos megnézni, hogy a kulturális funkciók hogyan oszlanak meg a 

városok között, milyen kulturális szolgáltatásokat biztosítanak a helyi lakosságnak az 

egyes települések. A településhierarchia szempontjából azonban érdekes kérdés, hogy mi 

befolyásolja a funkciók meglétét illetve a kínált szolgáltatásokat. Így az első kutatási 

kérdéshez az alábbi hipotézis kapcsolódik: 

 

 

A városok topográfiai vizsgálata esetén fontos a központi szerepkör megléte, mennyisége 

és minősége, hiszen ez nagyban befolyásolja a település hálózati rendszerben betöltött 

H1: A tízezer fő feletti magyar városok között jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk kulturális funkcióikat és kínált szolgáltatásaikat tekintve. 
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szerepét. A központi városfunkciók városon belüli súlya és volumene, valamint a 

vonzáskörzet nagysága további információkat árul el a város funkcionalitásáról és 

városhierarchiában elfoglalt helyéről. Így a földrajzi szempontú vizsgálatok esetén „az 

alapkoordinátákat a településhálózatban elfoglalt helyzet és az ellátott funkciók 

‘szerkezete’ adja meg”. (Beluszky–Győri 2004) Mivel a városhierarchiában elfoglalt 

pozíciót a meglévő városi funkciók összetétele és az ezeket biztosító intézmények jelenléte 

vagy hiánya szabja meg (Beluszky–Győri 2004), bizonyos esetekben – például a kultúránál 

– mindenképpen érdemes megvizsgálni az intézményi feltételeket. Magyarországon a 

kulturális intézményrendszer az oktatáshoz és az egészségügyhöz hasonlóan, hierarchikus 

felépítésű, ami azt jelenti, hogy a fenntartásukhoz szükséges egy bizonyos lakossági 

minimumlétszám, emiatt az egyes szervezetek között alá-fölérendeltségi viszony van, s e 

hierarchikus „rendszerek” legalsó szintjén az alapellátást nyújtó falusi intézmények állnak. 

Az utóbbi időszak művelődési házait és könyvtárait érintő központosított összevonások 

miatt is érdemes megvizsgálni az intézmények meglétét, de a szervezeti hierarchiában 

betöltött szerepüket, valamint az egyes szintekre jellemző volumeneket is. 

Scott (2000) a kulturális és kreatív ipar fejlődésének – és később a gazdaság fejlesztésének 

– előfeltételeként a nagyvárosok és metropoliszok magas és változatos munkaerőigényét, a 

vállalkozások sűrű, interdependens hálózatát, a kölcsönös tanulást, kulturális szinergiát és 

az agglomerálódást emelte ki. Ebből következően a nagyobb (népességszámú) városok 

kulturális ipara fejlettebb, és jobb növekedési potenciállal bír. Scott (2010) később 

elmondja, hogy ezen iparágak által generált változások a leglátványosabbak a modern világ 

metropoliszaiban, de a városi hierarchia alsóbb szintjén elhelyezkedő városokban is 

megfigyelhetőek, csak kisebb mértékben.  

Rechnitzer és társai (2003) által végzett a városok infokommunikációs technológiai 

fejlettségét vizsgáló kutatás eredményeképpen szintén megállapították, hogy az egyes 

várostípusokhoz való tartozást elsősorban a települések mérete határozza meg, illetve „az 

azzal ok-okozati viszonyban lévő, a történelmi fejlődés során elért központi funkciója, 

szerepe” (Grosz et al. 2003, 160). Emellett azonban fontos befolyásoló tényezőnek 

bizonyult a földrajzi elhelyezkedés, aszerint, hogy dinamikusan fejlődő, mozdulatlan-

stagnáló vagy elmaradott leszakadó térségben helyezkednek el. A magyar városfejlődés 

szempontjából számos további szerző (Nemes Nagy 1996; Beluszky 1999; Lengyel és 

Rechnitzer 2000) találta fontosnak a földrajzi elhelyezkedést.  
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Mivel az eddigi általános vagy bizonyos funkcióra fókuszáló városkutatások során jelentős 

eltéréseket találhatunk az egyes városok, várostípusok között. Úgy gondolom, hogy a 

kulturális életüket tekintve azok a különbségek mindenképpen beazonosíthatók, amelyek a 

települések városhierarchiában betöltött szerepükből fakadnak, valamint továbbiak is 

megtalálhatóak lesznek. 

A kutatás második fázisában az első lépésben kialakított városcsoportokat alapul véve 

vizsgáltam azok helyi véleményformáló lakosait a kultúrafogyasztás és az észlelt kulturális 

imázs szempontjából. E társadalmi csoport megkérdezését azért tartottam indokoltnak, 

mert egyrészt nagy befolyásoló erővel bírnak a társadalom nagy részére, főleg a 

szájreklámnak köszönhetően. Másrészt az ő véleményük jó kiindulópont lehet a nagyobb 

tömegek nézeteinek megismerésére, hiszen ezt a réteget érdeklik a város közügyei, 

nyomon követik a változásokat, valamint saját véleményt alkotnak, amit később 

valószínűleg másokkal is megosztanak.  

A KIK-modell alapján feltételeztem, hogy a kínálat nemcsak közvetlenül hat az imázsra, 

hanem a fogyasztáson keresztül is. Ezért fontos volt elemezni a kínálat és fogyasztás 

közötti kapcsolat jellegét. Következő lépésként pedig megvizsgáltam a lakosok által észlelt 

kulturális imázst a kulturális szolgáltatásokon, az elégedettségen és az általuk észlelt 

márkaszemélyiségen keresztül. Végül a fogyasztás és imázs közötti kapcsolatot 

elemeztem, hogy valóban kölcsönösen hatnak-e egymásra, ahogy Bramwell és Rawding 

(1996) munkája alapján feltételezhető.  

Ezek alapján az empirikus elemzés második fázisának lényegét a következő kutatási 

kérdésben lehetne összefoglalni: 

K2: Milyen kapcsolat van a városok kínált kulturális szolgáltatásai és az ott élők 

kulturális fogyasztása, valamint az általuk észlelt kulturális imázs között?  

Ehhez a kutatási kérdéshez kapcsolódóan három hipotézist fogalmaztam meg, amelyek 

közül kettőhöz kapcsolódnak alhipotézisek, az egyikhez három, míg a másikhoz kettő. A 

kulturális kínálatot az általam kulturális iparág körébe sorolt szolgáltatásokon, a kulturális 

fogyasztást e szolgáltatások igénybevételén keresztül vizsgálom.  

A primer kutatás első hipotézise az imázs–kínálat–fogyasztás háromszögében a kínálat és 

fogyasztás közötti kapcsolatot vizsgálja. (19. ábra) 
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19. ÁBRA: A VÁROSOK KULTURÁLIS KÍNÁLATA ÉS A KULTURÁLIS FOGYASZTÁS 

KÖZÖTTI KAPCSOLATOT VIZSGÁLÓ HIPOTÉZIS 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

Ahogy a korábbiakban bemutattam, a kulturális fogyasztási szokások nagymértékben 

megváltoztak a pár évtizeddel ezelőtti állapothoz képest, és folyamatosan átalakulnak a 

világban végbemenő folyamatoknak köszönhetően. Emiatt olyan tényezők, amelyek régen 

fontos szerepet játszottak, ma már kevésbé befolyásolják a kulturális fogyasztási 

szokásokat. Hunyadi (2005) szerint a lakóhely szerepe a magas kultúra intézményesített 

keretei között zajló kulturális fogyasztás esetén jelentősen gyengült az elmúlt időszakban, 

és kevésbé meghatározó vált más demográfiai változókhoz képest. Manapság a kulturális 

aktivitás elsősorban az iskolai végzettségtől, a vagyoni helyzettől és az érdeklődési szinttől 

függ. Antalóczy, Füstös, Hankiss (2010) szintén megállapította, hogy a településtípusok 

szerinti különbségek kisebbek, mint az egyéb jellemzők alapján mértek. Hiszen azon 

fogyasztók, akik számára fontos, hogy eljussanak a magas kultúra intézményeibe, ezt 

megoldják lakhelyüktől függetlenül. Kuti (2009) szintén megerősítette, hogy a területi 

különbségek jelentősége egyre csökken, míg régen ez volt az egyik legmeghatározóbb 

elem a kultúra fogyasztása esetén, ma már az egyik leggyengébb faktor.  

A helyi véleményformáló lakosok körében különösen indokoltnak tartom e kérdés 

vizsgálatát, hiszen a közügyek iránt való nagyobb érdeklődésük alapján magasabb 

H2: A tízezer fő feletti magyar városok helyi véleményformáló lakosainak kulturális 

fogyasztását nem befolyásolja jelentős mértékben, hogy milyen kulturális 

várostípusban élnek. 
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kulturális aktivitást feltételezek, így úgy gondolom, hogy az ő esetükben még kevésbé lesz 

meghatározó a lakhely, méginkább hajlandóak utazni az általuk vágyott kulturális 

szolgáltatásért. A másik oldalról viszont éppen amiatt, hogy nem feltétlenül elégszenek 

meg azzal, amit a város nyújt nekik, az általuk észlelt kulturális imázst jobban fogja 

befolyásolni fogyasztási szerkezetük.  

H3 hipotéziscsoport: a kulturális kínálat és kulturális imázs kapcsolata 

A H3 hipotéziscsoporthoz kapcsolódó hipotézisek a kulturális kínálat és a kulturális imázs 

közötti kapcsolatot vizsgálják.  

 

20. ÁBRA: A VÁROSOK KULTURÁLIS KÍNÁLATA ÉS AZ ÉSZLELT KULTURÁLIS IMÁZS 

KÖZÖTTI KAPCSOLATOT VIZSGÁLÓ HIPOTÉZISEK 

Forrás: saját szerkesztés 

Ebben a részben az általam alkotott KIK (kulturális imázs kialakulása) modell alsó 

háromszögén belül a kulturális kínálat és imázs közötti kapcsolatot elemzem. Az ide 

tartozó első hipotézis az egyes kulturális szolgáltatások, illetve a város egészével 

kapcsolatban észlelt kulturális imázst vizsgálja az különböző (általam meghatározott) 

várostípusok lakói körében. (20. ábra) 

 

 

 

Ez az egyik leginkább hangsúlyos pontja a kutatásnak, hiszen az elméleti szakirodalom 

feldolgozása során számos példát bemutattam, amikor a városok a kulturális kínálatra 

H3a: A helyi véleményformáló lakosok eltérő módon észlelik a kulturális 

városimázst a különböző kulturális várostípusokban. 
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alapozva (Gregory 1989; Ley és Samuels 1978; Garamhegyi 2010; Vanolo 2008; Riza et 

al. 2012; Havermans et al. 2008) vagy egy zászlóshajó mega(rendezvény)re (Richards és 

Wilson 2004; Zhang és Zhao 2009, Wang et al. 2012) támaszkodva alakították, növelték 

(annak a kulturális jellegét hangsúlyozva) az adott város imázsát. Ezek alapján 

feltételezhető, hogy a különböző kulturális adottságokkal bíró településekkel kapcsolatban 

észlelt imázs is eltér.  

A hipotézishez kapcsolódóan nem csak az észlelt imázs erősségét, de annak forrását is 

vizsgálom, hiszen a kulturális imázs egyrészt magyarázható az egyes intézményekhez és 

szolgáltatásaikhoz kapcsolódóan kialakult képpel, másrészt pedig van a város kulturális 

életéhez általánosságban kötődő része. Előbbit az egyes intézmények alakítják alap- és 

marketingtevékenységükkel (Smith 2005), míg utóbbit a város. Ashworth és Voogd (1990) 

(idézi Warnaby 1998) az általános városimázshoz kapcsolódóan felveti a város termékként 

való értelmezésének problematikáját. Miszerint a város egyrészt egy holisztikus entitás, 

másrészt pedig szolgáltatásokból és attribútumokból áll össze, amelyet a fogyasztó az 

élményein keresztül megismer, e folyamatot viszont a városmarketingesek kevésbé tudják 

kontrollálni. Ezért mindenképpen érdekes és gyakorlati szempontból hasznos 

megvizsgálni, hogy a kulturális imázs esetén melyik imázs erősebb, a holisztikus, egész 

településre vonatkozó vagy az egyes intézményekhez, szolgáltatásokhoz kötődő, illetve 

hogy ennek észlelését befolyásolják-e a város kulturális jellemzői (kulturális várostípus).   

Kearns és Philo (1993) szerint a magas/hagyományos és az alacsony/modern kultúra 

elemei egyaránt fontos forrásai a kialakult imázsnak. Alakulásában meghatározók a 

közösségi terek, a helyi művészet (Vanolo 2008), a megarendezvények (Zhang és Zhao 

2009, Wang et al. 2012), a kulturális intézmények (De Carlo et al. 2009), tehát a város 

kulturális szolgáltatásai. Bár nem teljesen pontos, sőt felületesnek is tűnhet, ezeket 

összefoglalóan kulturális szolgáltatásként emlegetni, azonban mégis van benne ésszerűség. 

Hiszen a közösségi tereket, sőt az építészeti látványosságokat, örökségeket a város 

biztosítja (fenntartja, tisztítja, karbantartja stb.) az azt igénybe vevők számára, a helyi 

művészeknek/művészetnek helyet és infrastruktúrát biztosít, valamint a rendezvényekről és 

a kulturális intézményekről is a szolgáltatásaikon keresztül kapunk képet. Ha már az 

általános városimázs kapcsán is azonosították a kulturális szolgáltatások fontosságát, a 

kulturális imázs vizsgálatánál is elengedhetetlen ezek szerepét alaposabban elemezni.  
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A turistákra irányuló városimázs-kutatások egy része a megkérdezettek elégedettségén 

keresztül méri az észlelt imázst, azt feltételezve, hogy az elégedett látogató nagyobb 

eséllyel tér vissza a városba, ajánlja másoknak a helyet, és kedvezőbb képet alakít ki 

magában az adott desztinációról (Gilboa et al. 2015). Zenker, Eggers és társaik (2013) egy 

indexet is fejlesztettek az elégedettség mérésére (CSI: citizen satisfaction index), amit 

később német mintán teszteltek, és jól alkalmazhatónak találtak a városimázs vizsgálatára 

(Zenker, Petersen et al. 2013). Ezért azt gondolom, hogy a lakosok kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettsége fontos eszköz lehet az általuk észlelt kulturális imázs 

mérésére. A kínálat és imázs között pedig van kapcsolat, hiszen számos tanulmány 

született egy-egy rendezvény, azaz a kínálat (ha időszakos is) bővülésének imázsra 

gyakorolt pozitív hatásáról (Wang et al. 2012; Richards és Wilson 2004). Így a nagyobb 

kulturális kínálat erősebb kulturális imázst kell, hogy eredményezzen. A Központi 

Statisztikai Hivatal Magyarországra vonatkozó általános jóllét, életelégedettség vizsgálata 

(2013) is kimutatta, hogy az elégedettség és az ahhoz szorosan kapcsolódó mutatók értékei 

közt területi különbségek figyelhetők meg, általában a nagyobb településeken élőket 

magasabb elégedettség jellemzi. Ez alapján azt feltételezem, hogy a kulturális élettel való 

elégedettség, ezáltal a kulturális imázs is magasabb lesz a többfunkciós településeken. 

 

 

 

A márkaszemélyiség koncepcióját már számos kutató alkalmazta a területi márkázásban 

(Aaker 1997, Kaplan et al. 2010, Hosany et al. 2006), azonosítva a legfontosabb 

dimenziókat. A koncepció az imázs érzelmi oldalát ragadja meg, amire érdemes 

odafigyelni, hiszen eddigi kutatások igazolják, hogy a fogyasztók azon márkákat részesítik 

előnyben, amelyeket hozzájuk hasonlónak éreznek, azonos tulajdonságokkal ruháznak fel 

(Biel 1997). Ezért egy márka személyiségének nagy jelentősége van a fogyasztók, lakosok 

választásainál, ha azt saját egyéniségük tükröződésének vagy kiterjesztésének érzékelik 

H3b: Az egyes kulturális várostípusok jellemzői hatással vannak a helyi 

véleményformálók kulturális szolgáltatásokkal való elégedettségére. 

H3c: A helyi véleményformáló lakosok által észlelt városmárka-személyiség 

tükrözi az adott várostípus főbb kulturális jellemzőit. 
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(Schiffman és Kanuk 2004). Kaplan és társai (2010) által végzett kutatásban már negatív 

tulajdonságok is megjelentek a városmárkázás fontos dimenzióinak azonosításakor. Emiatt 

azt gondolom, hogy a helyi lakosok által megadott tulajdonságok alapján megrajzolható a 

várostípusokra jellemző márkaszemélyiség.  

 

Az utolsó hipotéziscsoport a kulturális szolgáltatásokon és az elégedettségen keresztül 

vizsgálja a kulturális imázs és a kulturális fogyasztás közötti kapcsolat jellegét, arra is 

választ keresve, hogy vajon kölcsönösen hat-e egymásra ez a két tényező. (21. ábra) 

 

 

21. ÁBRA: A KULTURÁLIS FOGYASZTÁS ÉS AZ  IMÁZS KÖZÖTTI KAPCSOLATOT 

VIZSGÁLÓ HIPOTÉZISEK 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Első ide tartozó hipotézis a kulturális fogyasztás, és a kulturális szolgáltatásokon illetve az 

állításokon keresztül mért kulturális városimázs közötti kapcsolatot vizsgálja.  

 

 

 

 

A kulturális fogyasztás és az imázs közötti kapcsolat vizsgálata szintén az egyik 

kiemelkedően fontos részét képezi a kutatásnak, hiszen Bramwell és Rawding (1996) 

szerint az imázs és a fogyasztás kölcsönösen hatnak egymásra. A fogyasztásnak nagy 

szerepe van a városimázs alakulásában, így szereznek az egyének tapasztalatot az adott 

szolgáltatásokat illetően, és alakul ki a fejükben egy kép az adott helyről. De a pozitív 

imázs is növeli a fogyasztást, amelynek a helyi lakosság körében számos pozitív hozadéka 

H4a: A helyi véleményformálók kulturális fogyasztása és az általuk észlelt 

kulturális városimázs között erős, kölcsönös kapcsolat van. 



98 

 

lehet. Amellett, hogy odavonzza a kreatív osztályt (Florida, 2002), közösségépítő szerepe 

van (Judoson, 2002), valaint a város élet revitalizálásához is hozzájárul (Hill és O’Connor 

1997, Bianchini és Parkinson 1993, Carr et al. 1992, O’Connor és Wynne 1996a, 1996b; 

Sennett, 1990 idézi Crew és Beaverstock 1998). Tehát a pozitív kulturális imázs ösztönzi a 

kulturális fogyasztást, a kiemelkedő vagy különleges fogyasztási szerkezet pedig segíti a 

megkülönböztető, egyedi imázs kialakítását a városok esetében. Tehát főként Bramwell és 

Rawding (1996) munkájára támaszkodva azt feltételezem, hogy a helyi lakosok esetében, 

kizárólag a kulturális fogyasztásra és a kulturális városimázsra fókuszálva is igaz, hogy 

ezek a tényezők kölcsönösen hatnak egymásra.  

A (kulturális) városimázs mérésének egy másik népszerű módja az elégedettségen 

keresztüli vizsgálat (Zenker et. al 2013, Petersen et. al 2013), így a 4b hipotézis kapcsán 

szintén a kulturális fogyasztás és észlelt kulturális imázs közötti kapcsolatot vizsgálom, de 

ebben az esetben az elégedettségen keresztül.  

 

 

 

A szabadidő-eltöltési szokások – azon belül a kulturális fogyasztás – és az emberek fejében 

kialakult kulturális imázs között szoros kapcsolat van, hiszen a saját maguk által, saját 

szabadidejükben végzett tevékenységeket élik meg a legintenzívebben, ezáltal ez is hat a 

legerősebben rájuk. A kultúra olyan dolog, amit egyének vagy csoportok állítanak elő, 

hoznak létre, ugyanakkor a befogadók is egyének vagy csoportok. Emiatt fontos 

megvizsgálni a kölcsönös kapcsolatot az előállító, a befogadó és a kultúra tárgya között, 

mert a lényegét csak így lehet megérteni (Abe és Nishigaki 2002). Zenker és társai (2013) 

valamint Laaksonen és társai (2006) is kimutatták a szabadidős tevékenységen belül a 

kulturális aktivitás befolyásoló szerepét a városimázsra vonatkozóan, de az egyes 

imázsdimenziók vizsgálatánál is kiemelkedők azok a szempontok, amelyek a kulturális 

fogyasztáshoz kapcsolódnak (ld. 3.2 alfejezet). Ebből következően érdemesnek tartom 

elemezni ezt a kapcsolatot részletesebben is; nemcsak annak pozitív vagy negatív hatását 

az imázsra, hanem azt is, hogy a különböző mértékű elégedettség (észlelt imázs) milyen 

hatással van a kulturális fogyasztásra.  

H4b: A helyi véleményformálók kulturális fogyasztása és a kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettség között kimutatható kapcsolat van.  
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Az életminőséghez, jólléthez kapcsolódó kutatások vizsgálják, hogy a kulturális életben 

való részvétel milyen hatással van az életminőségre, illetve az általános jóllétre. Michalos 

(2005) például a művészetek „fogyasztásának” hatását vizsgálta az életminőségre 

vonatkozóan Kanadában, és megállapította, hogy bár csekély mértékben, de pozitív hatású. 

Ercsey (2012a) is bizonyította, hogy a kulturális tevékenységek gyakorisága és a 

fogyasztói értékelés között kapcsolat áll fenn. Ez alapján feltételezem, hogy a nagyobb 

kulturális aktivitás nemcsak az élet más területeire vonatkozó elégedettséget növeli, de 

magával a kulturális tevékenységgel is elégedettebbek az aktívabbak, ezáltal pozitívabb 

kép alakul ki bennük az adott tevékenységre vonatkozóan. Továbbá az adott kulturális 

szolgáltatással való magasabb elégedettség ösztönözheti a fogyasztást, hiszen ha az adott 

szolgáltatással elégedettebbek a fogyasztó, nagyobb valószínűséggel veszi újra igénybe 

(Ercsey 2012b). 

 

4.2. Az empirikus kutatás módszertana 

Ahogy a dolgozat korábbi fejezetében ismertettem, az empirikus kutatás két nagyobb 

részre tagolható. Az első fázisban szekunder adatokra támaszkodva vizsgáltam a városok 

kulturális funkcióit és kínálatát, amelyet a korábban meghatározott kulturális ipar 

intézményrendszerén és azok szolgáltatásain keresztül vizsgáltam. A kultúrstatisztikai 

adatbázisból vett adatokkal számított indikátorok felhasználásával klaszterelemzést 

végeztem, hogy képet alkossak a magyarországi városok kulturális helyzetéről. A második 

szakaszban a vizsgált települések aktuális kulturális kínálata alapján képzett 

városcsoportokat kiindulópontként használva elemeztem a helyi lakosság által észlelt 

kulturális imázs, kulturális fogyasztás és kínálat közötti kapcsolatot. 

4.2.1. A szekunder kutatás módszertana 

A szekunder kutatás célja  

A szekunder adatokon alapuló kutatás célja, hogy képet adjon a magyar tízezer fő feletti 

városok kulturális funkcióiról és kínálatáról, a kulturális ipar intézmény- és 

szolgáltatásrendszerét vizsgálva. Ezzel kiindulópontot ad a kutatás második fázisában 

folytatott lakossági kérdőíves megkérdezésnek.  
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A szekunder kutatás tárgya és a vizsgált sokaság 

A vizsgálat tárgyát képezik a 2013. január 1-jei állapot szerinti tízezer fő feletti állandó 

lakossággal rendelkező városok a főváros kivételével, ezek száma az adott időpontban 141. 

(1. melléklet) Budapest kivétele a mintából azért volt indokolt, mert a legtöbb funkciót 

tekintve az ország főváros-központúsága figyelhető meg, illetve a lakosság száma annyival 

nagyobb a többi nagyvárosénál, hogy a jellemzésnél és később a csoportok képzésénél 

mindenképpen külön klasztert alkotott volna. Abszolút értelemben véve Budapestnek a 

legjobbak a kulturális adottságai, és azok összehasonlítása leginkább a régió más 

fővárosaival lenne helyénvaló. A mintába 18 megyeszékhely, öt megyei jogú város és 119 

város tartozik. A szekunder adatokon alapuló kutatás körébe tartozó városok méret szerinti 

megoszlását a 10. táblázat mutatja.  

10. TÁBLÁZAT: A TÍZEZER FŐ FELETTI VÁROSOK CSOPORTOSÍTÁSA  

NAGYSÁG SZERINT 

Népességszám 
Városok 

száma 

100 ezer fő feletti nagyváros 7 

50 ezer és 100 ezer közötti középváros 11 

30 ezer és 50 ezer közötti középváros 17 

20 ezer 30 ezer közötti középváros 24 

10 ezer és 20 ezer közötti kisváros 82 

Összesen 141 

Forrás: saját szerkesztés 

Ahogy látható, a minta legnagyobb részét a tíz- és húszezer fő közötti állandó lakossal 

rendelkező kisvárosok alkotják. A tízezer fő alatti kisvárosokat már nem tartalmazza a 

minta, mivel ezeken a településeken általában egy összevont kulturális intézmény található, 

amelynek korlátozott a nyitva tartása, egy-két alkalmazottat foglalkoztat, ugyanakkor 

egyszerre több funkciót is (korlátozottan) ellát. Ezekben a városokban a Balaton mellettiek 

kivételével általában nincsenek nagy vonzerővel bíró rendezvények, és a tópartiak is 

inkább a turisztikai vonzerő növelése céljából szervezik ezeket az eseményeket.  
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A vizsgálatba bevont változók 

A városok kulturális adottságainak vizsgálatához a kulturális kínálati oldalt leginkább 

bemutató és jellemző tényezőket választottam. Először is a szűkebb értelemben vett 

kulturális iparághoz tartozó területeket tekintettem át: 

– könyvtári szolgáltatás 

– múzeumi szolgáltatás 

– közösségi művelődési tevékenység (alkotó közösségek) 

– előadó-művészeti tevékenység (színház, koncertek) 

– egyéb szórakoztatás (cirkusz, mozi, fesztiválok) 

Ezt kiegészítettem az építészeti örökségekkel, műemlékekkel. Ugyan ez utóbbiak már a 

tágabb értelemben vett kreatív ipar termékei, egy város kulturális élete szempontjából 

azonban mégis meghatározóak (Gospodini 2004, Hubbard 1995, Knox 1991, Sassen és 

Roost 2000). Ezen kívül hozzávettem a művészeti oktatást végző alap- és középfokú 

oktatási intézményeket, mivel a kulturális igény és fogyasztás kialakulásának egyik nagyon 

fontos forrása lehet. Egyrészt már fiatal korban kialakítják az igényt a magas kultúra iránt a 

diákokban. Másrészt, ami a kínálat szempontjából fontosabb, ezek az intézmények 

rendszeresen tartanak művészeti bemutatókat a diákok közreműködésével, így a kulturális 

élet fontos részét képezik.  

A szekunder elemzés során az előbb felsorolt területekre vonatkozó statisztikai 

adatbázisokból nyert, és saját gyűjtésű adatokat használtam. Ezeket változatlan formában, 

illetve fajlagossá téve használtam fel a statisztikai elemzésekhez. 

A szekunder kutatás módszere 

A szekunder kutatás során összegyűjtött adatokat, majd az abból képzett mutatószámokat 

SPSS statisztikai programmal elemeztem. Két klaszterelemzést is végeztem, először csak a 

kulturális funkciók meglétére vagy hiányára, második lépésben pedig a kulturális kínálatra 

vonatkozóan. Az első elemzésnél 10 abszolút mutatót, a második esetben 15 fajlagos 

mutatót használtam. Ezek kiválasztását és a módszer részletesebb leírását az 

eredményekkel együtt ismertetem.  
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4.2.2 A primer kutatás módszertana 

A primer kutatás célja 

A primer kutatás célja, hogy a helyi véleményformáló lakosság megkérdezésével 

megvizsgáljam a kulturális szempontú városklaszterekbe tartozó települések lakosai által 

észlelt kulturális imázs, kulturális fogyasztásuk és a városklaszterek kulturális kínálata 

közötti kapcsolatot. 

A 3.2 alfejezetben már bemutattam, hogy az imázsvizsgálatok számos célból készülhetnek; 

egy általános modell kifejlesztésére, tesztelésére (Anholt, 2006, Kaplan et al. 2010), 

későbbi marketingtevékenység előkészítésére (De Carlo et al. 2009, Kavaratzis-Ashworth 

2007, Laaksonen et al. 2006), egy vagy több város imázsának vizsgálatára rangsorállítás 

(Anholt 2006), hatásvizsgálat céljából (Trueman et al. 2007, Vanolo 2008, Zhang és Zhao 

2009, Wang et al. 2012), vagy az imázs időbeli változásának nyomonkövetésére (Kovács 

et al. 2002). Az általam végzett imázskutatás célja, egyrészt hogy képet kapjak az egyes 

kulturális városklaszterekbe tartozó lakosok által észlelt kulturális (város)imázs közti 

különbségekről, másrészt elemezzem a kulturális (város)imázs és a kulturális fogyasztás 

közötti kapcsolatot. A korábban ismertetett kutatásokhoz képest egyrészt fókuszáltabb 

elemzésről van szó, hiszen a városimázsnak csak a kulturális aspektusait vizsgálom 

(leginkább Rátz (2008) kutatásához hasonlóan, akinek a kutatása turisztikai-kulturális 

fókuszú volt), másrészt szélesebb körű, hiszen nem egy település, hanem több városcsoport 

(kulturális) imázsáról alkotok képet.  

A primer kutatás tárgya és a vizsgált minta 

Az imázstanulmányok a kutatás tárgya szempontjából két csoportba sorolhatók. A 

vizsgálatok többségének a tárgya maga a város, és azok imázsának elemzése a cél (Smith 

2005, Havermans et al. 2008), míg a máskor a cél egy vagy több elméleti modell 

tesztelése, amihez elengedhetetlen egy vagy több város felhasználása tesztalanyként 

(Zenker at al. 2013, Sevin 2014). A kulturális fogyasztás vizsgálata esetén általában egy 

egész ország (Antalóczy et al. 2010, Hunyadi 2005, Csepeli-Prazsák 2009) vagy egy 

nagyobb kutatás részeként egy régió (Gombos 2014b) lakosainak a vizsgálatára találhatunk 

példát. 

Dolgozatomban az elemzés tárgyát a kutatás első fázisában kialakított városcsoportok 

képezik. A korábban bemutatott 141 városból négy kulturális városklasztert határoztam 
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meg; a legkisebb elemszámú, 9 várost tartalmazó „kultúrházak és alkotóközösségek 

városai”, a főként megyeszékhelyeket magában foglaló, 23 elemű „többfunkciós kulturális 

városok”, a 26 településsel rendelkező „funkcióhiányos kulturálisan aktív városok” és 

végül a legnépesebb, 83 városból álló „kulturálisan leszakadó városok” csoportját.  

A szekunder elemzés során megvizsgáltam, hogy melyek a klaszterek legtipikusabb 

(klaszterközépponthoz legközelebb eső) települései, és három csoportból kiválasztottam a 

hat legjellemzőbb várost, a többfunkciós települések klaszteréből pedig ötöt. Az egyes 

klaszterekből a következő városok kerültek be a kutatás következő fázisába:  

11. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS VÁROSKLASZTEREK LEGJELLEMZŐBB VÁROSAI 

„Kultúrházak és 

alkotói közösségek 

városai” 

„Többfunkciós 

kulturális városok” 

„Funkcióhiányos 

kulturálisan 

aktív városok” 

„Kulturálisan 

leszakadó 

városok” 

Békéscsaba Kecskemét Püspökladány Csorna 

 Kapuvár Pécs Sátoraljaújhely Mosonmagyaróvár 

Mór Miskolc Gödöllő Üllő 

 Tolna Székesfehérvár Tiszafüred Hajdúböszörmény 

 Szekszárd Győr Mezőberény Fót 

  Komárom   Hatvan Tiszavasvári 

Forrás: saját szerkesztés klaszterelemzés alapján 

A települések kiválasztása után meghatároztam a vizsgált alanyok körét. Ahogy a korábbi 

fejezetekben bemutattam, a városok márkaépítő és egyéb marketingtevékenységének 

célcsoportjai széles és változatos képet mutatnak (Piskóti 2012), de az imázskutatások 

megkérdezettjei leggyakrabban a helyi lakosok, belföldi- és külföldi turisták, illetve az 

esetek kisebb százalékában a témában jártas, vagy ahhoz kötődő szakértők.  

Kutatásomban a megkérdezettek körét a helyi lakosok alkotják, ezt többek között az is 

indokolja, hogy a kulturális szolgáltatások helyiek által történő igénybevételét és annak 

helyi kínálathoz való viszonyát vizsgáltam. A helyi lakosok közül azok véleményére 

voltam kiváncsi, akik véleményformáló szerepet töltenek be az adott településen. Helyinek 

azokat tekintettem, akik életvitelszerűen élnek a városban, hét napból legalább négyet ott 

töltenek, függetlenül attól, hogy mióta lakosai az adott településnek. Közülük 
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véleményformálónak pedig azokat, akik munkájuk során több emberrel kapcsolatba 

kerülnek, mások véleményét megismerhetik, van saját véleményük, ezt szűkebb vagy 

tágabb körben meg is osztják másokkal, és fontosnak tartják a város ügyeinek, 

eseményeinek figyelemmel kísérését. Ebbe a körbe tartoznak például a tanárok, orvosok, 

köztisztviselők, étteremvezetők, belvárosi üzlettulajdonosok, fodrászok, újságírók, 

bloggerek stb. Tehát egyrészt a véleményformáló elit tagjai, akik a gazdasági, üzleti 

életben, a társadalmi ügyek és az oktatás területén töltenek be vezető pozíciót, döntéshozó 

jogkörrel rendelkeznek. A megkérdezettek körét nem szerettem volna csak az elitre 

korlátozni, így mellettük bevontam az online véleményformálókat is a kutatásba társadalmi 

hovatartozásuktól (foglalkozástól, jövedelemtől) függetlenül. Tehát az elit és online 

véleményformáló városlakók alkották az alapsokaságot, és mivel rájuk vonatkozóan 

nincsenek rendelkezésre álló adatok, nem tudtam kvótás mintavételt alkalmazni. 

Az előbbieket figyelembe véve két módon kerültek a mintába a válaszadók.  Egy részüket, 

a városok véleményformáló elit tagjait hólabda módszerrel választottam ki; saját 

ismerőseimet és hallgatóimat kértem meg, hogy ha él a fenti kritériumoknak megfelelő 

ismerősük az adott városokban, kérjék meg a kérdőív kitöltésére, és ők is kérjék meg 

ismerőseiket, és így tovább. A minta másik részébe az online véleménynyilvánítók 

kerültek be. Ebben az esetben először a weben kutatásokat végeztem az adott városokról, 

összegyűjtöttem a város életével foglalkozó, ahhoz kapcsolódó facebook csoportokat, 

blogokat, fórumokat. Ügyeltem arra, hogy ezek ne egy nagyon speciális témakörhöz 

kapcsolódjanak, hanem általánosságban az adott településhez. Ezért figyelmen kívül 

hagytam a különböző sport-, kulturális-, intézményi-, vagy például adás-vétel céljából 

létrehozott csoportokat, fórumokat és blogokat. Írtam a különböző fórumokra, a blogok 

szerzőinek, és csatlakoztam a facebook csoportokhoz, hogy megkérjem azok íróit, aktív 

olvasóit illetve a csoportok tagjait, hogy töltsék ki a kérdőívet. Így az online 

véleményformálók is viszonylag nagy számban (47%) kerültek a mintába.  

 A primer kutatás módszere 

Az imázskutatások módszertana színes képest mutat, hiszen kvalitatív (Gotham 2007, 

Laaksonen et al. 2006) és kvantitatív (Anholt 2006, Kaplan et al. 2010, Trueman et al. 

2007, Rátz 2008, Koltai 2005) módszert alkalmazó elemzéseket is találunk az elmúlt évek 

kutatásai között, továbbá számos szerző ezek kombinációját választotta (De Carlo et al. 

2009, Kavaratzis és Ashworth 2007, Richards és Wilson 2004, Zenker et al. 2013, Kovács 
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et al. 2002). A kultúrafogyasztásra irányuló kutatások akár marketing, akár szociológiai 

szempontúak, kérdőíves megkérdezés formájában zajlottak (Antalóczy et al. 2010, 

Hunyadi 2005, Csepeli-Prazsák 2009, Sági 2010), hiszen általában a fogyasztók 

szegmentálása volt a cél, amelyhez nagy mennyiségű számszerűsíthető adatra volt szükség. 

A fenti kutatások módszertanának tanulmányozása után egyértelmű volt, hogy a primer 

kutatás céljának leginkább megfelelő módszer a kérdőíves megkérdezés (Héra-Ligeti 2006, 

Malhotra 2005), hiszen ez kidolgozott, elfogadott és elterjedt mind az imázs- mind a 

kultúrafogyasztásra irányuló kutatások körében. A strukturált kérdőív a következő öt 

blokkból állt, és ezekkel a következő kérdéseket kívántam vizsgálni: 

- demográfiai adatok a válaszadókra vonatkozóan (nem, kor, iskolai végzettség, 

foglalkozás, családi állapot) 

- szűrőkérdések a kiválasztási kritériumoknak való megfelelés 

- a városhoz való viszony, lojalitás 

- szabadidős tevékenységek 

- általános, kulturális városimázs 

A kérdőív öt demográfiai kérdést tartalmazott, azokra az ismérvekre kérdezett rá, amelyek 

az imázs-, és kultúrafogyasztás esetében is meghatározók. A következő blokkban négy 

szűrőkérdést fogalmaztam meg, amelyek közül két nyitott kérdés volt – a lakhelyre és a 

jelenlegi beosztásra vonatkozóan –, kettő pedig kétkimenetelű zárt kérdés. Ezután rögtön 

egy nyitott kérdés következett, amit később a város márkaszemélyiségének 

megrajzolásához használtam. A kérdést két okból tettem fel a kérdőív elején, egyrészt, azt 

feltételeztem, hogy a kitöltés kezdetén még türelmesebbek és kevésbé fáradtak a 

válaszadók, így nagyobb esély van a kitöltésre, másrészt nem szerettem volna, ha a későbbi 

kérdések befolyásolják őket a nyitott kérdésre adott válaszaikban. A következő 

kérdéscsoportban a városhoz való viszonyra, és az ahhoz fűződő lojalitásra kérdeztem rá, 

egy nyitott, egy többválasztós zárt, és egy hétfokú skálakérdéssel. A szabadidős, kulturális 

tevékenységeket négyfokú skálakérdéssel mértem a tevékenység végzésének elmúlt évi 

gyakoriságra rákérdezve. Itt nem tartottam indokoltnak a többfokú skála használatát, 

hiszen ezeket a tevékenységeket csak nagyon kevés esetben végezzük heti vagy napi 

rendszerességgel. A szűrőkérdések utáni nyitott kérdésem az imázsra vonatkozott, de a 

kérdőív utolsó részében is vizsgáltam a kulturális imázst különböző nézőpontokból; az 
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elégedettségen, a kulturális szolgáltatások fontosságán, és a város kulturális életére 

vonatkozó állításokon keresztül mértem a helyi lakosok által észlelt kulturális imázst. 

Az adatgyűjtés előtt próbamegkérdezést végeztem 22 ismerősömmel. Utána minden 

válaszadóval megbeszéltem a kevésbé érthető részeket, az esetleges félreértéseket, illetve 

hogy mennyire érezték hosszúnak a kérdőívet. A pilot megkérdezés és a tapasztalatok 

összegzése után pontosítottam néhány kérdést, további instrukcióval egészítettem ki a 

kérdőívet, és módosítottam egy kérdésnél a skála fokszámát.  

A lekérdezés önkitöltős, online kérdőív formájában (2. sz. melléklet) történt a Google 

Form alkalmazás segítségével. Az ismerősöket és a hallgatókat pontos instrukciókkal 

láttam el a kitöltők kiválasztásával kapcsolatban. A fórumokra, blogoknak és a facebook-

csoportoknak kísérőlevelet írtam a kitöltéshez. A válaszadás során a megkérdezettek végig 

látták a teljes kérdőívet, aminek a hátránya volt, hogy a későbbi kérdések befolyásolhatták 

válaszaikat, így torzítva az eredményeket. Előnye viszont, hogy pontosan tudták a 

hátralévő kérdések számát és hosszát, és így véleményem szerint csökkenthettem a félig, 

vagy alig kitöltött kérdőívek számát. Az online kérdőív hátránya, hogy csak az internettel 

rendelkezőket értem el, ezt úgy küszöböltem ki, hogy a hólabdás mintavételnél 

(véleményformáló elit megkérdezése) lehetőség volt az alternatív papír alapú kitöltésre, 

bár ezzel mindössze két válaszadó élt.  

Az adatgyűjtés 2015. január közepe és áprilisa között zajlott, amelynek során összesen 687 

olyan kérdőív gyűlt össze, amely a szűrőkritériumoknak megfelelt. Ezekből a kérdőívekből 

az adattisztítás után 665 bizonyult értékelhetőnek. 
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5. Az empirikus kutatás eredményei 
 

5.1. A városok kulturális kínálatához kapcsolódó hipotézis 

Az előző fejezetben leírtaknak megfelelően a kutatás első lépéseként az alábbi hipotézishez 

kapcsolódóan szekunder adatok alapján elemeztem a tízezer fő feletti magyar városok 

kulturális funkcióit és kínálatát. 

 

 

5.1.1. A kulturális funkciók elemzése 

Először megvizsgáltam, hogy az általam lehatárolt kulturális iparhoz tartozó funkciókból 

(kiegészítve az építészeti örökségekkel és művészeti iskolákkal) hány található a vizsgált 

településeken. A 12. táblázat tartalmazza a változókat, hogy melyik évre vonatkozóan 

vizsgáltam azokat, és hogy milyen forrásból származnak az adatok. 

12. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS FUNKCIÓK VIZSGÁLATÁHOZ HASZNÁLT VÁLTOZÓK 

Sorszám Változó Év Forrás 

1. Könyvtárak 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

2. Muzeális intézmények 2013 KSH–TSTAR 

3. Színházak 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

4. Közművelődési intézmények 2013 KSH–TSTAR 

5. Mozitermek 2010 KSH–TSTAR 

6. Állatkertek 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

7. Építészeti örökségek, műemlékek 2013 Saját gyűjtés 

8. Fesztiválok 2013 Saját gyűjtés 

9. Hangversenyek 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

10. Alap- és középfokú művészeti iskolák 2013 KLIK 

Forrás: saját szerkesztés 

Pusztán az intézményi kínálat választékát figyelembe véve – függetlenül azok számától és 

az általuk kínált szolgáltatásoktól – látható, hogy a mintába került összes város rendelkezik 

legalább hárommal a felsoroltak közül (13. táblázat). A legtöbb település 5–7 funkciót 

H1: A tízezer fő feletti magyar városok között jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk kulturális funkcióikat és kínált szolgáltatásaikat tekintve. 

A tízezer fő feletti magyar városok között jelentős különbségeket tapasztalhatunk 

kulturális funkcióikat és kínálatukat tekintve. 
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kínál lakóinak, de a hatfunkciós városok száma a legmagasabb. A korrelációt 

megvizsgálva látható, hogy erős pozitív kapcsolat (r=0,719) van az állandó lakosságszám 

és az adott településen kínált tényezők száma között. Nem meglepő módon, minél nagyobb 

városról van szó, annál több kulturális funkciót tölt be.  

13. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS FUNKCIÓK SZÁMA A VIZSGÁLT VÁROSOKBAN 

Kulturális funkciók száma Városok száma 

10 7 

9 5 

8 14 

7 19 

6 50 

5 24 

4 19 

3 2 

Forrás: saját szerkesztés 

A népesség szerinti legnagyobb hat városban – Pécs kivételével – mind a 10 kiválasztott 

kulturális funkció elérhető, mindezek mellett Veszprémben is, holott ez csak a 15. 

legnagyobb település a mintában. Ugyanakkor vannak kisebb települések, mint például 

Komárom vagy Budakeszi, amelyek esetében nyolc tényezőt is megtalálhatunk, holott 

népességük húszezer fő alatti.  

Kizárólag a funkciók meglétét, illetve azok számát figyelembe véve is láthatjuk, hogy 

jelentős különbségek vannak a tízezer fő feletti magyar városok között, és ezek száma 

szoros korrelációt mutat azok népességszámával. 

Az alábbi funkciók meglétét vagy hiányát vizsgálva elvégeztem egy kétlépéses 

klaszterelemzést, amely ugyan még nem ad árnyalt képet a kulturális adottságok alapján 

képzett városcsoportokról, de kiindulásképpen érdemes megnézni az eredményeket. A 22. 

ábrán láthatók a klaszterképzési ismérvek fontossági sorrendben.  

A csoportok kialakításakor a színház, a művészeti iskola és az állandó hangversenyek 

megléte volt a legmeghatározóbb. Ez alapján három klasztert különböztethetünk meg: 
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22. ÁBRA: A KULTURÁLIS FUNKCIÓK ALAPJÁN KÉPZETT  VÁROSKLASZTEREK 

JELLEMZŐI 

Forrás: saját szerkesztés (n=141) 
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– 1. klaszter (23,4%, 33 város): Ide tartoznak a minta nagyobb népességgel rendelkező 

települései, az összes megyeszékhely, három megyei jogú, és számos város Budapest 

agglomerációs övezetében, illetve egy-két nyugat-dunántúli kisváros is. Az első klaszter 

elemeinél többnyire megtalálható a vizsgált funkciók többsége, de legalább hat 

mindegyikben elérhető a lakosság számára. Ez azt jelenti, hogy mindenhol van fesztivál, 

közművelődési intézmény, könyvtár, színház, művészeti iskola és építészeti örökség, nagy 

részükben muzeális intézmény, mozi és állatkert, és néhány településen a hangversenyek is 

az állandó kínálat részét képezik. A lakosságszám széles spektrumon változik a 11 156 fős 

Celldömölktől kezdve a 204 333 fős Debrecenig. Az abszolút mutatók alapján az ebbe a 

klaszterbe tartozó városok rendelkeznek a legjobb kulturális adottságokkal. 

 

– 2. klaszter (24,8%, 35 város): A második klasztert a legkevésbé jó kulturális 

adottságokkal rendelkező települések alkotják. Ez azt jelenti, hogy a legkevesebb kulturális 

funkciót biztosítják a lakosoknak, a csoport tagjainak legnagyobb része mindössze négy-öt 

funkcióval bír. Itt is minden településen van könyvtár, közművelődési intézmény, szinte 

mindenhol található építészeti örökség, műemlék és muzeális intézmény is minden 

második városban, fesztivál és mozi azonban csak egy-két helyen. Ezek a települések tíz-

harmincezer lakosú kis- és középvárosok, általában az ország keleti részén a 

régióközpontoktól távolabb, vagy Budapest agglomerációs körzetében.  

 

– 3. klaszter (51,8%, 73 város): A legnagyobb elemszámú klaszterbe tartozó települések 

jellemzően öt-hat funkciót kínálnak, van könyvtár, művészeti iskola, és szinte mindenhol 

van muzeális- és közművelődési intézmény, építészeti örökség, műemlék, rendeznek 

fesztiválokat, és néhány helyen még mozi is várja az ottlakókat. Viszont egyik településen 

sincsen színház, hangverseny és állatkert. A népesség száma 11 ezer és 49 ezer között 

változik. Jellemzően a regionális centrumoktól nem messze eső nagyobb, gazdagabb 

történelmi, kulturális hagyományokkal rendelkező városok tartoznak ide az ország egész 

területén, mint például Kőszeg, Mohács, Sárospatak vagy Balatonfüred.  

 

A funkciók meglétét vizsgáló klaszterelemzés viszonylag kedvező képet fest a tízezer fő 

feletti városok kulturális életéről. Mindössze a vizsgált sokaság 24,8%-ában (2. klaszter) 

jelenik meg kevesebb kulturális funkció. Erre a kevésbé pezsgő kulturális életre 

magyarázatul szolgálhat elhelyezkedésük: az ország keleti felén a megyeszékhelyektől 



111 

 

nagyobb távolságra elhelyezkedő városokról van szó. A másik részük Budapest 

agglomerációjában található. A főváros közvetlen környezetének helyzete azért érdekes, 

mert az ide tartozó települések vagy a legjobb (Budakeszi, Budaörs, Gödöllő) vagy a 

legrosszabb kulturális adottságú városok közé (Bicske, Dunaharaszti, Törökbálint) 

tartoznak.  

Ez alapján az első hipotézis kulturális funkcióra vonatkozó részét elfogadom, mivel a 

funkciók meglétét illetve hiányát vizsgálva megállapítható, hogy nagy különbség van a 

városok között. A legjobb kulturális adottságú településeken több mint kétszer annyi 

funkció található meg, mint a kulturálisan legkevésbé ellátott helyeken. A funkciók 

megléte a népességszámmal szoros kapcsolatot mutat. Ez egyrészt azzal magyarázható, 

hogy számos kulturális intézmény létéhez magas fogyasztósűrűség szükséges (pl. mozi, 

állatkert, színház). Másrészt a funkciók megléte nem is feltétlenül a népességszám 

függvénye, hanem abból következően a településhierarchiában betöltött szerepüknek, 

központi funkciójuknak a következménye. A földrajzi elhelyezkedés a kevés kulturális 

funkcióval rendelkező városok esetén meghatározó: főként az ország keleti részén vagy 

Budapest agglomerációs környezetében helyezkednek el. De ahogy korábban említettem, a 

főváros agglomerációs övezetében elhelyezkedő városok szélsőséges képet mutatnak. Egy 

részük, mintegy Budapest kiterjesztéseként többfunkciós kulturális funkciót betöltő 

település, nagyobb hányaduk azonban kulturális szempontból is alvó városként működik, 

amelynek lakói a kulturális szolgáltatásokat nem lakóhelyükön, hanem Budapesten veszik 

igénybe.  

 

5.1.2. A kulturális kínálat elemzése 

Az előbbiekben leírt elemzés azonban csak a kulturális funkciók meglétét vizsgálta, nem 

pedig azok mennyiségét vagy minőségét. További mutatók bevonásával árnyaltabb kép 

alkotható, amely már megmutatja a funkciók változatosságát, mennyiségét és az azok 

nyújtotta szolgáltatások főbb jellemzőit. A mutatók a kulturális ipar egyes 

intézménytípusainak számára, azok állományára – amennyiben rendelkeznek állandó 

gyűjteménnyel –, az általuk szervezett programokra és kínált szolgáltatásokra 

vonatkoznak. Az adatokat az Emberi Erőforrás Minisztériumának kultúrstatisztikai 

kimutatásaiból és a KSH TSTAR település szintű adatbázisából gyűjtöttem és 

összesítettem, illetve kiegészítettem saját gyűjtésű adatokkal. (14. táblázat) 
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14. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS KÍNÁLAT JELLEMZÉSÉRE HASZNÁLHATÓ VÁLTOZÓK 

Sorszám Változó Egység Év Forrás 

1. Könyvtárak száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

2. Könyvtári állomány nagysága db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

3. Kölcsönözhető könyvtári állomány nagysága db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

4. Könyvtári rendezvények száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

5. Muzeális intézmények száma db 2013 KSH–TSTAR 

6. Múzeumi kiállítások száma db 2013 KSH–TSTAR 

7. Múzeumi állomány nagysága db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

8. Közművelődési intézmények száma db 2013 KSH–TSTAR 

9. Közművelődési foglalkozások száma  db 2013 KSH–TSTAR 

10. Kulturális rendezvények száma  db 2013 KSH–TSTAR 

11. Alkotóközösségek száma db 2013 KSH–TSTAR 

12. Hangversenyek száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

13. Fesztiválok száma db 2013 Saját gűjtés 

14. Építészeti örökségek, műemlékek száma  db 2014 Saját gyűjtés 

15. Színházak száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

16. Színházi férőhelyek száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

17. Színházi előadások száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

18. Állatkertek és kultúrparkok száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

19. Állatkerti egyedek száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

20. Állatkerti rendezvények, foglalkozások száma db 2013 EMMI–Kultúrstatisztika 

21. Mozitermek száma db 2010 KSH–TSTAR 

22. Moziférőhelyek száma db 2010 KSH–TSTAR 

23. Mozielőadások száma db 2010 KSH–TSTAR 

Forrás: saját szerkesztés 

A fesztiválokra és építészeti örökségre vonatkozó adatok saját gyűjtés során kerültek az 

adatbázisba. Mivel a fesztiválokra vonatkozóan nincsen országos településszintű 
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összesítés, ezért a 141 városra vonatkozóan összegyűjtöttem, hogy a 2013-as évben 

összesen hány fesztivált tartottak. Az adatbázisba kerülésnek feltétele volt, hogy a 

településnél nagyobb hatókörrel rendelkező, legalább másfél napos, művészeti, 

könnyűzenei, helyi hagyományokra épülő vagy gasztronómiai fesztiválról legyen szó, ami 

nem vallási vagy állami ünnepnapokhoz kötődik. Ezekre a kitételekre azért volt szükség, 

hogy csak a megfelelő rendezvények kerüljenek be a vizsgálatba. A településnél nagyobb 

hatókörű rendezvények, amelyek nem csak a helyi lakosságot vonzzák, általában 

változatosabb és nagyobb kulturális kínálattal rendelkeznek, mivel várhatóan turistákat is 

vonzanak (Gomez 1998, Richards és Wilson 2004, Voase 1997). A minimális időtartamot 

szintén a kulturális sokszínűség miatt kötöttem ki. A vallási ás állami ünnepnapokhoz 

kötődő rendezvényeket figyelmen kívül hagytam, mivel ezek szinte minden városban 

előfordulnak, így nehezítették és meghosszabbították volna az adatgyűjtést, de érdemben 

nem változtattak volna a vizsgálat eredményén. Mivel Magyarországon a legtöbb fesztivál 

gasztronómiai vagy művészeti a legnagyobbak pedig könnyűzeneiek, ezért a gyűjtést 

leegyszerűsítendő ezeket vettem csak figyelembe. Illetve a helyi (kulturális) 

hagyományokra épülőket, mivel ezek a kulturális élet szempontjából szintén 

meghatározóak. Az adatokat a települések honlapjáról, különböző programajánló 

oldalakról, illetve a keresőmotorokat használva gyűjtöttem össze.  

Bár az építészeti örökségekre és műemlékekre vonatkozóan létezik országos adatbázis, 

mivel ezek nem tartoznak az általam meghatározott kulturális ipar szolgáltatásai közé, 

hanem a tágabban értelmezett kreatív ipar termékei, így csak azokat veszem figyelembe, 

amelyek saját értékeik mellett kulturális vonzerővel rendelkeznek. Véleményem szerint a 

helyi lakosság szemében azok az építészeti örökségek és műemlékek rendelkeznek 

nagyobb kulturális jelentőséggel, amelyek a turisták számára látványosságot jelentenek. 

Így a települések honlapját, turistainformációs oldalakat alapul véve összesítettem a 

turisztikai érdeklődésre számot tartó építészeti örökségeket és műemlékeket. A szobrok 

esetén csak azok meglétét vagy hiányát jegyeztem le, illetve akkor kerültek az 

adatbázisban külön rögzítésre, ha azokhoz történet fűződik vagy kiemelt turisztikai 

attrakciónak számítanak.  

A látogatók számát egyik esetben sem vizsgáltam, mivel kizárólag a kultúra kínálati 

oldalát elemzem, ezért a keresleti oldalt szándékosan hagytam figyelmen kívül. A 14. 

táblázat adatai azonban mind abszolút mutatók, amelyek nem adnak reális képet a városok 
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eltérő lakosságszáma miatt. Ezért szükséges az adatok ezer illetve tízezer lakosra való 

kiszámítása. Tízezer főre vetítettem az intézmények számát és ezer főre a többi mutatót. Ez 

utóbbi esetén azért vettem alapul a magasabb lakosságszámot, mivel a legalacsonyabb 

népességű város is legalább tízezer fős, és az intézmények alacsony száma miatt ezek a 

mutatók így könnyebben értelmezhetők. A 14. táblázatban található indikátorokat 

fajlagossá tettem, és ez alapján elemeztem a városok kulturális adottságait.  

5.1.3. A városok csoportosítása kulturális kínálat alapján  

Az alább áttekintett mutatók közül a 15. táblázatban felsoroltak kerültek be végül a 

klaszterelemzésbe változóként. Egy-egy kategórián belül kihagytam azokat az ismérveket, 

amelyek nagyon szoros kapcsolatban voltak a népességszámmal, hogy ne torzítsa az 

eredményeket, és ne legyenek túl dominánsak a nagyobb lakosságszámmal rendelkező 

települések. 

15. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS KÍNÁLAT ELEMZÉSÉRE HASZNÁLT VÁLTOZÓK 

Ssz Változó 
Egy-

ség 
Év Forrás 

1. Tízezer főre jutó könyvtárak száma db 2013 
EMMI–

Kultúrstatisztika 

2. Ezer főre jutó könyvtári rendezvények száma db 2013 
EMMI–

Kultúrstatisztika 

3. Tízezer főre jutó muzeális intézmények száma db 2013 KSH–TSTAR 

4. Ezer főre jutó múzeumi kiállítások száma db 2013 KSH–TSTAR 

5. 
Tízezer főre jutó közművelődési intézmények 

száma 
db 2013 KSH–TSTAR 

6. Ezer főre jutó közművelődési foglalkozások száma db 2013 KSH–TSTAR 

7. Ezer főre jutó kulturális rendezvények száma db 2013 KSH–TSTAR 

8. Ezer főre jutó alkotóközösségek száma db 2013 KSH–TSTAR 

9. Tízezer főre jutó fesztiválok száma db 2013 Saját gyűjtés 

10. 
Tízezer főre jutó építészeti örökségek, műemlékek 

száma 
db 2014 Saját gyűjtés 

11. Tízezer főre jutó színházak száma db 2013 
EMMI–

Kultúrstatisztika 

12. Ezer főre jutó színházi férőhelyek száma db 2013 
EMMI–

Kultúrstatisztika 

13. Ezer főre jutó színházi előadások száma db 2013 
EMMI–

Kultúrstatisztika 

14. Tízezer főre jutó mozitermek száma db 2010 KSH–TSTAR 

15. Ezer főre jutó moziférőhelyek száma db 2010 KSH–TSTAR 

Forrás: saját szerkesztés 
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Így a könyvtárak esetén az állandó és kölcsönözhető állományra vonatkozó mutatókat is 

kihagytam, de figyelembe vettem a könyvtári intézmények és a rendezvények számára 

vonatkozó fajlagos mutatókat. Ugyanígy jártam el a múzeumok esetén is. Mivel 

közművelődési intézmény két város kivételével mindenhol megtalálható, az ezekhez 

kapcsolódó mutatók mindegyikét bevontam az elemzésbe. A mozik esetén is csak az 

előadások számának fajlagos mutatóját hagytam ki, míg a színház, fesztivál és építészeti 

örökségre vonatkozó fajlagos indikátorok bekerültek a vizsgálatba. Mivel az állatkertek 

kilenc és a hangversenyek is csak tizenhat városban részei a kulturális kínálatnak, ezeket 

nem vettem figyelembe a városcsoportok képzésénél.  

A K-közép klaszterelemzést elvégezve négy csoportba soroltam a városokat a korábban 

ismertetett változókat figyelembe véve. (3. melléklet) A klaszterek ideális számának 

megállapításához egyrészt a könyökkritériumokat, másrészt a klaszterek relatív méretét 

vettem figyelembe. A koefficiensek értékeit vonaldiagramon ábrázolva három kisebb 

könyököt lehetett azonosítani, így kipróbáltam a három- illetve négyklaszteres megoldást. 

A szórások minden esetben hasonló képet mutattak. Végül a klasztercentroidok 

figyelembevételével a négyklaszteres kialakítás mellett döntöttem, így sikerült homogén 

csoportokat létrehozni, hiszen a klaszteren belüli szórások minden esetben kisebbek voltak, 

mint a teljes szórás. 

Az egyes klaszterbe tartozó városok a 23. ábra szerintiek. 
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23. ÁBRA: VÁROSKLASZTEREK A KULTURÁLIS KÍNÁLAT ALAPJÁN 

Forrás: saját szerkesztés 

Az egyes klaszterekbe tartozó városok száma a 24. ábra szerint alakult: 

 

24. ÁBRA: A VÁROSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYES KULTURÁLIS KLASZTEREKBEN 

Forrás: saját szerkesztés 

 



117 

 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 

A legkisebb elemszámú klaszterbe kilenc tíz- és hatvanezer fő közötti város tartozik, két 

megyeszékhellyel, Békéscsabával és Szekszárddal. A városok az ország déli központjai 

vagy annak közelében helyezkednek el, illetve az ország északnyugati részén lévő kisebb 

városok. (25. ábra) 

 

25. ÁBRA: A KULTÚRHÁZAK ÉS ALKOTÓI KÖZÖSSÉGEK VÁROSAI MAGYARORSZÁGON 

Forrás: saját szerkesztés 

Az ide tartozó városokra a közművelődési intézményekhez kötődő tevékenységek a 

leginkább jellemzőek és intenzívek. A 16. táblázat bemutatja a klaszter kulturális 

kínálatának főbb jellemzőit, kiemelve azokat, amelyekben a többi városcsoporthoz képest a 

legmagasabb értékkel rendelkeznek.  

16. TÁBLÁZAT: A KULTÚRHÁZAK ÉS ALKOTÓI KÖZÖSSÉGEK VÁROSAINAK FŐBB 

KULTURÁLIS JELLEMZŐI 

  Változó Átlag Medián Szórás Min. Max. 

Tízezer 

főre jutó  

könyvtárak száma 1,07 0,90 0,582 0,52 2,38 

muzeális intézmények száma 0,92 0,89 0,545 0,00 1,97 

közművelődési intézmények száma 8,25 8,33 4,288 0,70 13,54 

színházak száma 0,17 0,00 0,345 0,00 1,04 

mozitermek száma 0,27 0,00 0,327 0,00 0,69 

fesztiválok száma 1,75 1,79 1,108 0,00 3,13 

építészeti örökségek, műemlékek 

száma 
5,37 4,76 3,269 1,03 10,45 
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Ezer 

főre jutó 

könyvtári rendezvények száma 6,46 3,62 5,688 1,91 18,91 

múzeumi kiállítások száma 0,77 0,63 0,813 0,00 2,66 

közművelődési foglalkozások száma 212,42 158,86 167,261 95,15 611,79 

kulturális rendezvények száma 20,58 22,69 9,170 7,20 35,21 

alkotóközösségek száma 2,33 2,03 1,346 0,60 4,28 

színházi férőhelyek száma 0,48 0,00 0,964 0,00 2,38 

színházi előadások száma 1,03 0,00 1,647 0,00 4,35 

moziférőhelyek száma 4,09 0,00 5,261 0,00 12,17 

Forrás: saját szerkesztés, n=9 

A legmagasabb a tízezer főre jutó közművelődési intézmények száma (8,25), a legtöbb 

foglalkozás (212,42), rendezvény (20,58) és alkotóközösség (2,33) jut ezer lakosra. A 

legkevesebb rendezvényt tartó városban is éves szinten 7,2 rendezvény jut ezer lakosra, 

míg a legtöbbet szervező településen 35,21. Foglalkozásokból és alkotóközösségekből is 

legjobban teljesít ez a közösség, a legkevesebb ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó városban 

is 95,15 foglalkozás és 0,6 alkotóközösség közül válogathatnak ezer lakosonként, míg a 

legjobban teljesítő településeken ez az érték 611,79 és 4,38. A muzeális intézmények 

száma nem kiemelkedő, de a kiállítások száma a lakosságszámhoz viszonyítva magas, ezer 

lakosonként 0,77. Ezzel szemben a könyvtárak száma és az általuk szervezett 

rendezvények aránya a lakosságszámhoz képest viszonylag alacsony, csak a „kulturálisan 

leszakadó városokban” kisebbek ezek az értékek. A fesztiválok nem meghatározóak a 

városok kulturális életében, a tízezer főre jutó 1,75-ös érték a harmadik legalacsonyabb a 

klaszterek között. Az építészeti örökségeknek és a műemlékeknek fontos szerepe van a 

városok kulturális életében, csak a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív” települések 

rendelkeznek átlagosan több építészeti örökséggel. Három városban, a két 

megyeszékhelyen és Komáromban is található színház, így van színházi élet a klaszter 

néhány városában, de a színházi férőhelyek és az előadások száma nem kiugróan magas a 

népességszámra vetítve.  

„Többfunkciós kulturális városok” 

A második legkisebb elemszámú, 23 várost tartalmazó klaszterbe tartozik három kivétellel 

az összes megyeszékhely, emellett két megyei jogú város, Sopron és Dunaújváros, 

valamint a szinte Budapesthez tartozó Budaörs és Budakeszi. Ezen kívül néhány kisebb 

népességű város is a csoport tagja, amelyek vagy egyedülálló kulturális életet biztosítanak 
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a város adottságainak köszönhetően (Szentendre), vagy alközponti funkciót töltenek be két 

nagyobb megyeszékhely között elhelyezkedve (Békés, Szarvas, Celldömölk). (26. ábra) 

 

26. ÁBRA: A TÖBBFUNKCIÓS KULTURÁLIS VÁROSOK MAGYARORSZÁGON 

Forrás: saját szerkesztés 

Ebből kifolyólag az ide tartozó városok nagy része az összes kulturális funkciót ellátja, a 

többi klaszterhez képest a színház- és mozikínálat a legkiemelkedőbb, de nyilván ez a 

településhierarchiában betöltött szerepükből is adódik. Ha külön színházi épület nincs is 

minden városban, színházzal rendelkeznek, és az egyetlen városban ahol az adatfelvétel 

idejében nem működött múzeum, azóta három is megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A 

mozival hasonló a helyzet; négy településen nem található külön moziterem, de a 

közművelődési intézmény betölt filmvetítési, mozi funkciót is. 

17. TÁBLÁZAT: A TÖBBFUNKCIÓS KULTURÁLIS VÁROSOK FŐBB KULTURÁLIS 

JELLEMZŐI 

  Változó Átlag Medián Szórás Min. Max. 

Tízezer 

főre jutó  

könyvtárak száma 1,28 1,16 0,586 0,37 2,37 

muzeális intézmények száma 1,02 0,73 1,093 0,00 5,54 

közművelődési intézmények száma 1,82 1,46 1,203 0,21 4,76 

színházak száma 0,42 0,31 0,338 0,08 1,58 

mozitermek száma 0,65 0,74 0,412 0,00 1,49 

fesztiválok száma 1,44 1,24 0,734 0,37 3,01 

építészeti örökségek, műemlékek 

száma 
3,58 2,49 3,166 0,50 15,24 
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Ezer 

főre jutó 

könyvtári rendezvények száma 10,01 9,47 7,097 1,17 28,60 

múzeumi kiállítások száma 0,62 0,55 0,399 0,00 1,70 

közművelődési foglalkozások száma 67,27 70,17 30,971 16,97 134,99 

kulturális rendezvények száma 15,29 13,63 10,551 3,17 40,39 

alkotóközösségek száma 1,02 0,82 0,814 0,15 3,86 

színházi férőhelyek száma 9,74 8,35 4,861 0,00 25,01 

színházi előadások száma 6,38 5,71 4,330 0,48 18,71 

moziférőhelyek száma 11,80 12,15 8,061 0,00 29,03 

Forrás: saját szerkesztés, n=23 

A 17. táblázatban is látható, hogy nem csak a színházak (0,42 színház tízezer lakosra) és 

mozitermek száma (0,65 moziterem tízezer lakosra) magasabb, de az általuk biztosított 

kínálat (ezer főre jutó 6,38 színházi előadás), és a férőhelyek száma (ezer főre jutó 9,74 

színházi és 11,8 moziférőhely) is a legnagyobb. A tízezer lakosra jutó könyvtárak (1,28) és 

az ezer lakosra jutó rendezvények (10,1) száma is magas a klaszterbe tartozó városokban, 

csak kis mértékben marad le a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” mögött, a 

könyvtári állomány átlagos nagysága (bár nem tartozott a klaszterelemzés változói közé) 

pedig a legmagasabb a klaszterbe tartozó településeken. A muzeális intézmények száma és 

állománya (abszolút értelemben) a legmagasabb, és számos kiállítást szerveznek az ott 

élőknek. A múzeumok fajlagos mutatóit tekintve (tízezer főre jutó 1,02 múzeum, ezer főre 

jutó 0,62 kiállítás) szintén előkelő helyet foglal el a városcsoport, kicsit marad le a 

„funkcióhiányos, kulturálisan aktív városoktól”. Ami kevésbé meghatározó e városok 

kulturális életében, azok az építészeti örökségek és a műemlékek tízezer lakosra vetítve. A 

közművelődési intézmények, az azokhoz kapcsolódó foglalkozások és alkotóközösségek 

sem játszanak annyira meghatározó szerepet, mint például az előző klaszterbe tartozó 

településeknél.  

„Funkcióhiányos kulturálisan aktív városok” 

26 várossal a második legnagyobb klasztert jellemzően azok a 10–30 ezer lakosú kis- és 

középvárosok alkotják, amelyek általában távolabb (legalább 50 km-re) helyezkednek el a 

megyeszékhelyektől, szétszórtan az egész ország területén, de a kulturális kínálatuk 

lehetőségeikhez képest jelentős. (27. ábra) 
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27. ÁBRA: A FUNKCIÓHIÁNYOS, KULTURÁLISAN AKTÍV VÁROSOK MAGYARORSZÁGON 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezek a települések nem rendelkeznek minden funkcióval, hiszen nincsen állatkertjük, 

nincsenek hangversenyek, színház csak két helyen és mozi is csak néhány városban 

található.  

18. TÁBLÁZAT: A FUNKCIÓHIÁNYOS, KULTURÁLISAN AKTÍV VÁROSOK FŐBB 

KULTURÁLIS JELLEMZŐI 

  Változó Átlag Medián Szórás Min. Max. 

Tízezer 

főre jutó  

könyvtárak száma 1,52 1,29 0,770 0,60 3,12 

muzeális intézmények száma 1,63 1,49 0,886 0,49 4,30 

közművelődési intézmények száma 2,69 2,02 1,626 0,60 6,24 

színházak száma 0,03 0,00 0,092 0,00 0,37 

mozitermek száma 0,15 0,00 0,292 0,00 0,87 

fesztiválok száma 3,41 2,88 1,925 0,92 8,26 

építészeti örökségek, műemlékek 

száma 
7,38 6,23 4,045 2,10 19,49 

Ezer 

főre jutó 

könyvtári rendezvények száma 15,56 11,88 15,638 2,05 82,35 

múzeumi kiállítások száma 1,06 1,01 0,659 0,06 2,81 

közművelődési foglalkozások száma 84,13 80,67 42,599 21,15 233,87 

kulturális rendezvények száma 15,14 13,62 11,893 1,45 64,28 

alkotóközösségek száma 1,24 0,96 0,860 0,00 3,41 

színházi férőhelyek száma 0,54 0,00 1,981 0,00 8,90 

színházi előadások száma 0,02 0,00 0,066 0,00 0,34 

moziférőhelyek száma 2,94 0,00 6,665 0,00 27,74 

Forrás: saját szerkesztés, n=26 
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A könyvtári és a muzeális intézményekhez kapcsolódó tevékenységeket tekintve viszont a 

legaktívabbak, magas az ezer lakosra jutó rendezvények (15,56) és kiállítások (1,06) 

száma. Még a kulturális szempontból legkedvezőtlenebb településen is jut 0,6 könyvtár és 

0,49 muzeális intézmény egy lakosra, de a legjobb kulturális adottságú településen ezek az 

értékek 3,12 és 4,3. A kulturális kínálatukat tekintve meghatározóak a fesztiváljaik; tízezer 

lakosra átlagosan 3,41 fesztivál jut évente, de legalább 0,92, és van olyan város ahol ez az 

érték 8,26. Az adott településen található építészeti örökségek, műemlékek száma (tízezer 

lakosra 7,38 jut) is jelentős. (18. táblázat) A csoportba tartozó városok a 

településhierarchiában betöltött szerepükből, illetve a viszonylag alacsonyabb 

lakosságszámból adódóan nem rendelkezhetnek minden kulturális funkcióval, de a 

meglévő kulturális intézmények adta lehetőségeket igyekeznek minél jobban kihasználni. 

Az ebbe a klaszterbe sorolt városok egyéb funkcióikat és a településhierarchiában betöltött 

szerepüket tekintve hátrányos helyzetből indulnak, de kulturális szempontból helyzetük 

kedvezőbb. Ennek oka lehet elhelyezkedésük, például a balatoni városoknál a nyáron 

ideérkező turisták felpezsdítik a kulturális életet, amely motivátora lehet a kultúra további 

fejlesztésének. Számos település jelentős történelmi (pl. Kőszeg), oktatási (Sárospatak) 

vagy helyi népművészeti hagyományokkal (Kalocsa) rendelkezik, ami szintén ösztönzője 

és alapja lehet a kulturális fejlesztésnek.  

„Kulturálisan leszakadó városok” 

A vizsgált minta nagy része, mintegy 83 város tartozik ebbe a csoportba, köztük egy 

megyeszékhely, Kaposvár és három megyei jogú város, Érd, Nagykanizsa és 

Hódmezővásárhely. (28. ábra) 
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28. ÁBRA: A KULTURÁLISAN LESZAKADÓ VÁROSOK MAGYARORSZÁGON 

Forrás: saját szerkesztés 

A városok népességüket tekintve tíz és hatvanezer közöttiek, a legkevesebb kulturális 

funkcióval rendelkeznek, és szinte minden mutató tekintetében a legalacsonyabb értéket 

mutatják a többi kulturális várostípushoz képest. (19. táblázat) 

19. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLISAN LESZAKADÓ VÁROSOK FŐBB KULTURÁLIS 

JELLEMZŐI 

  Változó Átlag Medián Szórás Min. Max. 

Tízezer 

főre jutó  

könyvtárak száma 0,85 0,82 0,367 0,16 1,98 

muzeális intézmények száma 0,50 0,54 0,450 0,00 1,67 

közművelődési intézmények száma 1,17 0,87 0,810 0,00 4,03 

színházak száma 0,01 0,00 0,049 0,00 0,32 

mozitermek száma 0,11 0,00 0,226 0,00 0,87 

fesztiválok száma 2,17 1,76 1,416 0,00 6,96 

építészeti örökségek, műemlékek 

száma 
4,03 3,40 2,904 0,00 14,01 

Ezer 

főre jutó 

könyvtári rendezvények száma 6,32 4,67 5,127 0,00 21,47 

múzeumi kiállítások száma 0,27 0,08 0,349 0,00 1,63 

közművelődési foglalkozások száma 52,23 43,67 37,196 0,00 197,54 

kulturális rendezvények száma 7,22 6,12 4,628 0,00 22,21 

alkotóközösségek száma 0,84 0,70 0,588 0,00 2,62 

színházi férőhelyek száma 0,03 0,00 0,289 0,00 2,63 

színházi előadások száma 0,08 0,00 0,443 0,00 3,14 

moziférőhelyek száma 2,80 0,00 6,677 0,00 38,09 

Forrás: saját szerkesztés, n=26 



124 

 

Néhány nagyobb településen található mozi és/vagy színház, de ezer lakosra kevés 

rendezvény és más kulturális szolgáltatás jut. Ugyanez igaz a könyvtárakra, hiszen a 

mintába, így ebbe a klaszterbe került minden településen is működik könyvtár (tízezer 

lakosra 0,85 könyvtár jut), és szinte mindenhol van művelődési intézmény (tízezer lakosra 

1,17 jut). De az általuk nyújtott szolgáltatások (52,23 közművelődési foglalkozás jut ezer 

lakosra) és rendezvények száma (7,22 kulturális rendezvény jut ezer lakosra) ezer lakosra 

számítva igen alacsony. Egyedül a tízezer lakosra jutó fesztiválok és építészeti örökségek, 

műemlékek számában nem került ez a klaszter az utolsó helyre. Ennek oka, hogy a 

fesztiválokban minden település előszeretettel látja kiemelkedés lehetőségét, és a többség 

szórakoztatásának is ez a legkedveltebb módja. Az építészeti örökségek pedig általában a 

régmúltból maradtak a városokra, sok esetben a jelenleginél dicsőbb múltból. A táblázat is 

jól láthatóan mutatja, hogy az ebbe az utolsó, legnagyobb klaszterbe tartozó városok a 

legkevésbé jó kulturális kínálattal rendelkeznek a többi településcsoporthoz képest.  

Egy másik korábban végzett kutatás (Rechnitzer, Grosz, Csizmadia 2003) az IKT területén 

megmutatkozó aktivitás, az erőforrás mobilizálhatósága és a városok méretéből fakadó 

keresleti tényezők alapján a következő várostípusokat különböztette meg:  

– regionális központok 

– megyeszékhelyek és térségi központok 

– aktív kis- és középvárosok 

– üdülővárosok 

– mozdulatlan városok 

– leszakadó városok 

E korábbi kutatás eredménye hasonlóságot mutat a kulturális szempontok alapján végzett 

klaszterbesorolással, hiszen mindkét esetben elkülönültek a központi szerepet betöltő 

települések, a leszakadó városok, illetve azok a települések, amelyek relatíve kis méretük 

és bizonyos funkciók hiánya ellenére is aktívak. Az üdülővárosok ebben az esetben is 

külön említésre kerültek, ahogy az általam végzett vizsgálat során is kiemelkedő kulturális 

aktivitást mutattak. Az IKT tevékenységeket vizsgáló kutatásban a budapesti 

agglomerációba tartozó településekre jellemző kettősség azonban nem került említésre, 

míg a kulturális szempontú vizsgálatnál ez megmutatkozott.  
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A városok kulturális kínálatát befolyásoló tényezők 

Megvizsgáltam, hogy a népességszám és a kialakult városcsoportok között van-e 

összefüggés, jellemzően melyik klaszterekbe tartoznak a legmagasabb és melyikbe a 

legalacsonyabb népességszámú városok. Ennek vizsgálatára elvégeztem egy 

diszkriminanciaanalízist a települések népességszáma és a klaszterbe tartozás közötti 

kapcsolat vizsgálatára. A mintanagyság, a linearitási és a normalitási feltételek teljesültek, 

kiugró értékek nem voltak. Az eredmények azt mutatták, hogy a közepesnél gyengébb 

(Wilks’ Lambda értéke: 0,552), de szignifikáns kapcsolat (F=37,098; df1=3; df2=137; 

p=0,00) van a népességszám és a klaszterbe tartozás között, tehát a népességszám hatással 

van a kulturális kínálat jellegére. Az eredményeket elemezve valószínűsítettem, hogy ez a 

zömében megyei jogú városokat tartalmazó „többfunkciós kulturális városok” klaszterbe 

tartozó települések torzító hatásának köszönhető, hiszen a legnagyobb városok ebbe a 

csoportba tartoznak. Így megismételtem a diszkriminancianalízist e csoport kihagyásával a 

maradék három klaszterre. Ebben az esetben az eredmény már nem mutatott szignifikáns 

összefüggést a klaszterbe tartozás és a népességszám között. A földrajzi elhelyezkedés 

pedig egyik klaszter vizsgálata esetén sem mutatott szignifikáns kapcsolatot az egyes 

várostípusokhoz való tartozással.  

Tehát az elemzések után megállapítható, hogy a tízezer fő feletti lakossággal rendelkező 

városok között kulturális funkcióikat és kínálatukat tekintve van különbség, de ez nem 

magyarázható a népességszámukkal vagy a földrajzi helyzetükkel. A „többfunkciós 

kulturális városok” népességszáma ugyan a legnagyobb, és ezek a települések 

rendelkeznek a legtöbb funkcióval, de csak ennél a csoportnál figyelhető meg a 

népességszám magyarázó ereje. Itt sem kizárólag a népesség nagysága a meghatározó, 

hanem a nagyobb népességű városok a településhierarchiában elfoglalt helyüknek 

köszönhetően központi funkciókat látnak el, és ez érvényesül a kulturális élet területén is. 

A központi szereppel nem rendelkező városok három további klaszterbe tagolódnak. A 

„kultúrházak és alkotóközösségek városai” az ország déli központjai vagy azok közelében 

helyezkednek el, illetve megtalálhatóak még az ország északnyugati részén is. Itt főleg a 

közművelődési intézmények (kultúrházak) köré szerveződik a kulturális élet, a többi 

szolgáltatás jelentősége nem kiemelkedő. A második csoportba tartoznak a 

„funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok”, amelyek nagysága vagy a városhierarchiában 

betöltött szerepük nem indokolja, hogy széles kulturális kínálattal rendelkezzenek, azonban 
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elhelyezkedésüknek (Balaton parti település) vagy oktatási, történelmi, és népművészeti 

hagyományaiknak köszönhetően kulturális kínálatuk kielégítő. Az előbbi felsorolásból 

kimaradó városok pedig a „kulturálisan leszakadók” közé tartoznak, amelyek vagy nem 

rendelkeznek jó adottságokkal vagy nem tudják kihasználni őket. A legérdekesebb 

azonban a fővárosi agglomeráció településeinek helyzete, mivel vagy többfunkciós, széles 

kulturális kínálattal rendelkeznek valószínűleg mintegy Budapest kiterjesztéseként, vagy 

pedig alvó városként a leszakadók közé tartoznak.  

Az elemzések alapján az első hipotézist elfogadom, hiszen a magyar városok között 

jelentős különbségek vannak, nem csak a funkcióik meglétét, de kínálatukat tekintve is, 

ahogy ezt a különböző klaszterjellemzők jól megmutatják.  

 

 

 

 

 

5.2. A városok kulturális imázsához és a kulturális fogyasztáshoz kapcsolódó 

hipotézisek 

A minta bemutatása 

A kutatás következő fázisában az első lépésben kialakított, és az előző alfejezetben 

bemutatott klasztereket vettem alapul. Kiválasztottam a klaszterközéppontokhoz 

legközelebb eső, azaz az adott csoportra legjellemzőbb városokat, és online kérdőíves 

módszerrel megkérdeztem a helyi véleményformáló lakosságot. Összesen 665 kitöltő 

válaszait értékeltem és elemeztem, a minta megoszlását városcsoportonként a 20. táblázat 

mutatja. 

 

 

H1: ELFOGADVA 

T1: A tízezer fő feletti magyar városok jelentősen különböznek az általuk kínált 

kulturális szolgáltatások mennyiségét és választékát tekintve. 
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20. TÁBLÁZAT: A MINTA MEGOSZLÁSA AZ EGYES VÁROSKLASZTEREKBEN 

„Kultúrházak és alkotói 

közösségek városai” (n=91) 

„Többfunkciós  

kulturális városok” 

(n=266) 

„Funkcióhiányos 

kulturálisan aktív 

városok” (n=108) 

„Kulturálisan  

leszakadó városok” 

(n=200) 

Békéscsaba Kecskemét Püspökladány Csorna 

 Kapuvár Pécs Sátoraljaújhely Mosonmagyaróvár 

Mór Miskolc Gödöllő Üllő 

 Tolna Székesfehérvár Tiszafüred Hajdúböszörmény 

 Szekszárd Győr Mezőberény Fót 

  Komárom   Hatvan Tiszavasvári 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

A kitöltők számát és megoszlását összehasonlítottam a népességszámmal, a népesség 

megoszlásával. A lakossági minta összetétele nagyjából megfelel az egyes klaszterbe 

tartozó települések népességének megoszlásának (21. táblázat), ezért elegendőnek találtam 

az egyes városcsoportokból összegyűjtött válaszok számát.  

21. TÁBLÁZAT: A NÉPESSÉG ÉS A MINTA MEGOSZLÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Csoport  
Klaszterbe tartozó 

városok össznépessége 

Népesség 

megoszlása 

Minta 

elemszáma 

Minta 

megoszlása 

„Kultúrházak és alkotói 

közösségek városai” 
227 683 5,50% 91 13,70% 

„Többfunkciós kulturális 

városok” 
1 786 865 43,22% 266 40,00% 

„Funkcióhiányos 

kulturálisan aktív 

városok” 

463 484 11,22% 108 16,20% 

„Kulturálisan leszakadó 

városok” 
1 656 246 40,06% 200 30,10% 

Összesen 4 134 278 100% 665 100% 

Forrás: saját szerkesztés 

A városok kulturális kínálatának részletes elemzése után a 29. ábrán szemléltetett 

összefüggések elemzése következik, de először bemutatom a kulturális imázs és fogyasztás 

főbb jellemzőit a teljes mintára vonatkozóan.  
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29. ÁBRA: A KULTURÁLIS IMÁZS–KÍNÁLAT–FOGYASZTÁS KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

VIZSGÁLATA, HIPOTÉZISEK 

Forrás: saját szerkesztés 

Kulturális fogyasztás 

A kulturális fogyasztást a kulturális életben való részvétellel mértem az Antalóczy és társai 

(2010) által készített NKA-kutatást alapul véve. Az általuk használt 23 kategóriába 

megtalálhatóak olyan tevékenységek, amelyek az általam is meghatározott kulturális ipar 

szolgáltatásai közé tartoznak, de felsorolták a modern kultúra elemeit, vagy egyszerűen 

csak olyan szabadidő-eltöltési tevékenységeket, amelyek jellemzőek a magyar 

társadalomra. Az általuk használt szempontokat átalakítottam, összevontam például a 

dzsesszkoncert és a könnyűzenei koncert kategóriáját, és csak koncertként kérdeztem rá. 

Az operaelőadást és a kulturális termékipar értékesítési helyeit (pl. könyvesbolt, videotéka, 

CD/DVD-bolt stb.) kihagytam a vizsgálatból. Utóbbiakat azért, mert a dolgozatban 

korábban megadott definíció szerint ezt nem soroltam a szűkebben értelmezett kulturális 

iparhoz, hanem a tágabb kreatív ipar részeként kezeltem. Az operát pedig azért, mivel az 

általam vizsgált városokban nincs külön operaház, így nem láttam fontosnak ezt a 

kategóriát külön megemlíteni a színház mellett. Kiegészítettem viszont öt tényezővel, 

először is az állatkerttel, mivel az általam alkalmazott fogalom szerint ez is a kulturális ipar 

része. Az alkotóközösségekben való részvétel szintén ide tartozik, hiszen ez egy aktív 

művészeti tevékenység, akkor is, ha önállóan, magán úton szerveződött közösségben 

végzik. A hagyományőrzéssel ugyanez a helyzet, mert Enyedi (2005) szerint a helyi 

hagyományok a helyi kulturális élet meghatározó forrásai lehetnek. Ezek mellett 

hozzáadtam még két olyan kategóriát, amely tevékenységek nem tartoznak az általam 
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vizsgált kulturális tevékenységek körébe, de a szabadidő eltöltésében a kultúra 

mellett/helyett gyakori a végzésük: az aktív szabadidős tevékenység és a 

wellness/strandfürdő kategóriákat mintegy ellenpontként használtam a magas kultúrához 

kötődő tevékenységekkel szemben. Kérdéseim minden kategóriánál az elmúlt egy évre 

vonatkoztak, mert kutatásom szempontjából (amikor a jelenlegi kultúrafogyasztási 

szokásaikra vagyok kíváncsi) irreleváns, hogy az egy éve nem végzett tevékenységet 

ezelőtt mikor folytatta utoljára, valamint az ilyen jellegű szociológiai kutatások gyakran 

alkalmazzák a kérdésfeltevés ilyen formáját. Az elmúlt évi aktivitásukat általánosságban 

érvényesnek tekintettem a szokásaikra vonatkozóan. A gyakoriság megadásánál négy 

választ jelölhettek meg, miszerint az elmúlt egy évben egyszer sem, egy-két alkalommal, 

havonta vagy annál többször töltötte a válaszadó szabadidejét az adott tevékenységgel (17. 

kérdés). A válaszok megoszlását a mintában a 22. táblázat mutatja. 

22. TÁBLÁZAT: A VÁLASZOK MEGOSZLÁSA A SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK ESETÉN 

Az elmúlt egy évben… egyszer sem egy-két alkalommal havonta havonta többször 

aktív szabadidő 6,3% 10,8% 29,5% 53,4% 

étterem, kávézó 6,2% 13,2% 27,8% 52,8% 

plázázás (vásárolgatás) 12,8% 24,1% 30,6% 32,5% 

mozi 20,9% 22,1% 31,1% 25,9% 

fesztivál, rendezvény 11,3% 41,3% 27,4% 20,0% 

wellness, strandfürdő 21,8% 32,3% 24,3% 21,6% 

sportesemény  

(nézőként) 27.2% 31,0% 19,5% 22,3% 

könyvtár 31,0% 27,7% 22,2% 19,1% 

koncert 27,1% 34,0% 22,8% 16,1% 

színház 27,4% 37,8% 26,5% 8,3% 

művészeti kiállítás 40,7% 40,3% 13,1% 5.9% 

múzeum 38,8% 43,9% 11,7% 5,6% 

hagyományőrzés 45,1% 33,8% 13,8% 7,3% 

állatkert 43,6% 45,3% 6,3% 4,8% 

művészeti előadás 49,5% 36,8% 8,0% 5,7% 

művelődési ház 53,8% 28,7% 11,3% 6,2% 

klub, szakkör 65,6% 15,9% 11,1% 7,4% 

hangverseny 66,3% 22,0% 7,5% 4,2% 

alkotóközösség 73,2% 16,2% 6,1% 4,5% 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 
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A legnépszerűbb tevékenységek, ahogy várható volt, nem a (magas) kultúra körébe 

tartoznak. Az aktív szabadidő-eltöltés (kirándulás, túrázás, kerékpározás) a leggyakoribb, 

és hasonló rendszerességgel, havonta vagy akár havi többszöri alkalommal látogatják az 

éttermeket, kávézókat. A „plázázás” a harmadik helyre szorult, évente néhány alkalommal 

jellemző időtöltés, ahogy a mozi és a fesztiválok, rendezvények látogatása is. A korábbi, 

kiindulásként használt kutatás során (Antalóczy et al. 2010) hasonló eredmények születtek, 

hiszen a plázázás és az aktív szabadidő-eltöltés akkor is a három legnépszerűbb 

tevékenységnek bizonyult, de akkor az előbbi az első helyre került, és ezt követte az aktív 

szabadidő-eltöltés (ott sport), a vendéglátóegységek látogatása pedig sokkal hátrébb került 

a rangsorban. Ennek oka lehet, hogy a vasárnapi boltbezárásra készülve, illetve annak 

eredményeképpen
4
 a válaszadók már nem gondolták a plázázást olyan gyakori 

időtöltésnek. Viszont, talán ennek következményeként az éttermek és kávézók látogatása 

most előbbre foglal helyet a rangsorban. Mindenesetre biztató, hogyha nem is nagy 

különbséggel, de az aktív szabadidő, sportolás egyre inkább jellemzővé válik. A magas 

kultúra elemei közül leggyakrabban, átlagosan évente egy-két alkalommal, könyvtárba, 

koncertre és színházba látogatnak el.  

Összefoglalva elmondható, hogy a megkérdezettek a könnyed szórakozásnak hódolnak 

leggyakrabban, a legtöbben havonta többször töltik aktívan a szabadidejüket, mennek 

étterembe, kávézóba, és plázába. Moziba havi rendszerességgel látogatnak el a legtöbben, 

fesztiválra, strandfürdőbe és sporteseményre, koncertre, színházba, múzeumba és 

állatkertbe pedig évi egy-két alkalommal.  

A kulturális fogyasztást nem csak az intenzitás (az adott tevékenység végzésének 

gyakorisága), hanem heterogenitás (hány tevékenységet végez legalább havi 

rendszerességgel) szempontjából is vizsgáltam. A szabadidő eltöltésének vizsgálatánál 19 

lehetőség közül választhattak a megkérdezettek. A kapott eredményeket átkódoltam 

aszerint, hogy a legalább havonta végzett tevékenységnél (állatkert esetében évi egy-két 

alkalom) 1-es, kisebb gyakoriság esetén 0-ás kódot adtam. Ezután megszámoltam, hogy 

egy-egy válaszadó hányféle tevékenységet végez legalább havi rendszerességgel. A teljes 

mintában többen is voltak, akik semmilyen kulturális aktivitást nem mutattak, a 

legaktívabb válaszadók pedig 18 féle tevékenységet is végeznek havi rendszerességgel. A 

                                                           
4
 A kédőíves megkérdezés időtartama a vasárnapi zárvatartást közvetlenül megelőző és az azt követő 

időszakra esett. 
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megkérdezettek fele hat tevékenységnél többet végez havi rendszerességgel, de a többségre 

4-9 tevékenység jellemző, így az átlagérték 6,67.  

A kulturális imázs mérése az elégedettségen keresztül 

A kulturális kínálattal való elégedettséget egy hétfokozatú skálán mértem (19. kérdés) több 

dimenzió mentén, ahol az 1-es érték jelezte, hogy egyáltalán nem elégedett, míg a 7-es 

érték a teljes mértékű elégedettséget. A kulturális kínálatot az 5.1.3. fejezetben bemutatott 

kulturális iparágba tartozó szolgáltatások, az építészeti örökségek és a közösségi terek 

jelentik, amikre az egyszerűsített szóhasználat miatt kulturális szolgáltatásokként utalok.  

Az egyes kulturális szolgáltatások esetén rákérdeztem az alapszolgáltatásra, az árra, az 

infrastruktúrára, a megközelíthetőségre és a nyitvatartásra, rendezvények időpontjaira. A 

hétfokú skálaállítások mellett lehetőség volt, nem válaszolni az adott kérdésre. Ezt a 

lehetőséget azért adtam a válaszadóknak, mert a kérdőív tesztelésénél a kitöltők 

kétféleképpen értelmezték a kérdést, amennyiben hiányzott lakhelyükön az adott 

szolgáltatás. Egy részük nem akarta elégedettségét vagy elégedetlenségét kifejezni, viszont 

a kitöltők másik része a hiányzó szolgáltatások esetén szerette volna elégedetlenségét 

jelezni a kérdőíven. Minden kérdésre legalább 447-en válaszoltak, és átlagosan 112-en 

nem töltötték ki az egyes kategóriák esetén. A kulturális szolgáltatásokkal való átlagos 

elégedettséget (a tényezőkhöz tartozó egyes szempontok súlyozott számtani átlagát véve) a 

30. ábra mutatja. 

 

30. ÁBRA: A KULTURÁLIS SZOLGÁLTÁSOKKAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 
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Látható, hogy a válaszadók (n=665) inkább elégedettek, mint nem, valamint az is, hogy 

nincsen nagy eltérés az elégedettségi szintek között az egyes szempontokat tekintve. A 

legkevésbé az állatkerttel elégedettek, ez viszont nem meglepő, hiszen a vizsgált elemek 

közül ez található meg a legkevesebb városban. A rangsor első helyére a könyvtár, majd az 

épített örökségek, műemlékek és a fesztiválok kerültek. Mivel könyvtár minden 

településen található, a legmagasabb elégedettség azt mutathatja, hogy ezek nagyjából 

megfelelnek a közönség igényeinek. Nem ez a helyzet a művelődési házakkal, amelyek két 

város kivételével mindenhol fellelhetőek, mégis a rangsor tizedik helyére kerültek.  

Ha nem az egyes kulturális szolgáltatásokat, hanem az azokkal kapcsolatos elégedettség 

egyes szempontjait vesszük alapul, a 31. ábra szerinti (súlyozott számtani) átlagértékeket 

kapjuk:  

 

31. ÁBRA: A KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKKAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG EGYÉB 

SZEMPONTOK ALAPJÁN 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

Ebben az esetben is inkább elégedettek a válaszadók, hiszen a rangsor utolsó helyére került 

intézményi programokkal való elégedettség is 4,4-es átlagot ért el egy hetes skálán. A 

legmagasabb értéket a megközelíthetőség kapta, ezt követte a nyitva tartás, ami azt 

bizonyítja, hogy az egyes szolgáltatások igénybevételének, hozzáférésének a lehetőségét 

jónak ítélik. 4,7 körüli értéket ért el az infrastruktúrával és az intézményről kapott 

információkkal való elégedettség, és csak ezeket követte az ár. Bár összességében inkább 
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az elégedettség jellemző, ez alapján levonható a következtetés, hogy nem a hozzáférés, 

hanem az árak és a kínált programok miatt lehet gyengébb a kulturális részvétel.  

A nem és az elégedettség közötti kapcsolat vizsgálatához a változók a szükséges 

normalitás és szóráshomogenitás feltételeinek megfelelnek, így elvégeztem a 

varianciaelemzést. A 38 változó többsége (múzeumokról szóló információ, színházjegy 

ára, klubtevékenység és annak tagdíja, valamint a mozi kivételével) szignifikáns 

kapcsolatot mutat a nemmel: a nők jellemzően elégedettebbek voltak, mint a férfiak.  

A szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzését követően a varianciaelemzést 

elvégeztem a korra, iskolai végzettségre, foglalkozásra és a családi állapotra is. A kor és a 

családi állapot nem mutat szignifikáns kapcsolatot az elégedettséggel, de az iskolai 

végzettség szintjével a legtöbb esetben (az infrastruktúrával és a fesztiválokkal kapcsolatos 

tényezőket kivéve) szignifikáns kapcsolat van. A felsőfokú végzettséggel, illetve utánuk a 

szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők a legelégedettebbek.  

A könyvtárhoz, fesztivállátogatáshoz kapcsolódó tényezők és a klubtevékenység 

kivételével szignifikáns kapcsolat van a foglalkozás és az elégedettség között. A 

legelégedettebbek a háztartásbeliek és a főállású anyák, akiknek úgy gondolom, több 

idejük van igénybe venni a különböző kulturális szolgáltatásokat. Legkevésbé viszont a 

nyugdíjasok és az alkalmazottak elégedettek.  

A kulturális imázs mérése a város kulturális életére vonatkozó állításokon keresztül 

A kulturális imázs mérésére egy másik módot is választottam. A válaszadók lakóhelyükre 

vonatkozóan értékelték az alábbi 19 állítást (21. kérdés), amelyek egy része általánosan a 

település kulturális életére vonatkozott, másik része az intézményekhez kötődő kulturális 

tevékenységekre. Egy hétfokozatú Likert-skálán kellett értékelniük az állításokat, ahol az 

1-es jelentette, ha egyáltalán nem értettek egyet, és a 7-es, ha teljes mértékben 

egyetértettek. A 23. táblázat mutatja az egyes állításokra adott válaszok átlagértékeit. 
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23. TÁBLÁZAT: A LAKÓHELYRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK 

Állítások Átlag Szórás 
Jó ötlet a város kultúrára alapuló fejlesztése. 5,17 1,728 

A város kellemes környezetet biztosít kulturális 

kikapcsolódásra. 4,50 1,816 

A város vezetése számára fontos a kulturális élet ápolása 

és fejlesztése. 4,48 1,872 

 A város építészete, műemlékei nagyban  

meghatározzák a városról kialakult képet. 4,40 1,895 

A város rendezvényei, fesztiváljai nagy vonzerőt 

képviselnek a turisták számára. 4,27 1,865 

A kultúra jelentősen meghatározza a város életét. 4,22 1,876 

A város történelme, hagyományai nagy vonzerőt 

képviselnek a turisták számára. 4,20 1,872 

Kulturális programok széles választékát kínálja a város. 
4,20 1,786 

Sok kulturális intézmény található a városban. 4,12 1,786 

A turisták számára nagy a város kulturális  

vonzereje. 4,10 1,935 

Változatos rendezvények és fesztiválok vannak a 

városban egész évben. 4,05 1,826 

Sok lehetőség van a helyi hagyományok ápolására. 4,05 1,688 

Minden típusú kulturális tevékenység végzésére 

lehetőség van a városban. 3,88 1,865 

 A városban a kulturális élet meghatározója  

a közművelődési intézmény. 3,85 1,782 

Minden héten van legalább egy kulturális program. 3,71 1,896 

A helyi múzeum(ok) számos kiállítást  

szervez(nek). 
3,71 1,688 

A város kiváló hely alkotóközösségekben való 

részvételre. 3,52 1,623 

A városban a kulturális élet meghatározó  

intézménye a múzeum. 3,36 1,687 

A városban a kulturális élet meghatározó  

intézménye a könyvtár. 3,22 1,693 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

A válaszadók leginkább azzal értenek egyet, hogy jó ötlet lenne a kultúrára alapuló 

városfejlesztés, tehát a kultúrát megfelelő eszköznek látják arra, hogy előnyösebb 

helyzetbe hozzon egy várost. Az átlagértékek megmutatják, hogy a megkérdezettek szerint 
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a város kellemes környezetet biztosít a kulturális tevékenységek végzéséhez, amiben 

fontos szerepet játszanak a műemlékek és az építészeti örökség részei. Továbbá, hogy a 

város vezetése számára fontos a kultúra, a fesztiválok, rendezvények és a hagyományok 

ápolása pedig meghatározó a kulturális élet szempontjából. A legkevésbé az egyes 

kulturális intézményeket – azon belül is a könyvtárat – tartják a meghatározónak. Tehát 

éppen az a helyszín, amely mindenhol megtalálható, képes legkevésbé a kulturális élet 

meghatározó intézménye lenni.  

A kulturális szolgáltatások megítélése 

Az egyes kulturális szolgáltatásokat (az elégedettség mérésén kívül) egy külön kérdésben 

(18. kérdés) is vizsgáltam, ahol szintén egy hétfokú skálán kellett értékelni őket. Az előző, 

elégedettség mérésénél kapott eredményekhez hasonlókat kaptam, de voltak kisebb 

eltérések. (32. ábra) 

 

32. ÁBRA: A KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGÍTÉLÉSE 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

Itt is az állatkert végzett az utolsó helyen, valamint a művészeti előadásokat, 

hangversenyeket, művészeti szakköröket, klubokat és alkotóközösségeket szintén az utolsó 

helyekre sorolták, tehát ezeket kevésbé meghatározónak tartják. A rangsor első felébe 

ugyanazok a tényezők kerültek, mint az elégedettség mérésénél, de itt a fesztiválok, 

rendezvények kerültek az első helyre. Tehát ugyan nem ezzel a legelégedettebbek a 
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válaszadók, de ezt a típusú szolgáltatást tartják leginkább meghatározónak a városuk 

életében. Szintén előbbre kerültek a közösségi terek és hagyományok, tehát a válaszadók – 

az elméleti szakemberek megállapításait megerősítve – úgy találják, hogy ezek nagyon 

meghatározóak egy város kulturális életében.  

5.2.1 A kulturális fogyasztás és a kulturális kínálat kapcsolatát vizsgáló hipotézis 

A minta jellemzői és a vizsgálati szempontok áttekintése után a kulturális fogyasztás és a 

kulturális kínálat kapcsolatát elemeztem a második hipotézis igazolásának vagy 

elvetésének alátámasztására.  

 

 

 

Ennek a hipotézisnek a keretében azt vizsgáltam, hogy a több funkcióval, nagyobb 

kínálattal rendelkező városokban vajon nagyobb aktivitást mutatnak-e helyi lakosok, az 

adott kínálati feltételek befolyásolják-e a kulturális fogyasztást. Ahogy a korábbiakban 

bemutattam, a kulturális fogyasztási szokásokat az elmúlt egy évben jellemző kulturális 

életben való részvétellel mértem a helyi véleményformáló lakosság körében, mind az 

intenzitás mind a heterogenitás szempontjából.  

Először a kulturális fogyasztás intenzitása (adott tevékenység végzésének gyakorisága, az 

elmúlt egy évben egyszer sem, egy-két alkalommal, havonta vagy annál többször töltötték 

ezzel a megkérdezettek idejüket) alapján vizsgáltam a különbségeket. Elvégeztem 19 

kereszttábla elemzést az egyes szabadidős tevékenységek végzésének gyakorisága és a 

városklaszterbe tartozás között. A színház, állatkert, hangverseny, művészeti kiállítás, 

művészeti előadás és a múzeum látogatása és a városklaszterbe tartozás között nincs 

szignifikáns kapcsolat, a fesztiválok, rendezvények esetén pedig nagyon gyenge (χ
2
=17,74; 

df=9; p=0,039; Cramer V=0,094; p=0,039). Viszont közepes vagy annál erősebb kapcsolat 

van a könyvtár, koncert, klubtevékenység, alkotóközösségekben való részvétel, aktív 

szabadidő eltöltés, hagyományőrzés, művelődési ház, mozi, sportesemény, étterem, 

strandfürdő és bevásárlóközpontok látogatása valamint a városklaszterbe tartozás között. A 

kulturális fogyasztás intenzitása között nincs jelentős eltérés, de kisebb különbségek azért 

H2: A tízezer fő feletti magyar városok helyi véleményformáló lakosainak kulturális 

fogyasztását nem befolyásolja jelentős mértékben, hogy milyen kulturális 

várostípusban élnek. 
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vannak a városcsoportok lakosai között. Az kereszttábla elemzések eredményei azt 

mutatják, hogy a könnyed szórakozási lehetőségeket (pl. étterem, kávézó, wellness, 

strandfürdő, plázázás, mozi, stb.) leggyakrabban a többfunkciós kulturális városokban 

veszik igénybe. Az aktív szabadidő eltöltése és a sportesemények látogatása pedig a 

„kultúrházak és alkotói közösségek városaiban” a leggyakoribb, de más tevékenységeket 

tekintve is viszonylag aktívak a városcsoportba tartozó települések lakói. A magas kultúra 

igénybevételi gyakorisága sok esetben (pl. művelődési ház programjai, koncertek, 

hagyományőrzés, alkotóközösség stb.) a kulturálisan leszakadó városokban a legmagasabb, 

ahol sokkal korlátozottabbak a lehetőségek a többi várostípushoz képest.  

Következő lépésként a kulturális fogyasztás heterogenitása (hány tevékenységet végez 

legalább havi rendszerességgel) és a városklaszterbe tartozás közötti kapcsolat vizsgálatára 

varianciaelemzést végeztem. A függő változók (kulturális fogyasztás heterogenitásának 0-

19 közötti pontértéke) esetében a normalitás teljesül, ezt a pontfelhő diagram és a 

Kolmogorov–Smirnov-, valamint a Shapiro–Wilk-teszt is megmutatta. Utána 

megvizsgáltam a varianciahomogenitást a Levene-teszttel, amely feltételnek szintén 

megfeleltek az adatok. Így F-próbát alkalmaztam annak mérésére, hogy az adott 

várostípusban élés mennyire befolyásolja a kulturális fogyasztás heterogenitását. Az 

eredmények szerint alig szignifikáns és nagyon gyenge kapcsolat van e változók között 

(F=2,626; df=3; p=0,049). Tehát az, hogy melyik városklaszterbe tartozó településen él 

valaki szinte egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy hányféle tevékenységet végez 

szabadidejében havi rendszerességgel. Erre már az egyes várostípusokra jellemző 

átlagokból is lehet következtetni, hiszen az átlagokat illetve a szórást tekintve is igen kicsi 

az eltérés. Átlagosan 6,22-7,05 féle tevékenységet végeznek az egyes városklaszterek lakói 

havi rendszerességgel (funkcióhiányos kulturálisan aktív városok: 6,22; kulturálisan 

leszakadó városok: 6,34; kultúrházak és alkotói közösségek városai: 6,86; többfunkciós 

kulturális városok: 7,06). 

A fent bemutatott elemzések alapján a második hipotézist igazoltnak tekintem, hiszen a 

kulturális fogyasztás heterogenitását tekintve szinte egyáltalán nincs kapcsolat a lakhellyel 

(kulturális várostípus), a fogyasztás intenzitása és a lakhely között pedig csak néhány 

esetben van szignifikáns kapcsolat. A modern kultúrához (könnyed szórakozás körébe) 

tartozó kulturális tevékenységek inkább a többfunkciós kulturális városokban, míg a magas 

kultúrához tartozó tevékenységeket leginkább a kulturálisan leszakadó városokban végzik.   
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A második hipotézis elfogadásának megerősítéséhez, valamint a kulturális fogyasztás és az 

egyes várostípusok kulturális kínálata közötti további összefüggések vizsgálatára 

lefuttattam egy kétlépéses (two-step) klaszterelemzést is. A vizsgálat alapját a végzett 

szabadidős tevékenységek gyakoriságai, mint kategóriaváltozók alkották. (4. melléklet) 

Elemszámukat tekintve három kiegyensúlyozott klaszter jött létre. Az első klaszterbe 

(„sportos élménykedvelők”) 271, a másodikba („kulturálisan aktív mindenevők”) 238, a 

harmadikba („művészlelkek”) pedig 156 válaszadó került. (33. ábra) 

 

33. ÁBRA: A KULTURÁLIS FOGYASZTÓI KLASZTEREK GYAKORISÁGI ELOSZLÁSA 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

Mivel a klaszterek az átlagokkal jellemezhetők (Sajtos–Mitev 2007), így a χ
2 

próbát 

elvégezve kereszttábla-elemzéseket futtattam nemre, korra, iskolai végzettségre, családi 

állapotra és a lakhelyre (kulturális várostípusra) vonatkozóan. Egyedül a nem és a 

fogyasztói klaszterbe való tartozás között nincsen szignifikáns kapcsolat. Az iskolai 

végzettség (χ
2
=34,72; df=12; p=0,001; Cramer V=0,138; p=0,013) és a városcsoport 

(χ
2
=27,40; df=6; p=0,00; Cramer V=0,144; p=0,00) esetén is gyenge kapcsolat figyelhető 

meg, ahogy a Cramer V mutató értéke is jelzi. A kor (χ
2
=133,71; df=8; p=0,00) esetén ez a 

mutató a közepesnél gyengébb kapcsolati szorosságot jelez (Cramer V=0,317; p=0,00), 

hasonlóan a családi állapothoz (χ
2
=103,94; df=10; p=0,00; Cramer V=0,28; p=0,00). 

A korábbi szociológiai kultúrafogyasztási kutatások főbb megállapításaival összhangban 

vannak a kapott eredmények, vannak viszont eltérések is, amelyek valószínűleg abból 
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adódnak, hogy a helyi lakosságnak csak egy szűk rétegét vontam be a kutatásba. A korábbi 

országos (Antalóczy et al. 2010, Kuti 2010, Csepeli–Prazsák 2010) vizsgálatokhoz képest a 

helyi véleményformáló lakosság kulturálisan sokkal aktívabb, a klaszterek közül is 

hiányzik a „passzívak”, „fekete sereg”, „sivárak” csoportja, akik egyáltalán nem vesznek 

részt semmilyen tevékenységben. Ebből arra következtetek, hogy a megkérdezettek nem 

csak a véleményformálás terén aktívabbak, de igénybe is veszik a kulturális 

szolgáltatásokat. Ennek azért van jelentősége, mert így feltételezhető, hogy a negatívabb 

vagy gyengébb imázs saját tapasztalat útján keletkezett, nem pedig előfeltevések és 

másoktól hallott információk alapján. Ez megerősíti azt a tényt, hogy érdemes volt ezt a 

csoportot megkérdezni, és a jövőben fontos lesz véleményét, viselkedését figyelembe 

venni az imázsépítő tevékenységek megtervezésekor.  

Míg a korábbi vizsgálatok során a válaszadók neme meghatározó demográfiai jellemzőnek 

bizonyult, hiszen a nők kulturálisan aktívabbnak (Bukodi–Róbert 2000) és a magas 

kultúrára fogékonyabbnak (Antalóczy et al. 2010) bizonyultak, a véleményformálók esetén 

nincs szignifikáns kapcsolat a nem és a kulturális fogyasztás között. Tehát a megkérdezett 

férfiak és nők kulturális fogyasztási szokásai között nincs szignifikáns különbség. A kor 

esetén viszont itt is igazolást nyert, hogy a kor előrehaladtával egyre fogékonyabbak a 

magas kultúra iránt, míg a fiatalabbak inkább a könnyedebb szórakozási formákat 

kedvelik. Családi állapotukat tekintve a legaktívabbak a család nélkül élők, ami érthető is, 

hiszen a kevesebb családi, otthoni teendő mellett több szabadidejük marad. Bukodi és 

Róbert (2000) eredményeivel összhangban itt is kulturálisan legaktívabbak az egyetemi 

végzettséggel rendelkezők, de például a szakközépiskolát végzettek és a felsőfokú 

szakképzettséget szerzettek a legaktívabbak a művészeti, alkotóközösségi és művelődési 

házhoz kötődő tevékenységeket illetően.  

Ahogy az iskolai végzettség, úgy a lakóhely is csak gyenge kapcsolatban van a kulturális 

fogyasztással. A lakóhely szerinti vizsgálatnál itt nem a település típusát vagy földrajzi 

elhelyezkedését vettem alapul, hanem a korábban képzett kulturális városklasztereket. Kuti 

(2009) azon megállapítása itt is bizonyítást nyert, hogy a lakhelynek nincs erős befolyásoló 

ereje, viszont az általam vizsgált mintában a nagyobb, központi szerepet betöltő 

városokban élők („többfunkciós kulturális városok”) nem a magas kultúrát fogyasztják 

nagyobb arányban, hanem a könnyed szórakozásnak hódolnak.  
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Klaszterek jellemzése 

A kétlépéses klasztereljárás során képzett három fogyasztói klaszter a következőképpen 

jellemezhető: 

– 1. klaszter (41%, 271 fő): „Sportos élménykedvelők”, akik legaktívabban töltik 

szabadidejüket, leggyakrabban vesznek részt sporteseményeken, járnak étterembe, 

kávézóba, strandfürdőbe, vásárolni és moziba, és évente néhány alkalommal résztvesznek 

fesztiválokon is. A könnyed szórakozási formák mellett (magas) kulturális tevékenységgel 

is töltik évente egyszer-kétszer szabadidejüket, járnak könyvtárba, színházba és koncertre. 

Más kulturális tevékenységet jellemzően nem végeztek az elmúlt egy évben, művészeti 

előadásra, kiállításra, hangversenyre és művelődési házba nem járnak. Ebbe a csoportba 

jellemzően a fiatalabb korosztály tartozik. 18 és 35 év közöttiek, egyedülállóak vagy 

élettársi kapcsolatban élnek, érettségivel rendelkeznek. Leginkább a többfunkciós 

kulturális városokban és a kultúrházak és alkotói közösségek városaiban élnek.  

– 2. klaszter (36%, 238 fő): „Kulturálisan aktív mindenevők”, akik minden területen a 

legaktívabbak. Legritkábban a könnyed szórakozásnak hódolnak, és a leggyakrabban 

színházba, művészeti kiállításra és előadásra, múzeumba, koncertre és hangversenyre 

járnak. Leginkább az idősebb, 36-65 éves korosztály tartozik ide, akik egyedülállók, 

elváltak vagy házasok, és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Leginkább a többfunkciós 

kulturális városokban élnek. 

– 3. klaszter (23%, 156 fő): „Művészlelkek”, akik a leginkább távol maradnak a könnyed 

szórakozási lehetőségektől, ritkán járnak fesztiválokra, étterembe, moziba, koncertre, 

strandfürdőbe, vásárolni és sporteseményekre is mindössze évente egy-két alkalommal. A 

sportos élménykedvelő klaszter tagjaihoz képest viszont többet kerülnek kapcsolatba 

kreatív, művészeti tevékenységekkel, járnak művészeti előadásokra, kiállításra, művelődési 

házba, alkotóközösségbe, egyéb klubba, szakkörre és gyakrabban folytatnak 

hagyományőrző tevékenységeket, de nem gyakrabban, mint a kulturálisan aktív 

mindenevők csoportjához tartozók. Jellemzően a 36–50 és az 50 év feletti korosztály 

tartozik ide, akik szakközépiskolát végeztek, vagy felsőfokú szakképesítést szereztek, 

házasok vagy már elváltak. Leginkább a funkcióhiányos, kulturálisan aktív és a 

kulturálisan leszakadó városokban élnek.  

Ahogy már korábban említettem, gyenge kapcsolat van aközött, hogy valaki melyik 

kulturális fogyasztói klaszterbe tartozik és, hogy milyen típusú városban él. Ez a gyenge 
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kapcsolat viszont más természetű, mint amilyen a városok kulturális kínálata alapján 

várható lenne. Például a kulturálisan leszakadó városokban élők több mint 60%-a tartozik a 

„sportos élménykedvelők” és a „kulturálisan aktív mindenevők” csoportjába, annak 

ellenére, hogy a városok, ahol élnek a legszűkebb és legkisebb kulturális választékkal 

rendelkeznek. A funkcióhiányos, kulturálisan aktív városokban a könyvtár- és múzeumi 

kínálat kiemelkedő, valamint fesztiváljaik és rendezvényeik meghatározóak. Ennek 

ellenére a múzeumba járás a kulturálisan leszakadó városokban a leggyakoribb, 

fesztiválokra pedig gyakrabban járnak a „kultúrházak és alkotóközösségek városaiban” 

lakók, mint a funkcióhiányos, kulturálisan aktív városokban.  

A klaszterelemzés, majd a fogyasztói és a városklaszterek között végzett kereszttábla- 

elemzés megerősítette a második hipotézis elfogadását, hiszen van kapcsolat a lakhely 

típusa és a kulturális fogyasztás között, de ez nagyon gyenge magyarázó erővel bír.  

 

 

 

 

 

5.2.2 A kulturális imázs és a kulturális kínálat közötti kapcsolatot vizsgáló hipotézisek 

A kínálat és a fogyasztás közötti kapcsolat részletes bemutatása után, a harmadik 

hipotéziscsoport vizsgálatára a kínálat és az imázs közötti összefüggéseket elemeztem.  

 

 

 

A kérdőívem – a kulturális imázst vizsgálva – általánosan a városra vonatkozó és csak az 

egyes intézményekhez kötődő állításokat (21. kérdés) is tartalmaz. Az egész minta válaszai 

alapján számolt átlagértékeket a 24. táblázat mutatja.  

H3a: A helyi véleményformáló lakosok eltérő módon észlelik a kulturális 

városimázst a különböző kulturális várostípusokban.  

H2: ELFOGADVA 

T2: A tízezer fő feletti magyar városok helyi véleményformáló lakosainak 

kulturális fogyasztását befolyásolja, de csak kis mértékben, hogy milyen kulturális 

várostípusban élnek. 
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24. TÁBLÁZAT: A VÁROSHOZ ÉS AZ INTÉZMÉNYEKHEZ KÖTŐDŐDŐ  

ÁLLÍTÁSOK ÁTLAGPONTSZÁMAI 

Jó ötlet a város kultúrára alapuló fejlesztése. 5,17 

A város kellemes környezetet biztosít kulturális kikapcsolódásra. 
4,50 

A város vezetése számára fontos a kulturális élet ápolása és 

fejlesztése. 4,48 

A város építészete, műemlékei nagyban meghatározzák a városról 

kialakult képet. 4,40 

A város rendezvényei, fesztiváljai nagy vonzerőt képviselnek a 

turisták számára. 4,27 

A kultúra jelentősen meghatározza a város életét. 4,22 

A város történelme, hagyományai nagy vonzerőt képviselnek a 

turisták számára. 4,20 

Kulturális programok széles választékát kínálja a város. 4,20 

Sok kulturális intézmény található a városban. 4,12 

A turisták számára nagy a város kulturális vonzereje. 4,10 

Sok lehetőség van a helyi hagyományok ápolására. 4,05 

Változatos rendezvények és fesztiválok vannak a városban egész 

évben. 4,05 

Minden típusú kulturális tevékenység végzésére lehetőség van a 

városban. 3,88 

A városban a kulturális élet meghatározója a közművelődési 

intézmény. 3,85 

Minden héten van legalább egy kulturális program. 3,71 

A helyi múzeum(ok) számos kiállítást szervez(nek). 3,71 

A város kiváló hely alkotóközösségekben való részvételre. 3,52 

A városban a kulturális élet meghatározó intézménye a múzeum. 
3,36 

A városban a kulturális élet meghatározó intézménye a könyvtár. 
3,22 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

Az átlagértékek is megmutatják, hogy az építészet, műemlékek, rendezvények és a 

fesztiválok kivételével a várost általában jellemző kulturális imázs erősebb, mint az egyes 

kulturális intézményekhez kötődő.  

Az egész mintára vonatkozó átlagok áttekintése után további elemzéseket végeztem. 

Először azt teszteltem, hogy a városhoz és a kulturális intézményekhez köthető dimenziók 

megfelelően elkülönülnek-e. 
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Az adatredukciós eljárás megkezdése előtt ellenőriztem a feltételeket; a multikollenaritás 

teljesül, a Pearson-féle korrelációs együttható két eset kivételével 0,3 felett van, de az 

említett két esetben is 0,2 felett. A változók száma 19, a minta elemszáma pedig 665, ami 

35-ször nagyobb a változók számánál, tehát a kezdeti feltételek teljesülnek.  

A faktoranalízis faktorextrakciós módszerének a főkomponens elemzést választottam, és 

mind a 19 állításra lefuttattam a vizsgálatot. A Bartlett-teszt szignifikáns lett 

(χ
2
=10290,042; df=171; p=0,00), a KMO értéke 0,949, ami megerősítette, hogy a 

faktorelemzés megfelelő módszer a változók faktorokba tömörítésére. A főkomponensek 

számát a priori kritérium és a varianciahányad alapján kettőben határoztam meg, ami a 

teljes variancia 64,13%-át magyarázza. A Scree-teszt és a Kaiser-kritérium is ezt indokolta, 

hiszen két főkomponens saját értéke nagyobb egynél, és a diagramon is két töréspont 

látszott. A faktorok rotálását a Varimax-módszerrel elvégeztem, így a kommunalitás 

értékei 0,537 és 0,766 között alakultak, tehát minden változónak elegendő volt a 

magyarázóereje. Az első főkomponens a teljes variancia 57,152%-át magyarázza, míg a 

második csak 7,562%-át. A 25. táblázat jól megmutatja, hogy a városhoz és az 

intézményhez kötődő kulturális imázs elkülönül egymástól. 
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25. TÁBLÁZAT: A VÁROSHOZ ÉS AZ INTÉZMÉNYEKHEZ KÖTŐDŐ FAKTOROK 

Faktorok neve Változók Faktorsúlyok 

Városhoz kötődő 

kulturális imázs 

A turisták számára nagy a város kulturális 
0,820 0,189 

vonzereje. 

A kultúra jelentősen meghatározza a város életét. 0,785 0,319 

Kulturális programok széles választékát kínálja a 

város. 
0,767 0,421 

A város történelme, hagyományai nagy vonzerőt 

képviselnek a turisták számára. 
0,766 0,238 

A város kellemes környezetet biztosít kulturális 

kikapcsolódásra. 
0,765 0,319 

Változatos rendezvények és fesztiválok vannak a 

városban egész évben. 
0,754 0,316 

A város rendezvényei, fesztiváljai nagy vonzerőt 

képviselnek a turisták számára. 
0,740 0,188 

A város vezetése számára fontos a kulturális élet 

ápolása és fejlesztése. 
0,738 0,400 

Sok kulturális intézmény található a városban. 0,737 0,319 

 A város építészete, műemlékei nagyban 
0,732 0,251 

meghatározzák a városról kialakult képet. 

Minden típusú kulturális tevékenység végzésére 

lehetőség van a városban. 
0,708 0,328 

Sok lehetőség van a helyi hagyományok ápolására. 0,643 0,418 

Minden héten van legalább egy kulturális 
0,610 0,466 

program. 

Jó ötlet a város kultúrára alapuló fejlesztése. 0,547 0,225 

Intézményhez 

kötődő kulturális 

imázs 

A városban a kulturális élet meghatározó 
0,106 0,863 

 intézménye a könyvtár. 

A városban a kulturális élet meghatározó 
0,280 0,808 

intézménye a múzeum. 

A városban a kulturális élet meghatározója a 

közművelődési intézmény. 
0,360 0,717 

A helyi múzeum(ok) számos kiállítást 
0,439 0,698 

szervez(nek). 

A város kiváló hely alkotóközösségekben való 

részvételre. 
0,460 0,646 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 
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A faktoranalízis is megmutatta, hogy a kapott válaszok alapján a városhoz és a kulturális 

intézményekhez kötődő városimázs elkülönül egymástól. A következő lépésben azt is 

megnéztem, hogy ez igaz-e minden várostípusban élőre, vagy esetleg van különbség az 

általam kialakított városklaszterek szerint. A varianciaelemzést lefuttatva, amelynél a 

kapott faktorpontok voltak a függő változók, a független pedig a városklaszterbe tartozás, 

eredményül azt kaptam, hogy szignifikáns kapcsolat van a változók között. A kapcsolat 

szorossága erősebb a városhoz kötődő kulturális imázs (F=71,300; df=3; p=0,00; 

η
2
=0,244), mint az intézményhez kötődő esetén (F=6,321; df=3; p=0,00; η

2
=0,028). Tehát 

a várost általában jellemző kulturális imázs erősségét jobban befolyásolja, hogy milyen 

várostípusban él valaki, mint az intézményhez kötődőét.  

A vizsgált faktorok alapján a városklaszterek két csoportra oszthatók. (5. melléklet)  A 

„többfunkciós kulturális” és a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” állításokon 

keresztül mért kulturális imázsa erős, míg „a kultúrházak és alkotói közösségek” valamint a 

„kulturálisan leszakadó” városoknál ez nagyon gyenge. Ez nem meglepő, hiszen ez utóbbi 

településtípusoknál a kulturális kínálat kevésbé változatos, kevesebb kulturális 

szolgáltatást tudnak igénybe venni az ott élők. Tehát a városok kulturális jellemzői és a 

velük kapcsolatban észlelt imázs között pozitív összefüggés van, a gazdagabb kulturális 

kínálat erősebb kulturális imázst jelent. A kulturális szempontból legkedvezőbb helyzetben 

lévő településeknél, a „többfunkciós kulturális városoknál” a helyi véleményformáló 

lakosok erősebb kulturális imázst észlelnek a városhoz kötődően. Míg „a funkcióhiányos, 

kulturálisan aktív” települések megkérdezett lakosainál a kulturális intézményekhez 

kötődő imázs bizonyult erősebbnek. Ez jól megmutatja, hogy a több kulturális funkciót 

betöltő városokban az egyének inkább a városhoz kötődően észlelik a kulturális imázst. 

Míg a jóval kevesebb kulturális funkciót biztosító, de kulturálisan aktív településeken, ahol 

egy-egy intézmény próbál tenni valamit a kulturális életért, azt tartják inkább 

meghatározónak.  

Ezek alapján a 3a hipotézist elfogadom, hiszen várostípustól függően erősebb vagy 

gyengébb az észlelt kulturális imázs, és várostípusonként az intézményekkel vagy a város 

egészével kapcsolatban észlelt kulturális imázs is különbözik a fent leírtak szerint. Ezek 

után különösen fontos az egyes kulturális szolgáltatásokhoz kötődő imázs további 

elemzése.  
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A kulturális szolgáltatásokhoz kötődő imázst úgy vizsgáltam, hogy az ehhez tartozó 

kérdésben felsoroltam különböző szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, művészeti és 

könnyed szórakozáshoz kapcsolódó tevékenységeket, programokat, valamint az épített 

elemeket, környezetet, és megkértem a válaszadókat, hogy értékeljék az egyes tényezők 

meghatározó voltát. Az 5.2. alfejezet elején megvizsgáltam, hogy az egész mintában mely 

kulturális szolgáltatásokat tartják a legmeghatározóbbnak. Itt a fesztiválok és rendezvények 

kerültek az első helyre, ezt követték a közösségi terek, épített örökség, műemlékek, helyi 

hagyományok és koncertek. Tehát a korábbi eredményeket megerősítve a városhoz kötődő 

imázs ebben az esetben is erősebb volt, mint az intézményekhez kötődő, bár az eltérés nem 

volt nagymértékű. Itt is fontosnak tartottam, hogy elemezzem az esetleges különbségeket 

az egyes várostípusok esetén. Így első lépésként megnéztem, hogy az egyes dimenziók 

hogyan különülnek el egymástól, és ehhez ismét a faktorelemzést választottam. 

Az adatredukciós eljárás megkezdése előtt ellenőriztem a feltételeket; a multikollenaritás 

teljesül, a Pearson-féle korrelációs együttható húsz eset kivételével 0,3 felett van, de az 

említett esetekben is 0,2-nél magasabb. A változók száma 16, a minta elemszám pedig 665, 

ami 41-szer nagyobb a változók számánál, tehát a kezdeti feltételek teljesülnek.  

A faktoranalízis faktorextrakciós módszerének a főkomponens-elemzést választottam, és 

mind a 16 tényezőre lefuttattam a vizsgálatot. A Bartlett-teszt szignifikáns lett 

(χ
2
=3126,194; df=120; p=0,00), a KMO értéke 0,902, ami megerősítette, hogy a 

faktorelemzés megfelelő módszer a változók faktorokba tömörítésére. A főkomponensek 

számát a priori kritérium és a varianciahányad alapján meghatároztam, és így végül hármat 

alakítottam ki, ami a teljes variancia 66,623%-át magyarázza. A Scree-teszt által jelzett 

három töréspont és a Kaiser-kritérium is három főkomponens kialakítását indokolta. A 

faktorok rotálását a Varimax-módszerrel elvégeztem, így a kommunalitás értékei 0,457 és 

0,785 között alakultak, tehát minden változónak elegendő volt a magyarázóereje. Az első 

főkomponens a teljes variancia 48,348%-át magyarázza, a második 9,643%-át, a harmadik 

pedig 8,632%-át. 
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26. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ALAPJÁN KÉPZETT FAKTOROK 

Faktorok neve Változók Faktorsúlyok 

Művészeti 

tevékenység 

alkotóközösség 0,851 0,184 0,162 

művészeti szakkörök, klubok 0,830 0,032 0,226 

művészeti előadás 0,765 0,338 0,210 

kulturális hagyományok 0,724 1,141 0,304 

művészeti kiállítás 0,645 0,374 0,376 

hangverseny 0,532 0,446 0,241 

Könnyed szórakozás, 

környezet 

koncert 0,369 0,765 0,080 

állatkert 0,058 0,771 0,041 

fesztivál, rendezvény 0,467 0,685 0,097 

mozi 0,016 0,652 0,427 

közösségi terek 0,479 0,511 0,288 

épített örökség, műemlék 0,430 0,457 0,252 

Kulturális 

intézmények 

könyvtár 0,249 0,063 0,818 

múzeum 0,324 0,224 0,768 

művelődési ház 0,375 0,036 0,736 

színház 0,114 0,443 0,692 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

A kulturális szolgáltatásokhoz kötődő imázs három dimenziója jól elkülönül, az elsőbe 

tartoznak a művészeti tevékenységhez, a másodikba a könnyed szórakozáshoz és 

környezethez, a harmadikba pedig a kulturális intézményekhez kapcsolódó imázst 

meghatározó tényezők. (26. táblázat) 

Az így képzett faktorpontokat függő változóként, a városklaszterbe tartozást független 

változóként alkalmazva varianciaanalízist végeztem, abból a célból, hogy megnézzem, 

milyen mértékben függ a lakhelytől (adott várostípustól) az egyes faktorokhoz kapcsolódó 

imázs. (6. melléklet) A művészeti tevékenység szerepének megítélése és a városklaszterbe 

tartozás között nincs szignifikáns kapcsolat. A könnyed szórakozás és környezet 

dimenziója mentén erősebb (F=128,717; df=3; p=0,00; η
2
=0,369), a kulturális intézmények 

esetén pedig gyengébb (F=3,994; df=3; p=0,08; ç
2
=0,018) szignifikáns kapcsolat van. 

Tehát a válaszadók észlelt kulturális imázsa a könnyed szórakozást biztosító szolgáltatások 

és a környezet elemei esetén jobban függnek attól, hogy milyen várostípusban élnek, mint 

a kulturális intézményeknél, a művészeti tevékenységek esetében pedig egyáltalán nem. 
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A könnyed szórakozás és környezet dimenziójába tartozó elemeket leginkább a 

„többfunkciós kulturális városokban” tartják meghatározónak. Ez érthető is, hiszen a 

legtöbb ilyen jellegű szolgáltatást és a leggazdagabb kínálatot is az ebbe a klaszterbe 

tartozó települések nyújtják. Érdekes viszont, hogy a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív 

városokban” ezt a dimenziót kevésbé tartják fontosnak, pedig a fesztiválokat és az épített 

környezetet tekintve élenjáró városokról van szó. Ebben a várostípusban a kulturális 

intézményeket ítélik a legmeghatározóbbnak. Ennek leginkább az az oka, hogy ezen 

intézmények köré szerveződik az adott városokban a kulturális élet.  

Az egyes kulturális szolgáltatásokkal kapcsolatban észlelt imázs vizsgálata megerősítette a 

korábbi elemzés eredményét, miszerint a különböző kulturális várostípusban élők eltérő 

kulturális városimázst észlelnek. Kedvezőbb kulturális viszonyok esetén az észlelt 

kulturális imázs erősebb a helyi lakosok körében. A kulturális szolgáltatások gazdag 

választéka esetén az egész várossal, míg korlátozottabb kínálat esetén inkább az egyes 

intézményekkel kapcsolatban észlelt imázs az erősebb. Ennek megfelelően megerősítem a 

3a hipotézis elfogadását. 

 

 

 

 

 

A kulturális imázs és kulturális kínálat kapcsolatát vizsgáló következő hipotézis így 

hangzik: 

 

 

 

H3a: ELFOGADVA 

T3a: A helyi véleményformáló lakosok által észlelt kulturális imázs erősebb a 

gazdagabb kulturális kínálattal rendelkező településeken, valamint a több 

kulturális funkciót betöltő településeken inkább a város egészére vonatkozó, míg a 

kevesebb funkciót ellátó településeken az egyes intézményekkel kapcsolatos 

kulturális városimázs erősebb. 

H3b: Az egyes kulturális várostípusok jellemzői hatással vannak a helyi 

véleményformálók kulturális szolgáltatásokkal való elégedettségére. 
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Az imázs vizsgálatának egyik gyakori módja az elégedettségen keresztüli mérés, ezért a 

biztosabb és árnyaltabb eredmények érdekében megvizsgáltam az egyes kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettséget is. A könnyebb kezelhetőség érdekében a 38 változót 

(19. kérdés) tíz csoportba osztottam aszerint, hogy melyik kulturális tevékenységhez 

kapcsolódnak. A főkomponens-elemzés az egyes változók csoportosítására itt azért nem 

lenne célravezető, mert a hiányzó (nem tudom/nem válaszolok) adatok miatt nem vezetne 

érvényes eredményre. A következő változócsoportokat hoztam létre: könyvtár, múzeum, 

mozi, színház, fesztiválok, művelődési ház, épített elemek, művészeti tevékenységek, 

hagyományok ápolása, állatkert.  

Az egyes csoportváltozók esetén kiszámoltam a súlyozott számtani átlagokat, hogy 

varianciaelemzéssel megnézzem van-e kapcsolat a lakóhely típusa és az egyes elemekkel 

való elégedettség között. Az egyes csoportváltozókra vonatkozó átlagot és szórást a 27. 

táblázat mutatja. 

27. TÁBLÁZAT: A KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKKAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG 

VÁROSTÍPUSONKÉNT 

 

  Városcsoportok Átlag Szórás 
Könyvtár 

 
F=7,75 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,70 1,470 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,43 1,394 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 5,12 1,594 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,83 1,657 

Összátlag/ Teljes szórás 5,10 1,547 

Múzeum 
 

F=6,71 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,69 1,444 

„Többfunkciós kulturális városok” 4,81 1,345 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 5,06 1,576 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,29 1,706 

Összátlag/ Teljes szórás 4,68 1,536 

Mozi 
 

F=45,15 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,94 1,672 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,61 1,115 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 4,68 1,947 

„Kulturálisan leszakadó városok” 3,88 1,822 

Összátlag/ Teljes szórás 4,85 1,728 

Színház 
 

F=32,2 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,59 1,629 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,61 1,139 

„Funkcióhiányos kulturálisan aktív városok” 4,09 2,086 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,24 2,025 

Összátlag/ Teljes szórás 4,84 1,785 
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Fesztivál 
 

F=5,74 
df=3 

p=0,001 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,89 1,353 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,16 1,138 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 4,76 1,469 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,67 1,451 

Összátlag/ Teljes szórás 4,91 1,338 

Épített elem 
 

F=16,98 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,94 1,490 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,44 1,308 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 4,73 1,935 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,38 1,734 

Összátlag/ Teljes szórás 4,94 1,638 

Művelődési ház 
 

F=2,65 
df=3 

p=0,048 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,43 1,362 

„Többfunkciós kulturális városok” 4,71 1,470 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 4,99 1,605 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,52 1,676 

Összátlag/ Teljes szórás 4,66 1,557 

Művészeti tevékenység 
 

F=17,21 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 4,27 1,452 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,10 1,260 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 4,24 1,612 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,17 1,766 

Összátlag/ Teljes szórás 4,57 1,570 

Állatkert 
 

F=89,17 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 2,30 2,097 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,08 1,870 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 2,02 1,648 

„Kulturálisan leszakadó városok” 2,23 2,076 

Összátlag/ Teljes szórás 3,61 2,407 

Helyi, kulturális 

hagyományok ápolása 
 

F=9,62 
df=3 

p=0,00 

„Kultúrházak és alkotói közösségek városai” 5,15 1,603 

„Többfunkciós kulturális városok” 5,15 1,503 

„Funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” 4,65 1,800 

„Kulturálisan leszakadó városok” 4,30 1,929 

Összátlag/ Teljes szórás 4,80 1,749 

Forrás: saját szerkesztés, n=665 

Ugyan a normalitás feltétele nem teljesül a fenti esetekben, de ezt az eloszlás ferdesége 

okozza, így az F-próba feltételei nem sérülnek. A kulturális városklaszterek szerinti 

lakóhely leginkább az állatkert, mozi és a színház esetében magyarázza az azzal való 

elégedettség szintjét. Ez főként azt mutatja meg, hogy ezek azok a funkciók, amelyekkel 

kevesebb város rendelkezik, ezért az elégedettség mértéke is nagy különbségeket mutat a 

többfunkciós kulturális városok javára. A művelődési házak esetén a leggyengébb a 

kapcsolat, ennek oka, hogy a művelődési házak programja (F=1,613; df=3; p=0,185), az 

infrastruktúrával (F=2,251; df=3; p=0,82) való elégedettség és a lakhely között nincs 
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szignifikáns kapcsolat. A fesztiválok esetén is csak gyenge kapcsolat figyelhető meg a 

lakóhely és az elégedettség között. Ennek az az oka, hogy e rendezvények árával (F=0,248; 

df=3; p=0,862), megközelíthetőségével (F=1,00; df=3; p=0,393) és időpontjával (F=1,136; 

df=3; p=0,334) való elégedettség mértéke szintén nem függ a lakhelytől. Ebből levonható a 

következtetés, hogy a művelődési házak fizikai adottságait tekintve és a fesztiválok 

szervezésével kapcsolatban sem érezhető egyértelműen a többfunkciós kulturális városok 

„imázsfölénye”.  

Az egyes kulturális szolgáltatásokat a kapott átlagok alapján elemezve elmondható, hogy a 

„többfunkciós kulturális városokkal” való elégedettség szinte mindig a legmagasabb, 

kivéve a múzeumok és a művelődési házak esetében. Ez nem meglepő, az elégedettség 

szintje tükrözi az adott várostípus kulturális jellemzőit, a több funkciós és nagyobb 

választékot kínáló városokban a legelégedettebbek, a kulturális szempontból leginkább 

hátrányos helyzetű településeken pedig a legkevésbé. A múzeumok és művelődési házak 

szolgáltatásai a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” lakosaitól kapták a 

legmagasabb pontszámot. Ennek az lehet az oka, hogy mivel ezeken a településeken - pont 

a funkcióhiány miatt- egy-egy intézmény határozza meg a kulturális életet, ezzel 

értelemszerűen elégedettebbek is. A „többfunkciós kulturális városokban” viszont a 

múzeum és művelődési ház csak a kínálat egy, sokszor méltánytalanul háttérbe szorult 

eleme, a többi szolgáltatáshoz viszonyítják, és ennek köszönhetően kevésbé elégedettek.   

A városok funkcióit és a lakosságszámra vetített kínálat nagyságát figyelembe véve az 

lenne várható, hogy a kulturálisan leszakadó városokban legalacsonyabb az elégedettség 

szintje. Ez a legtöbb esetben igaz is, kivéve a könyvtár és a művelődési ház esetében. 

Ennek oka lehet, hogy sok esetben ezeken a településeken csak ezek a kulturális funkciók 

elérhetők. Ami azonban érdekesebb, hogy a színházzal való elégedettség sem ebben a 

városcsoportban a legalacsonyabb. Ebből az következhet, hogy bár a lakhelyükön nem 

elérhető ez a funkció, ezzel a helyzettel nem elégedetlenek, vagy a művelődési házakban 

elérhető színházi kínálat kielégíti igényeiket.  

Az előbbiekben leírt varianciaelemzést elvégeztem úgy is, hogy a kultúrházak és 

alkotóközösségek, valamint a funkcióhiányos kulturálisan aktív városokat összevontam, és 

az így keletkezett három klaszter és az elégedettség közötti kapcsolatot vizsgáltam. 

Nagyon hasonló következtetésekre jutottam, csak ebben az esetben a művelődési házakkal 
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való elégedettség és a várostípus között már nem volt szignifikáns a kapcsolat, a többi 

esetben pedig szorosabbá vált. 

Az elemzések eredménye értelmében elfogadom a 3b hipotézist, mivel a helyi 

véleményformáló lakosok elégedettségére (az általuk észlelt kulturális imázsra) hatással 

van, hogy kulturális szempontból milyen várostípusban élnek. Ugyan a várostípus nem bír 

erős magyarázó erővel, inkább csak azon szolgáltatások esetén, amelyek viszonylag kevés 

településen érhetőek el, de szignifikáns különbség figyelhető meg. Jellemzően, de nem 

minden esetben, az elérhető és változatosabb kulturális szolgáltatások nagyobb 

elégedettséget eredményeznek a helyi véleményformáló lakosok körében. 

 

 

 

 

 

Végül a kulturális imázs és a kínálat kapcsolatát vizsgáló utolsó hipotézis, ami a márka-

személyiségen keresztül vizsgálja a kulturális imázst:  

 

 

 

A városok márkaszemélyiségét a lakosok által észlelt és általuk a településnek tulajdonított 

tulajdonságok alapján vizsgáltam. Nem alkalmaztam a korábbi kutatások (Aaker 1997, 

Kaplan et al. 2010) során alkalmazott skálakérdéseket, hanem nyitott kérdést tettem fel a 

kérdőívben. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy a megfelelő márkaszemélyiség alapos 

vizsgálatához szükséges állítások száma olyan magas lett volna, ami meghaladta volna a 

kérdőív e részének kereteit. Ezért a válaszadók spontán említéseit vizsgáltam a „Ha az ön 

városa (lakóhelye) egy személy lenne, hogyan jellemezné?” kérdésre. Ez az eljárás azért 

veszélyes, mert a nyitott kérdéseket általában kevesebben válaszolják meg, ami be is 

H3b: ELFOGADVA 

T3b: A több és változatosabb kulturális szolgáltatásokat kínáló városok 

véleményformáló lakosai általában elégedettebbek is, kivéve a múzeumi és 

művelődési házak szolgáltatásait. 

H3c: A helyi véleményformáló lakosok által észlelt városmárka-személyiség tükrözi 

az adott kulturális várostípus főbb jellemzőit. 
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igazolódott, hiszen a 665 megkérdezettből 431-en adtak választ. Ebből még 23-at ki kellett 

zárnom, mert nem tulajdonságokkal jellemezték a települést, hanem tetszésüket vagy 

nemtetszésüket fejezték ki, illetve rövid városismereti összefoglalót írtak.  

A lakosok által észlelt márkaszemélyiség jellemzése során öt szempontot használtam az 

elemzéshez. Megvizsgáltam az adott városcsoport esetén használt demográfiai jellemzőket 

(nem, kor, foglalkozás, családi állapot), a pozitív és negatív belső megjelenéshez 

kapcsolódó tulajdonságokat, azok arányát, a leggyakrabban előforduló jelzőket, az 

ellentmondásokat, a kultúrához, kulturális élethez köthető tulajdonságokat. 

Az egyes városcsoportokra a következő márkaszemélyiségek jellemzőek: 

 

– Kultúrházak és alkotói közösségek városai 

Ezt a városcsoportot összesen 144 melléknévvel jellemezték, amiből 14,5%-a volt negatív, 

összesen 21 jelző. A negatívumok alapvetően két csoportra oszthatók, egy részük a 

zárkózottsághoz, elmaradottsághoz kapcsolódott (maradi, kispolgári, régimódi, fáradt, 

zárkózott, agonizáló), más részük az igénytelen külső megjelenéshez (piszkos, koszos, 

igénytelen). Utóbbiakat azonban ellensúlyozza a külsőre vonatkozó arányaiban sokkal több 

pozitív jelző. Ahogy a szófelhőből
5
 is látszik (ami az említések gyakoriságát is figyelembe 

veszi) (34. ábra), leginkább a nyugodtság, csendesség, barátságosság, kedvesség és 

szépség jellemző az ebbe a városcsoportba tartozó településekre. Ugyan csak egy-két 

említés erejéig, de a nyugodt, csendes tulajdonságok mellett megjelentek a sokoldalú, 

mozgalmas és érdekes jelzők is. Az említések legnagyobb része, 93%-a belső és csak 7% a 

külső tulajdonságokra vonatkozott. A kultúrához kötethető tulajdonságok között előfordult 

a hagyománytisztelet és azok ápolása, a kulturáltság és a régimódiság.  

                                                           
5
 A szófelhő illusztrálja az egyes jelzők említésének gyakoriságát, minél nagyobb az adott szó, annál többen 

említették válaszaikban. 
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34. ÁBRA: A KULTÚRHÁZAK ÉS ALKOTÓI KÖZÖSSÉGEK VÁROSCSOPORT 

JELLEMZŐINEK SZÓFELHŐJE 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A megkérdezettek által megadott tulajdonságok alapján, az említés gyakoriságát 

figyelembe véve, a válaszadók szavait, kifejezéseit felhasználva elkészítettem a 

városcsoport márkaszemélyiségét, ami a kultúrházak és alkotói közösségek városainál a 

következő: Fiatalos, de inkább idősebb özvegy nő, aki vendég- és családszerető, 

biztonságot nyújt, nyugodt, kedves, barátságos és ilyen környezetet is teremt maga körül. 

A gondoskodás miatt kicsit néha fáradt és fásult, de ettől függetlenül kellemesen telik a 

vele eltöltött idő. Megjelenését tekintve szép, ápolt, alapvetően kellemes megjelenésű. A 

hagyományok ápolása és tisztelete fontos számára, talán éppen emiatt kicsit régimódi és 

elmaradott.  

Az eddig ismertetett tulajdonságok tükrözik a kulturális kínálat főbb jellemzőit, hiszen a 

kulturális élete nem annyira élénk, kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a többfunkciós 

városok. Viszont megjelenik a hagyományok tisztelete a jelzők között, ahogy a 

hagyományápolás és a műemlékek, épített örökségek is jelentősnek bizonyultak a városok 

életében. A megalkotott márkaszemélyiség vendég- és családszerető, a települések 

kulturális életében pedig fontos szerepet játszanak a családi rendezvények, 

alkotóközösségek, és a közművelődési intézmények jelentik a fő kulturális szervezőerőt. 
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– Többfunkciós kulturális városok 

A városcsoport jellemzésére összesen 574 jelző gyűlt össze, aminek többsége pozitív, és 

csak 9,4%-a negatív. A szófelhő (35. ábra) nagyon jól illusztrálja, hogy a leggyakrabban 

említett jelzők a városcsoporttal kapcsolatban a barátságos, kedves, szép, fiatalos, vidám, 

nyugodt és a sokszínű. Ellentmondásként megjelentek az izgalmas–unalmas, nyitott–

zárkózott és a trendkövető–maradi jelzőpárok (vagy ezek szinonimái), de mindig a pozitív 

tulajdonságok voltak többségben. Sokkal gyakrabban asszociáltak a válaszadók belső 

tulajdonságra, mint külsőre, utóbbira leggyakrabban a szép, vonzó, attraktív és a színes 

melléknév fordult elő. Megjelent a kultúra fontossága, a hagyománytisztelet, a kulturáltság 

és a kifinomult, intellektuel lét, illetve számos olyan jelző, amely közvetve a kulturális 

élethez is kapcsolható, többek között a színes és az elegáns. Külön kiemelem a számomra 

három legérdekesebb jellemzést:  

„Olyan, aki csak az arcát mossa meg, púderezi, kifesti, mert ez látszik, a többit a ruha 

eltakarja.” (Kecskemét) 

„Szürke egérnek kinéző emberke, de ha jobban megismered, nem fogsz többé nála jobb, 

izgalmasabb embert találni”. (Székesfehérvár) 

„Jó adottságú, régen kissé maradi, vidékiesen elhanyagolta magát és társas kapcsolatait, 

az utóbbi tíz évben viszont előnyére változott. Sok barátja lett, sokan ismerik.”(Kecskemét) 

35. ÁBRA: A TÖBBFUNKCIÓS KULTURÁLIS VÁROSCSOPORT JELLEMZŐINEK 

SZÓFELHŐJE 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A többfunkciós kulturális városok márkaszemélyisége a korábbi technikát használva a 

következő: Középkorú, de nagyon fiatalos, nyüzsgő, életvidám, jól szituált, elegáns 

úriember, aki nagyon megnyerő külső tulajdonságokkal rendelkezik. Vonzó, de nem csak 

megjelenésében, hanem személyiségében is. Jól bánik az emberekkel, barátaival, 

vendégeivel és családjával is. Biztonságot nyújt a körülötte élőknek, egyrészt jó anyagi 

helyzete, másrészt segítőkészségéből kifolyóan. Sokoldalú, színes egyéniség, amit az is jól 

mutat, hogy egyszerre nyitott, trendkövető, széles látókörű és kedveli az újdonságokat, 

ugyanakkor fontos számára a hagyományápolás. Egy igazi intellektuel, aki kedveli a 

kultúrát. Legtöbbször izgalmas és energikus, de néha tud unalmas is lenni. Szorgalmas, jó 

adottságokkal bír, és sok lehetőség rejtőzik benne. Néha viszont nagyon bohókás, 

szeszélyes és szétszórt, ezért nem tudja ezeket a lehetőségeket kiaknázni.  

Az ide tartozó városok településeinek kulturális funkciói a legsokszínűbbek, ez a 

jellemzésben is dominánsan megjelent. A fiatalosság szintén lefordítható arra a jelenségre, 

miszerint ebben a várostípusban a modern kultúra és könnyed szórakozás elemei a 

legdominánsabbak, ugyanakkor jelen vannak a magas kultúra intézményei is, ahogy 

megjelenik a zárkózottság és a hagyománytisztelet is a használt jelzők között. A jó 

megjelenés és a jelentős vonzerő is a felsorolt tulajdonságok között volt, ahogy a közösségi 

terek és épített örökségek tekintetében is élen járnak a városok. A fesztiválok szintén 

fontos ismertetőjegyei ezeknek a településeknek, ami a jellemzésben az emberekkel való jó 

bánásmódban jelenik meg, hiszen a fesztivál az a kulturális elem, amelynek népszerűsége 

és látogatottsága évről évre nő.  

– Funkcióhiányos kulturálisan aktív városok 

A városokra vonatkozóan 67 jelző gyűlt össze, ezek 31%-a, 21 negatív volt, aminek 

többsége (81%-a) a tempóra vonatkozott (lassú, álmatag, hanyatló, unalmas, egyhangú, 

magának való, fásult). A külső tulajdonságokra tíz jelző utalt, amelyek között negatívumok 

és pozitívumok is előfordultak, utóbbiak kisebb arányban. Ezzel ellentétben a belső 

jellemvonásoknál a pozitív jellemzők voltak túlsúlyban; nyugodt, barátságos, csendes, 

kiegyensúlyozott. A nyugodtságnak azonban ellentmondó jelzők is előfordultak, mint a 

sokszínű és a pezsgő. A kultúrához köthetően több tulajdonságot is említettek; kulturált, 

kreatív, operakedvelő, kifinomult, művészetpártoló, művészi, befogadó és nyitott. (36. 

ábra) 
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36. ÁBRA: A FUNKCIÓHIÁNYOS, KULTURÁLISAN AKTÍV VÁROSCSOPORT 

JELLEMZŐINEK SZÓFELHŐJE 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Összefoglalóan a következőképpen írnám le e településcsoport megszemélyesítését: Egy 

fiatalos, magára adó, idősebb, ötvenes éveiben járó kifinomult, szép nő. Jó adottságokkal 

rendelkezik, akiben sok lehetőség van, de ezeket nem tudja kihasználni megfelelően, mert 

nincs elég önbizalma. Nem annyira okos, de izgalmas és mindemellett nagyon harmonikus 

és kiegyensúlyozott. Néha azonban álmatag, lassú és öreges, valószínűleg a korából 

fakadóan. Kreatív, szereti a kultúrát és a művészeteket, és jártas is benne. Külső 

megjelenése ápolt, megnyerő és elbűvölő. 

Jó adottságokkal rendelkezik a jellemzett „személyiség”, de ezeket nem tudja kihasználni, 

ahogy ezeken a településeken is van könyvtár és múzeum, de az általuk szervezett 

rendezvény és kiállítás kevés, amire több igény lenne. Külső megjelenését zömében pozitív 

jelzőkkel illették, ez pedig összhangban van azzal, hogy az épített örökség és a műemlékek 

terén élenjárnak ezek a városok. 
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– Kulturálisan leszakadó városok 

Közel kétszáz jelző gyűlt össze az ebbe a csoportba tartozó városokra vonatkozóan, 

amelynek 29%-a negatív volt, és ahogy a szófelhő (37. ábra) is megmutatja, ezek közül az 

unalmas, szétszórt, érdektelen és a szürke jelzőt használták a legtöbbször. A külső 

megjelenést csak néhányszor említették, ezek közül a leggyakrabban a szép jelző fordult 

elő, de említették (egy-egy alkalommal) a piszkos, szedett-vedett és elhasznált 

mellékneveket is. Ebben az esetben is megjelent a nyugodtság, barátságosság, kedvesség és 

csendesség, de itt már az unalmas jelző is sokszor előfordult, ami arra enged következtetni, 

hogy itt már a negatív irányba hajló nyugodtságról van szó.  

37. ÁBRA: A KULTURÁLISAN LESZAKADÓ VÁROSCSOPORT JELLEMZŐINEK 

SZÓFELHŐJE 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Ez esetben egy idősödő, ötvenes éveit már elhagyó, de szép nőről van szó, aki nyugodt és 

csendes, de már unalmas, visszahúzódó, szürke egér módon. Belül színes egyéniség, de ezt 

nem mutatja a külvilág felé. Nem rendelkezik jó adottságokkal, szeretne fejlődni, de ez 

nem mindig sikerül. Családcentrikus és segítőkész; békés, barátságos hangulatot teremt 

otthon. Sajnos azonban néha melankolikus és beteges. A kultúra és a szórakozás kevésbé 

érdekli, inkább magának való, befelé forduló típus. 
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Az ebbe a klaszterbe tartozó városok kulturális kínálata a legszegényebb, kulturális élete 

legkevésbé aktív. Ez megjelenik a márkaszemélyiségben is, hiszen egy idős nőről van szó, 

akire senki nem használta a fiatalos jelzőt. Sok olyan negatív jelző is megjelent, ami az 

inaktivitást sugallja; szürke, unalmas, visszahúzódó, melankolikus, beteges és befelé 

forduló.  

A jellemzések és a városcsoportok márkaszemélyiségének leírása alapján igazoltnak 

tekintem a 3c hipotézist, hiszen a gazdagabb kínálat, több funkció megjelent a 

jellemzésekben, mint izgalmas személyiség. Az a városcsoport, ahol a modern kultúra 

elemei meghatározóbbak, ott tulajdonságként megjelent a fiatalosság, a trendkövetés, ahol 

a műemlékek, épített örökség jelentősek, azokban pedig a hagyományok ápolása, tisztelete. 

A sivárságra, szürkeségre utaló jelzők a szűk kulturális kínálatot jelezték, míg a nyüzsgő, 

izgalmas kifejezések pedig ennek az ellenkezőjét.  

 

 

 

 

5.2.3 A kulturális imázs és a kulturális fogyasztás közötti kapcsolatot vizsgáló 

hipotézisek 

Az utolsó hipotéziscsoport a kulturális imázs és fogyasztás közötti kapcsolatokat vizsgálja 

a kulturális szolgáltatások fontosságán, a városhoz és intézményhez kötődő kulturális 

imázs mérésén, továbbá a helyi véleményformáló lakosok elégedettségén keresztül. Az 

elemzésekben a már korábban kialakított klasztereket és faktorpontokat használtam, 

amelyek leírása az előző alfejezetekben található.  

 

 

 

H3c: ELFOGADVA 

T3c: A helyi lakosok által észlelt városmárka-személyiség tükrözi az adott kulturális 

várostípus főbb jellemzőit. 

H4a: A helyi véleményformálók kulturális fogyasztása és az általuk észlelt 

kulturális városimázs között erős, kölcsönös kapcsolat van.  
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A kulturális fogyasztás és a kulturális kínálattal kapcsolatban észlelt imázs közötti 

kapcsolatot több szempontból is megvizsgáltam. Először varianciaelemzést végeztem 

annak vizsgálatára, hogy a kulturális fogyasztói klaszterbe tartozás mennyiben magyarázza 

az egyes kulturális szolgáltatásokkal kapcsolatban észlelt imázst. Ebben az elemzésben a 

függő változók az egyes kulturális szolgáltatásokhoz tartozó, 5.2.2. alfejezetben kiszámolt 

faktorpontok (művészeti tevékenység, könnyed szórakozás, környezet és kulturális 

intézmény) voltak, a független változó pedig a kulturális fogyasztási klaszterbe tartozás 

(„sportos élménykedvelők”, „művészlelkek”, „kulturálisan aktív mindenevők” csoportjai).  

Mindhárom kulturális imázsdimenzió esetén szignifikáns kapcsolat van a klaszterekkel, ez 

azt jelenti, hogy attól függően, hogy milyen fogyasztási csoportba tartozik valaki 

különböző az általa észlelt kulturális imázs az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban. (7. 

melléklet) A klaszterbe tartozás magyarázóereje eltér az egyes faktorok esetén; a 

művészeti tevékenységnél (F=8,039; df=2; p=0,017; η
2
=0,026) és a kulturális 

intézményeknél (F=10,298; df=2; p=0,05; η
2
=0,034) gyenge, a könnyed szórakozás és 

környezet (F=25,522; df=2; p=0,00; η
2
=0,084) faktorok esetén pedig erősebb. Tehát a 

klaszterbe tartozás (kulturális fogyasztás) leginkább a könnyed szórakozással és 

környezettel kapcsolatban észlelt imázst befolyásolja. Az egyes fogyasztói csoportok 

között csak csekély különbség van a kulturális intézményekkel és művészeti 

tevékenységekkel kapcsolatban észlelt imázs tekintetében. 

A „sportos élménykedvelő” kulturális klaszter legmeghatározóbbnak a könnyed szórakozás 

és környezet faktorba tartozó kulturális kínálatot tartja, és az ő körükben a legerősebb az 

imázsa ezeknek az elemeknek. A „művészlelkek” a művészeti tevékenységek körébe 

tartozó kulturális szolgáltatások meghatározó erejét tartják a legerősebbnek, míg a 

kulturális intézmények észlelt imázsa a legerősebb a „kulturálisan aktív mindenevők” 

körében. Így megállapítható, hogy a kulturális fogyasztásnak megfelelően, a gyakrabban 

igénybe vett szolgáltatások imázsát érzik erősebbnek a helyi véleményformáló lakosok.  

A kulturális fogyasztás és az észlelt imázs viszonyát fontos fordított irányban is 

megvizsgálni, vajon lehetséges-e egy erősebb kulturális imázs kialakításával ösztönözni a 

fogyasztást, és így ennek előnyeit kihasználni; az adott településre vonzani a kreatív 

osztályt, felélénkíteni a helyi közösségi életet, és növelni a kulturális műveltséget. Ennek 

tesztelésére az alfejezet elején is vizsgált, kulturális fogyasztási klaszterbe tartozást 

(„sportos élménykedvelők”, „művészlelkek”, „kulturálisan aktív mindenevők” csoportjai) 
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és az 5.2.2. alfejezetben képzett kulturális imázs faktorokat használtam (művészeti 

tevékenység, könnyed szórakozás, környezet és kulturális intézmény).  Ebben az esetben a 

fogyasztói klaszterbe tartozás volt a függő változó, a független változók pedig a (kulturális 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó) faktorpontok. A diszkriminanciaanalízis feltételei 

teljesültek, így elvégeztem az elemzést. Az egyes kulturális szolgáltatásokat vizsgálva 

megállapítható, hogy szignifikáns kapcsolat van – a kulturális intézmény faktor kivételével 

– a változók között, de a Wilks’ Lambda 0,9 feletti értéke azt erősítette meg, hogy az 

észlelt kulturális imázs szinte egyáltalán nem magyarázza a kulturális fogyasztást.  

Az eredmény megerősítésére elvégeztem egy diszkriminanciaanalízist az állításokat 

tartalmazó kérdés felhasználásával. Az elemzésnél itt is a fogyasztói klaszterbe tartozás 

volt a függő változó, a független pedig az állításokból 5.2.2 alfejezetben képzett 

faktorpontok (városhoz kötődő kulturális imázs, intézményhez kötődő kulturális imázs). A 

vizsgálat szignifikáns kapcsolatot mutatott a változók között, de a Wilks’ Lamdba értéke itt 

is mindkét esetben 0,9 feletti értéket mutatott, így az előző diszkriminancia elemzéssel 

megegyezően az észlelt kulturális imázs itt is szinte alig magyarázza a kulturális 

fogyasztást. 

Ez az eredmény azért érdekes és hasznos, mert azt mutatja, hogy a városok 

véleményformálóinak kulturális fogyasztási szokásaira nincs hatással a kulturális imázs. 

Tehát amennyiben a fogyasztás ösztönzése a cél, az egyébként is (kulturálisan) aktív 

lakosság motiválására, a kulturális imázs növelése nem a megfelelő mód. Ez persze nem 

azt jelenti, hogy a megkérdezésből kimaradt passzív tömegek ösztönzésére nem 

használható. A megkérdezetteknél viszont nincs kölcsönös kapcsolat a kulturális 

fogyasztás és az imázs között, a fogyasztás ugyan hat az észlelt imázsra, de fordítva ez 

nem teljesül.  

Mindezek alapján a 4a hipotézist elvetem. Ugyan a kulturálisan aktívabb fogyasztói 

csoportok erősebb kulturális imázst érzékelnek, és a gyakrabban végzett kulturális 

tevékenységhez általában erősebb észlelt kulturális imázs kapcsolódik. Viszont az erősebb 

észlelt kulturális imázs nem jelent aktívabb kulturális fogyasztást.  
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Mivel a kulturális kínálat és a kulturális imázs közötti kapcsolat elemzésekor is több 

szempontból vizsgáltam az imázst, a kulturális fogyasztással való kapcsolatát vizsgálva is 

fontosnak találom az imázs elégedettségen keresztül történő elemzését.  

A kulturális fogyasztás és az elégedettség közötti kapcsolatot elemezve megvizsgáltam, 

hogy a kulturális részvétel alapján korábban kialakított klaszterbe tartozás („sportos 

élménykedvelők”, „művészlelkek”, „kulturálisan aktív mindenevők”) mennyiben 

befolyásolja az egyes kulturális szolgáltatásokkal való elégedettséget.  

 

 

A függő változók (elégedettség) egyes klaszterekbe sorolása esetében a normalitás feltétele 

nem teljesül, ezt a pontfelhődiagram és a Kolmogorov–Smirnov- valamint a Shapiro–

Wilk-teszt is megmutatta. A normalitás megsértése azonban a fesztiválok kivételével a 

ferdeségből és nem a csúcsosságból fakad. Ezért ez utóbbi kategória kivételével az F-

próbát továbbra is megbízhatónak tartom.  

A varianciaelemzés elvégzése után, ahol a függő változó az elégedettség volt (az 5.2 

alfejezet elején kiszámolt kulturális szolgáltatásokkal való elégedettség átlagértékei, 

kérdőív 19. kérdés), a független pedig a fogyasztói klaszterbe tartozás (az 5.2.1 alfejezet 

elején létrehozott klaszterek:„sportos élménykedvelők”, „művészlelkek”, „kulturálisan 

aktív mindenevők”). A könyvtár kivételével az összes tényező esetén szignifikáns 

kapcsolat van a fogyasztói klaszterbe tartozás, azaz a kulturális fogyasztói szokások és a 

kulturális szolgáltatásokkal való elégedettség között. A fogyasztói klaszterbe tartozás 

legkevésbé a fesztiválok (F=4,319; df=2; p=0,014; η
2
=0,013), az építészeti örökségek 

(F=4,312; df=2; p=0,014; η
2
=0,014) és a művelődési ház (F=5,515; df=2; p=0,004; 

η
2
=0,019) esetén magyarázza az elégedettséget. Ez érthető is a fesztiválok esetén, hiszen a 

kulturális fogyasztási szokásoktól (és a klaszterbe tartozástól) szinte függetlenül, a legtöbb 

megkérdezett részt vett az elmúlt egy évben fesztiválon (szinte az összes vizsgált 

településen el is érhető ez a szolgáltatás). Sőt 315-en, azaz a megkérdezettek közel fele 

H4a: ELUTASÍTVA 

T4a: A helyi véleményformáló lakosok kulturális fogyasztása befolyásolja az 

általuk észlelt kulturális városimázst, de fordítva ez nem teljesül, az erősebb 

kulturális imázs nem jelent aktívabb kulturális fogyasztást.  

H4b: A helyi véleményformálók kulturális fogyasztása és a kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettség között kimutatható kapcsolat van.  
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havonta vagy annál gyakrabban. Így ha feltételezzük, hogy az adott szolgáltatást igénybe 

vevők elégedettebbek, akkor a fesztivállátogató megkérdezettek között nem lesz jelentős 

különbség elégedettségüket tekintve. Az sem meglepő, hogy az építészeti örökségekkel 

való elégedettség is kevésbé függ a fogyasztói szokásoktól, hiszen ez inkább környezeti 

tényező, amiről csak az utcán járva, munkába vagy iskolába menet is kialakulhat a 

véleményünk, nem kell, hogy szoros összefüggésben legyen a kulturális fogyasztói 

szokásokkal. A fogyasztói szokások leginkább a művészeti előadások (F=14,156; df=2; 

p=0,00; η
2
=0,05), a koncertek (F=10,838; df=2; p=0,00; η

2
=0,037) és a mozi szolgáltatás 

(F=10,768; df=2; p=0,00; η
2
=0,035) esetén magyarázzák az elégedettség szintjét. Ezek 

azok a kulturális szolgáltatások, amelyek igénybevételében is jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk.  

A további elemzéshez a 38. ábra mutatja az egyes csoportváltozók és klaszter szerinti 

átlagokat. 

38. ÁBRA: KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKKAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG  

FOGYASZTÓI KLASZTEREK SZERINT 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A grafikonról leolvasható, hogy az átlagos elégedettség szinte mindig a „művészlelkek” 

körében a legalacsonyabb. Ezalól kivételt képeznek azok a magas kultúra körébe tartozó 

szolgáltatások (múzeum, hangverseny, művészeti előadás, alkotóközösségek), amelyeket a 

művészlelkek gyakran igénybe vesznek. A „sportos élménykedvelők” a mozival és az 



164 

 

állatkerttel a legelégedettebbek, minden más esetben pedig a „kulturálisan aktív 

mindenevők”. Ebből az is következik, hogy az elégedettség szintje azoknál magasabb, akik 

többször igénybe is veszik az adott szolgáltatásokat. Tehát mindenki azzal a 

legelégedettebb, amilyen kulturális tevékenységet végez. Ezt az is jelenti, hogy ha sikerül 

az adott kulturális szolgáltatás(ok) igénybevételét ösztönözni, az pozitív hatással lehet a 

kulturális imázsra.   

Ez alapján a 4b hipotézist elfogadom, hiszen mindkét elemzési mód ugyanazt az eredményt 

mutatta. Bár az egyes elemek esetén eltér a kapcsolat szorossága, ugyanakkor van 

kapcsolat az elégedettség és az egyes kulturális tevékenységek végzésének gyakorisága 

között. Az esetek többségében azok elégedettebbek, akik gyakrabban végzik az adott 

tevékenységet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4b: ELFOGADVA 

T4b: A helyi véleményformáló lakosok kulturális fogyasztása a kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettségük szintje között kimutatható pozitív irányú 

kapcsolat van.  
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6. Összefoglalás  

6.1. Összefoglalás, következtetések 

 

A dolgozat fő célja a kulturális imázsra ható keresleti és kínálati oldal elemzése volt, a 3.4. 

alfejezetben felvázolt KIK (kulturális imázs kialakulása) modell alsó háromszögének 

vizsgálata. A kulturális imázs alakulásában fontos szerepet feltételezhetünk a kínálatnak, 

hiszen ennek hiányában nincs mire építeni a márkát vagy imázst.  

A kulturális kínálat egyes tényezői; a közösségi terek (Gospodini 2004, Hubbard 1995, 

Knox 1991, Sassen és Roost 2000) a modern kultúra helyszínei (Boyer 1992, Hannigan 

1998, 2003, Hollands és Chatterton 2003, O’Connor 1998) a fesztiválok (Crompton-

Mackay 1994) a kisebb-nagyobb „zászlóshajó” kulturális projektek (Gomez 1998, 

Carrierer és Demeriere 2002, Evans 2005, Bailey et al. 2004, Richards és Wilson 2004, 

Montgomery 2004, Van Aalst és Boogarts 2002) a magas kultúra intézményei, és a 

kulturális klaszterek (Gospodini 2006, Montgomery, 2004) mind revitalizáló hatással 

lehetnek a város kulturális életére, ezáltal növelve a kulturális imázst, ahogy számos szerző 

már bizonyította is ezt (Richards-Wilson 2004, Kavaratzis–Ashworth 2007, Havermans et 

al. 2008, Trueman et al. 2007, Vanolo 2008, Zhang és Zhao 2009, Wang et al. 2012). Ezért 

a kulturális imázs vizsgálatakor elengedhetetlen a kulturális kínálat alapos és részletes 

elemzése.  

A másik fontos tényező a keresleti oldal, azaz a kulturális fogyasztás, mivel önmagában a 

kínálati elemek meglétéből nem következik automatikusan azok igénybevétele is. Ahogy 

az elmúlt évtizedekben készült szociológiai kultúrakutatások eredményei is mutatják, a 

magas kultúrát fogyasztók aránya csökken, főleg a fiatalabb korosztály körében, valamint a 

lakóhely fogyasztási szokásokat meghatározó jellege is egyre kevésbé jelentős (Bukodi–

Róbert 2000, Hunyadi 2005, Csepeli–Prazsák 2010, Antalóczy et al. 2010, Kuti 2009). A 

kulturális ipar pozitív hatásai a városra azonban a fogyasztáson keresztül teljesednek ki 

(Hill és O’Connor 1997, Bianchini és Parkinson 1993, Carr et al. 1992, O’Connor és 

Wynne 1996a, 1996b; Sennett, 1990 idézi Crew és Beaverstock 1998), ezért 

elengedhetetlen a kínálat mellett a keresleti tényezők figyelembe vétele is. A fogyasztás és 

az imázs kapcsolatában azonban nemcsak az merül fel kérdésként, hogy a fogyasztás 
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mennyire meghatározója az imázsnak, hanem hogy fordított irányban, a pozitív kulturális 

imázs kialakításával ösztönözhető-e a kulturális fogyasztás.  

Ezeket a szempontokat figyelembe véve, a 39. ábra mutatja a tesztelt összefüggéseket és 

azok feltételezett irányát.  

 

39. ÁBRA: A KIINDULÓ HIPOTÉZISEK RENDSZERE 

Forrás: saját szerkesztés 

Először, az első hipotézis tesztelésére elkészült a magyar, tízezer fő feletti állandó 

lakossággal rendelkező városok kultúra alapú tipológiája egy komplex, fajlagos 

mutatószámokat tartalmazó ismérvrendszer alapján. Az alkalmazott indikátorok 

szelektálása, és erre épülve az adatbázis kiépítése is egy hosszú folyamat volt. Ezt 

felhasználva kialakítottam négy városklasztert a vizsgált települések kulturális kínálata 

alapján, és a későbbi primer kutatás kiindulópontjának ezeket a városcsoportokat 

használtam. A kultúra alapú várostipológia számos érdekes eredményt hozott. Ahogy a 

hasonló kutatásokban (Rechnitzer–Grosz–Csizmadia 2003, Beluszky–Győri 2004), itt is 

érezhető a zömében megyeszékhelyeket tartalmazó, központi funkciót betöltő települések 

dominanciája. Ennek megfelelően a „többfunkciós kulturális városok” a kulturális élet 

területén központi szerepet töltenek be, ezeken a településeken megtalálható az összes 

vizsgált kulturális funkció. E csoport mellett azonban két másik városklaszterben is széles 

kulturális kínálat érhető el. A „kultúrházak és alkotói közösségek városaiban” a kulturális 

élet a közművelődési intézmények köré szerveződik, a rendezvények kevésbé jellemzőek. 

Míg a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív településeken” szintén hiányzik néhány 

kulturális funkció, de a meglévő adottságokat igyekeznek maximálisan kihasználni. 

Ezeken a településeken általában a múzeum, könyvtár és a rendezvények köré szerveződik 

a kulturális élet. A lakosságszámra vetített fajlagos mutatók szerint ezeket a kulturális 
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szolgáltatásokat tekintve szélesebb kínálatot is biztosítanak, mint a többfunkciós kulturális 

városcsoport. Végül a tízezer fő feletti városok több mint felét a „kulturálisan leszakadók” 

alkotják, ahová mind az elérhető szolgáltatásokat, mind a választékot tekintve a 

legelmaradottabb települések tartoznak. Az adott városkategóriába tartozás nem vezethető 

vissza egyértelműen egy vagy két tényezőre. A kulturálisan többfunkciós településeknél 

ugyan meghatározónak bizonyult a népességszám, de itt is inkább a városhierarchiában 

betöltött szerepüknek köszönhetően (aminek következménye a magas népességszám) 

kerültek az adott klaszterbe. A földrajzi elhelyezkedés szintén nem bizonyult mérvadónak, 

hiszen a „kultúrházak és alkotói közösségek városok” csoport kivételével az ország egész 

területén megtalálhatók a klaszterek városai. A „funkcióhiányos, kulturálisan aktív 

települések” például frekventált elhelyezkedésüknek (Balaton part), történelmüknek, 

népművészeti hagyományaiknak, turisztikai vonzerejüknek vagy az oktatásban betöltött 

fontos múltbeli szerepüknek köszönhetik, hogy hátrányos helyzetük ellenére ki tudják 

használni és fejleszteni kulturális adottságaikat. Érdekes még a fővárosi agglomerációba 

tartozó városok helyzete, amelyek alapvetően két csoportra oszthatók. Egyikbe tartoznak a 

széles kínálattal és jó adottságokkal rendelkező városok, amelyek mintegy Budapest 

kiterjesztéseként értelmezhetők, a másikba pedig a kulturális értelemben leszakadó alvó 

városok, amelynek lakosai a fővárosban veszik igénybe a kulturális szolgáltatásokat. Ezek 

alapján megerősítést nyert, hogy nem magyarázható kizárólag a földrajzi helyzettel vagy a 

népességszámmal egy adott település kulturális jellege, hanem több (általam nem vizsgált) 

tényező együttesen alakítja.  

Tehát a városok kulturális jellemzőinek alakulását több tényező is befolyásolja, és bár az 

elérhető kulturális funkciók számát tekintve a központi szerepet betöltő települések fölénye 

jelentős, a kínált kulturális szolgáltatások mennyisége a lakosság számához viszonyítva 

nem ezeken a településeken a legmagasabb (kivéve a színház és mozi szolgáltatást). Az 

elemzés megmutatta, hogy azokon a településeken is lehet aktív a kulturális élet, ahol (a 

településhierarchiában elfoglalt helyzetük miatt) nem elérhető minden kulturális funkció, 

így a városok nem használhatják kifogásként a település méretét, helyzetét, ha a nem 

kielégítő kulturális kínálatukról van szó. Az eredményeket figyelembe véve a városok 

kulturális kínálatára vonatkozó hipotézist elfogadtam, és a következő tézist fogalmaztam 

meg:  
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H1: A tízezer fő feletti magyar városok 

között jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk kulturális funkcióikat 

és kínált szolgáltatásaikat tekintve. 

ELFOGADVA 

T1: A tízezer fő feletti magyar városok  

jelentősen különböznek az általuk kínált 

kulturális szolgáltatások mennyiségét és 

választékát tekintve. 

A következő hipotézis (H2, 39. ábra) és összefüggés vizsgálatára a kulturális kínálat és a 

fogyasztás közötti kapcsolatot tártam fel. Innentől kezdve a primer kutatás folyamán 

összegyűjtött adatokkal dolgoztam. A kérdőíves megkérdezés során az adott 

várostípusokból a helyi véleményformálókat kérdeztem meg. A mintába két módon 

kerülhettek be a válaszadók: egyrészt hólabda módszerrel kérdeztem meg a helyi elitet, 

másrészt internetes blogokra, fórumokra és facebook-csoportokba regisztrálva kértem meg 

a folyamatosan aktív, online véleménynyilvánítókat, hogy töltsék ki a kérdőívet.  

A minta összetételének következménye, hogy a kulturális aktivitás sokkal intenzívebb, 

mint a korábbi országos (Antalóczy et al. 2010, Hunyadi 2005, Vitányi 2006, Csepeli–

Prazsák 2010) és regionális (Gombos 2014b) reprezentatív vizsgálatoknál. Valamint a 

véleményformálók körében a nemek között sincs különbség kulturális aktivitásukat 

tekintve. A lakóhelynek, és ez esetben a kulturális kínálatnak van ugyan magyarázó ereje a 

fogyasztást illetően, de ez nem jelentős a többi demográfiai változóhoz képest. Ez arra 

enged következtetni, hogy ha nem elérhető az adott kulturális szolgáltatás a településen, azt 

máshol veszik igénybe. Emiatt véleményem szerint az amúgy is aktív véleményformálók, 

ha megfelelő kulturális kínálatot tapasztalnának a településen, ott vennék azt igénybe 

(feltételezve, hogy a költségeket is figyelembe véve racionálisan döntenek). Hiszen a 

többfunkciós városok esetén például szorosabb volt a kapcsolat a lakóhely és a kulturális 

fogyasztás intenzitása és heterogenitása között. Így a kulturális kínálat és fogyasztás 

viszonyára vonatkozó hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

H2: A tízezer fő feletti magyar városok 

helyi véleményformáló lakosainak 

kulturális fogyasztását nem 

befolyásolja jelentős mértékben, hogy 

milyen kulturális várostípusban élnek. 

ELFOGADVA 

T2: A tízezer fő feletti magyar városok helyi 

véleményformáló lakosainak kulturális 

fogyasztását befolyásolja, de csak kis 

mértékben, hogy milyen kulturális 

várostípusban élnek. 

A harmadik hipotéziscsoport (H3, 39. ábra) a kulturális kínálat hatását vizsgálta a 

kulturális imázsra; azt hogy a városcsoport kulturális jellemzői mennyiben befolyásolják az 

ott élő véleményformálók által észlelt kulturális imázst. Ezt az összefüggést három 

különböző módon is vizsgáltam. Először az egyes kulturális szolgáltatásokkal kapcsolatos, 
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és általánosságban, a város egészére vonatkozó kulturális imázs szempontjából. Ennek a 

későbbi városi marketingkommunikációs tevékenységek miatt van jelentősége, hiszen 

hasznos információ lehet, hogy az egyes kulturális szolgáltatásokra vagy a város egészének 

kulturális imázsára fókuszálva kell az imázsépítő tevékenységet megtervezni. A teljes 

mintát tekintve a város egészére vonatkozó kulturális imázs erősebb, azonban a 

városklaszterenkénti elemzés eltéréseket mutatott. A kulturális szempontból legkedvezőbb 

helyzetben lévő településcsoportnak, a „többfunkciós kulturális” és a „funkcióhiányos, 

kulturálisan aktív” városoknak helyi véleményformáló lakosai erősebb kulturális imázst 

észlelnek, mint a másik két városcsoportban élők („kulturálisan leszakadó városok” 

„kultúrházak és alkotói közösségek városai”). A két, jobb kulturális mutatókkal rendelkező 

városcsoportban („többfunkciós kulturális városok” és a „funkcióhiányos, kulturálisan 

aktív városok”) azonban más dominál a kulturális imázs észlelése során. Míg a 

„többfunkciós kulturális városok” megkérdezett lakosai a városhoz kötötték a kulturális 

élet pozitívumait, addig a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív városok” válaszadói egy-egy 

kulturális intézményhez. Továbbá minden városban kiemelkedő a fesztiválok jelentősége, 

ami megerősíti a szakirodalom azon eredményeit, hogy a fesztiválok és megarendezvények 

erősítik az imázst, és kutatásom szerint a kulturális imázst is. 

Mindezek alapján érdemes a kulturális kínálatot bővíteni, fejleszteni, hiszen a gazdagabb 

kínálat erősebb észlelt kulturális imázst eredményez. A meglévő kulturális kínálathoz 

azonban eltérő módon viszonyulnak a lakók. Ezért a több funkciót betöltő, központi 

szerepkörrel rendelkező településeken érdemes a város egészének kulturális jellemzőit 

hangsúlyozni, illetve a város kulturális életét. Míg a funkcióhiányos, ám kulturálisan aktív 

településeken célszerűbb egy-egy kulturális intézményt vagy rendezvényt a kommunikáció 

középpontjába helyezni, és így kiemelni a település kulturális adottságait, előnyeit. Az 

eredményeket összefoglaló tézis a következőképpen hangzik:  

H3a: A helyi véleményformáló lakosok 

eltérő módon észlelik a kulturális 

városimázst a különböző kulturális 

várostípusokban. ELFOGADVA 

T3a: A helyi véleményformáló lakosok által 

észlelt kulturális imázs erősebb a gazdagabb 

kulturális kínálattal rendelkező 

településeken, valamint a több kulturális 

funkciót betöltő településeken inkább a város 

egészére vonatkozó, míg a kevesebb funkciót 

ellátó településeken az egyes intézményekkel 

kapcsolatos kulturális városimázs erősebb.  
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A kulturális imázst a megkérdezettek körében az elégedettségen keresztül is mértem, 

hiszen az általános városimázs-kutatásokban kifejlesztett indexek nagy része is ezt veszi 

alapul.  

Az általam várthoz képest sokkal gyengébb kapcsolat van az észlelt kulturális imázs és a 

városok kulturális kínálata között, és a többfunkciós kulturális városok „imázsfölénye” 

sem érzékelhető minden esetben, például a művelődési házakat és a fesztiválokat illetően 

sem. Véleményem szerint ennek oka, hogy az észlelt kulturális imázs nem „abszolút” 

inkább „relatív” jellegű, mivel a lakosok a városok adottságaihoz, és a városok 

településhierarchiában betöltött szerepükhöz mérten értékelik a kulturális imázst, 

nincsenek a valóságtól elrugaszkodott elvárásaik. Egy perifériára szorult település lakosai 

nem várják el egy kőszínház meglétét, de a művelődési házban tartott színházi előadásokra 

igényt tartanak. Ezt támasztja alá, hogy a színházzal való elégedettség sem a kulturálisan 

leszakadó városokban a legalacsonyabb. Ebből az következhet, hogy bár a lakhelyükön 

nem elérhető ez a funkció, ezzel a helyzettel nem elégedetlenek, illetve a művelődési 

házakban elérhető színházi kínálat kielégíti igényeiket. Egy másik ilyen érdekes kulturális 

kínálati elem a fesztivál, amelynek megítélése nem függ attól, hogy milyen széles a kínálat 

az adott településen, például a „funkcióhiányos, kulturálisan aktív településeken” és a 

„többfunkciós kulturális városokban” sem erősebb a hozzájuk kapcsolódó imázs, holott 

mindkét várostípusban meghatározó ez a kulturális kínálati elem.  

A megkérdezettek által észlelt kulturális imázs (és az egyes kulturális szolgáltatásokkal 

kapcsolatban észlelt imázs) a fent említett példáktól eltekintve megfelel a város kulturális 

kínálati jellemzőinek, bár ennek magyarázó ereje nem erős.  

H3b: Az egyes kulturális várostípusok 

jellemzői hatással vannak a helyi 

véleményformálók kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettségére.   

ELFOGADVA 

T3b: A több és változatosabb kulturális 

szolgáltatásokat kínáló városok 

véleményformáló lakosai általában 

elégedettebbek is, kivéve a múzeumi és 

művelődési házak szolgáltatásait. 

Az imázs és a kínálat közötti viszony jellemzésének árnyaltabbá tételére megalkottam a 

várostípusok márkaszemélyiségét is. A gyakran alkalmazott skálakérdések helyett nyitott 

kérdés keretében kértem meg a válaszadókat, hogy jellemezzék a várost, ahol élnek. Azért 

választottam ezt, az elemzés szempontjából nehézkesebb és kevésbé megalapozottnak 

tekintett módszert, mert nem a nemzetközileg is validált személyiségjegyek erősségét 
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szerettem volna mérni, hanem azt, hogy mennyire jelenik meg a kulturális jelleg a 

jellemzésekben, van-e e tekintetben különbség az aktív és a kevésbé széles kínálattal 

rendelkező városok között.  

A városcsoportok márkaszemélyiségének leírása alapján látható, hogy valóban 

megjelennek a városok kulturális kínálatára (is) jellemző legfőbb tulajdonságok. Például a 

gazdagabb kínálattal, több funkcióval rendelkező klaszter a jellemzésekben mint fiatal, 

izgalmas személyiség jelent meg. Az a városcsoport, ahol a modern kultúra elemei 

meghatározóbbak, ott tulajdonságként megjelent a fiatalosság, trendkövetés, ahol a 

műemlékek, épített örökség jelentősek, ott pedig a hagyományok ápolása, tisztelete. A 

sivárságra, szürkeségre utaló jelzők a szűk kulturális kínálatot jelezték, míg a nyüzsgő, 

izgalmas kifejezések ennek ellenkezőjét. Így a harmadik, eltérő szempontú vizsgálati 

eredménye is bebizonyította, hogy van kapcsolat a város kulturális kínálati jellemzői és az 

észlelt kulturális imázs között.  

H3c: A helyi véleményformáló lakosok 

által észlelt városmárka-személyiség 

tükrözi az adott kulturális várostípus 

főbb jellemzőit. ELFOGADVA 

T3c: A helyi lakosok által észlelt városmárka-

személyiség tükrözi az adott kulturális 

várostípus főbb jellemzőit. 

Végül, utolsó lépésként megvizsgáltam az imázs és fogyasztás közötti kapcsolatot (H4, 39. 

ábra). A korábban leírtaknak megfelelően a fogyasztás kérdése a vizsgált mintában azért is 

érdekes, mert hiányzik a kulturálisan passzívak nagy tömege. Bár a „sportos 

élménykedvelők” csoportja a legnépesebb, ők sem inaktívak, csak éppen a könnyedebb 

szórakozás, a modern kultúra fogyasztói. Így egy kulturálisan aktív réteg észlelt imázsa és 

fogyasztásának jellemzői közötti összefüggéseket vizsgáltam. Az idetartozó első hipotézis 

keretében elemeztem a főbb fogyasztási jellemzők (a fogyasztói klaszterbe tartozás) és az 

egyes kulturális szolgáltatásokon keresztül észlelt imázs közötti kapcsolatot. 

Megállapítottam, hogy a gyakrabban végzett tevékenységekhez kapcsolódó észlelt 

kulturális imázs erősebb. Nem meglepő módon, amilyen kulturális aktivitás inkább 

jellemző valakire, az azzal kapcsolatban észlelt kulturális imázsa erősebb lesz, azt 

meghatározóbbnak érzi a város kulturális életében. A „kulturálisan aktív mindenevők” 

csoportja (akikre a magas és alacsony kultúra fogyasztása is jellemző) által észlelt imázs a 

legerősebb, akár általánosságban a városhoz kapcsolódóan akár az egyes kulturális 

szolgáltatásokhoz kapcsolódóan vizsgáltam. Azt követően, hogy bizonyítást nyert, hogy a 

kulturális fogyasztási jellemzők magyarázzák az észlelt kulturális imázst, megnéztem hogy 
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az erősebb észlelt imázs magyarázza-e a nagyobb kulturális aktivitást. Két kérdés 

elemzésének eredményeit is felhasználva arra jutottam, hogy az észlelt kulturális imázs 

erőssége nem magyarázza a kulturális fogyasztás intenzitását. Tehát attól, hogy valakinek a 

város kulturális életéről pozitív kép alakult ki a fejében, nem biztos hogy intenzívebb lesz a 

kulturális fogyasztása. Az eredmények alapján a 4a hipotézist elutasítottam és a következő 

tézist fogalmaztam meg: 

H4a: A helyi véleményformálók 

kulturális fogyasztása és az általuk 

észlelt kulturális városimázs között 

erős, kölcsönös kapcsolat van.                                     

ELUTASÍTVA 

T4a: A helyi véleményformáló lakosok 

kulturális fogyasztása befolyásolja az 

általuk észlelt kulturális városimázst, de 

fordítva ez nem teljesül, az erősebb 

kulturális imázs nem jelent aktívabb 

kulturális fogyasztást.  

Ahogy ez előző (H3) hipotéziscsoportnál, itt is vizsgáltam az észlelt kulturális imázst az 

elégedettségen keresztül; a kulturális fogyasztás intenzitása hogyan befolyásolja a 

kulturális szolgáltatásokkal való elégedettség szintjét. Az eredmények alapján pozitív 

kapcsolat van a két tényező között; a megkérdezett lakosok azokkal a tevékenységekkel, 

elégedettebbek, amelyekben ők maguk is gyakrabban résztvesznek. Nem meglepő, hogy 

azt érzik közelebb magukhoz, arról rendelkeznek több információval, amiben ők is 

aktívabbak. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a kulturális imázs növelhető a fogyasztás 

intenzitásának növelésével, tehát a fogyasztás ösztönzésével az észlelt kulturális imázs is 

erősíthető. Mivel a leginkább passzív tömegek kimaradtak a megkérdezésből, így nem 

állítható, hogy az ő aktivizálásuk, motiválásuk is pozitív hatással lehet az imázsra, de az 

egyébként aktív lakosság kulturális tevékenységének szélesítése pozitív, imázserősítő 

hatással bír. Így a fogyasztás imázsra (elégedettségre) gyakorolt hatásához kapcsolódó 4b 

hipotézist elfogadtam.  

H4b: A helyi véleményformálók 

kulturális fogyasztása és a kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettsége 

között kimutatható kapcsolat van.   

ELFOGADVA 

T4b: A helyi véleményformáló lakosok 

kulturális fogyasztása és a kulturális 

szolgáltatásokkal való elégedettségük szintje 

között kimutatható pozitív irányú kapcsolat 

van.  
 

A hipotézisek tesztelése után a 40. ábrán bemutatott összefüggések nyertek bizonyítást. Az 

elméleti szakirodalom tanulmányozása során megalkotott összefüggésrendszerben a 

hatások irányát tekintve egy kivétellel mindegyik megerősítést nyert. A kulturális 

fogyasztás és imázs közötti kapcsolat azonban csak egyirányú, mégpedig az imázs 

irányába mutat. A kapcsolat erősségét a nyilak vastagsága jelzi.  
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40. ÁBRA: A KULTURÁLIS IMÁZSRA HATÓ TÉNYEZŐK 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Ez alapján levonható a következtetés, hogy a kulturális fogyasztás a legkevésbé 

befolyásolható tényező, hiszen a városok kulturális kínálata, adottságai csak kis mértékben 

befolyásolják azt. Illetve az észlelt kulturális imázs sem magyarázza a fogyasztás 

intenzitását. Így ha a kulturális fogyasztás ösztönzése lenne a cél, a vizsgált tényezők közül 

a kínálattal lehetne csekély mértékben motiválni a fogyasztókat, de véleményem szerint a 

kínálat növelése az addig is aktív fogyasztók helyben fogyasztását ösztönözné, nem pedig 

az inaktívak fogyasztásának intenzitását. Az észlelt kulturális imázst viszont a kulturális 

kínálat és a fogyasztás is befolyásolja, előbbi nagyobb, utóbbi kisebb mértékben. Tehát a 

kínálat, a kulturális szolgáltatások bővítése több szempontból is járható út lehet a városok 

számára, amennyiben a kulturális imázs növelése a cél. Egyrészt közvetlenül is erősíti az 

észlelt imázst, másrészt a fogyasztás (kis mértékű) ösztönzése által is nőhet az észlelt 

kulturális imázs szintje. Más-más kommunikációs stratégia javasolt azonban a különböző 

várostípusok esetén. A több kulturális funkcióval rendelkező városokban a város 

egészének kulturális jellegét, a város szerepét a kulturális életben célszerű hangsúlyozni, 

míg a funkcióhiányos településeknél, egy-egy elemre, szolgáltatásra építve lehetne a 

kommunikációs folyamatot megtervezni. A kulturális élet fellendítésének lehetősége nem 

csak a több funkcióval rendelkező, központi szerepkört betöltő települések kiváltsága, 

hiszen ahogy a kínálat elemzésénél bemutattam a (kulturálisan) funkcióhiányos városok is 

képesek széles és gazdag választékát kínálni a kulturális szolgáltatásoknak, csak meg kell 

találniuk a számukra legmegfelelőbb utat. 
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6.2. Az értekezés új eredményei 

A dolgozat legnagyobb újdonságereje a témaválasztásában rejlik. Egyrészt, a magyar 

városkutatások keretében még nem készült kizárólag a kultúra kínálati elemeire épülő 

várostipológia, másrészt a városimázs vizsgálatok sem a hazai sem a nemzetközi 

szakirodalomban nem koncentráltak kizárólag a városimázs kulturális elemeire. A hazai, 

városimázs-kutatások között találunk „kulturálisabb” fókuszút (Rátz 2008), ez azonban a 

helyi lakosság helyett a turistákat vette górcső alá. 

További újdonság a téma interdiszciplináris jellege, ahogy összekapcsolta a 

kultúrakutatásokkal foglalkozó területeket, azok főbb elméleti irányvonalait. A regionális 

tudományokban alkalmazott várostipológiát a kulturális kínálat alapján végeztem, és ennek 

eredményeit összevetettem a szociológiában alkalmazott kultúrafogyasztási vizsgálatok 

alapján végzett kutatásom eredményeivel. Harmadik dimenzióként pedig a városmarketing 

területén gyakran végzett imázsvizsgálatot folytattam, aminek eredményeit összefüggésbe 

helyeztem a másik két dimenzióban kapott eredményekkel.  

A kutatás új eredményei: 

- A kulturális funkciókat és kínálati adottságokat tekintve is megfigyelhető az a 

jelenség, ami általában a magyar városokra igaz, hogy a nagyobb népességszámú, 

központi funkciót betöltő városok a legdominánsabbak. Emellett viszont 

elkülöníthető a városoknak két olyan csoportja, amelyek kulturális kínálata és 

aktivitása figyelemre méltó, holott egyéb funkcióikat tekintve nincsenek 

meghatározó pozícióban.  

- A kulturális kínálat befolyásolja az észlelt kulturális imázst, de nem egyedüli 

meghatározója annak, így fontos az egyéb észlelt imázst befolyásoló tényezőknek a 

meghatározása és azok befolyásolása, kontrollálása.  

- A kulturális fogyasztás befolyásolja az észlelt imázst, minél gyakrabban végez 

valaki egy adott tevékenységet, annál erősebb az adott tevékenységhez, és az azt 

nyújtó intézményhez kapcsolódó imázs, és annál magasabb az elégedettség szintje 

is.  
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- A kutatás megerősítette, hogy a kizárólag kulturális funkciókra és kínálati 

szempontokra alapuló megkülönböztetés esetén is csekély szerepe van a lakhelynek 

a kulturális fogyasztás alakulásában, de hatással van rá. 

- A kulturális imázs és a fogyasztás között csak egyirányú és nem kölcsönös 

kapcsolat van, tehát a kulturális imázs növelésével a kulturális aktivitás intenzitása 

nem növelhető egy adott településen.  

- A kulturális kínálatnak fontos szerepe van a kulturális imázs alakításában egyrészt 

közvetlenül, másrészt közvetetten, a kulturális fogyasztásra gyakorolt hatása által. 

A dolgozat során a kutatási kérdéseimre választ kaptam, sikerrel kapcsoltam össze a 

különböző diszciplínák elméleteit és módszereit, amelynek eredményeképpen egy 

gyakorlati és elméleti szempontból is hasznos dolgozat született.  

6.3. A kutatás korlátai és jövőbeli irányai 

Az empirikus kutatás felépítése és lefolytatása során felmerült néhány akadályozó tényező, 

ami később a kutatás korlátait jelentette. A legelső korlát a dolgozat és a kutatás terjedelmi 

kereteiből adódott:  

- A kulturális imázs elemzése során megvizsgáltam a kapcsolatot a kulturális 

kínálattal és fogyasztással, azonban a város és a kulturális intézmények 

kommunikációs tevékenységének vizsgálata már meghaladta volna a dolgozat 

kereteit.  

 Így a kutatás egyik fontos jövőbeli iránya lehet a város és az intézmények 

kommunikációs tevékenységének és azok hatásának (intenzitása, minősége, iránya) 

elemzése a kulturális imázzsal kapcsolatban. Ez azonban mind terjedelemben, mind 

időben egy hosszas dokumentum- és tevékenységelemzést igényelne, ami egy 

külön dolgozat vagy kutatás keretében történhetne meg a későbbiekben.  

- A kutatás lefolytatása során gondot jelentett a szekunder adatok hozzáférhetősége 

és az ebből adódó módszertani determináltság. A kulturális kínálat árnyaltabb 

jellemzésére adna lehetőséget egy több szempontra kiterjedő és azon belül 

többrétegű adatokat tartalmazó település szintű adatbázis. Leginkább a 

fesztiválokra és rendezvényekre vonatkozó adatok hiányoztak, mert ezek alkotják a 

kulturális élet egyik húzóágazatát, ezek iránt a legnagyobb kereslet, és csak 

részleges, sokszor regisztráción alapuló adatbázisok állnak rendelkezésre, amik az 

igazán lényeges adatokat nem tartalmazzák. 
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 Érdemes lenne egy magyarországi fesztivál-adatbázist kiépíteni, majd erre alapozva 

megvizsgálni külön a fesztiválok hatását a kulturális imázsra, figyelembe véve a 

fesztiválok sajátos magyarországi sajátosságait. Ennek az iránynak külön 

aktualitását adja, hogy a nemzetközi szakirodalomban számos olyan kutatás 

található, amely a kulturális zászlóshajó rendezvények és egyéb megarendezvények 

hatását vizsgálja a városimázsra vonatkozóan, így ennek köszönhetően a téma 

módszertani megalapozottsága sokat fejlődött az elmúlt években.  

- A kutatás csak az általam lehatárolt kulturális ipar kínálatát, szolgáltatásait 

vizsgálta. Ennek oka volt a kreatív ipar egységes definíciójának hiánya, és a 

szakértők között is folyó élénk vita, hogy miket is tekinthetünk a kreatív iparba 

tartozó tevékenységeknek. Így ebből kifolyólag hiányzik a kreatív ipar vizsgálatát 

lehetővé tevő szekunder adatbázis. 

 A jövőben érdekes kutatási irány lenne kibővíteni a vizsgálatot a kulturális 

termékekre vagy az egész kreatív iparra, esetleg az ehhez szükséges adatbázis 

összeállításával kiegészítve. 

- A primer adatgyűjtés folyamata alatt, a válaszadók toborzása során sok nehézségbe 

ütköztem. Nem a véleményformálók, illetve egyes csoportjaik beazonosítása és 

felkeresése volt nehéz, hanem a meggyőzésük a kérdőív kitöltésére. Bár a kérdőív 

linkjét több körben is kiküldtem, és személyesen minden, a kitöltés célját és okát 

firtató kérdésre pár órán belül válaszoltam, a minta elemszáma mégis elmaradt a 

várttól. Az adatgyűjtésből fakadóan egy másik korlátja volt a kutatásnak, hogy a 

kérdőív főként online jutott el a célcsoportokhoz, így az internetet nem használó 

potenciális kitöltők közül többen kimaradhattak a mintából.  

 A jövőben érdemes lenne kiterjeszteni a kutatást az internetet egyáltalán nem 

használókra, és személyes megkérdezés során adatokat gyűjteni, azonban ennek a 

nagy költségvonzatával számolni kell.  

 

További lehetséges kutatási irányok: 

 A kulturális várostipológia kiterjesztése az összes magyarországi városra. 

 A kulturális várostipológiához használt szempontok, változók bővítése, például a 

sporthoz kapcsolódó tényezők bevonása. 

 A használt kulturális várostipizálás tesztelése nemzetközi viszonylatban. 

 A kulturális imázs egyes dimenzióinak, illetve az ahhoz tartozó skálák tesztelése 

nemzetközi viszonylatban. 
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 A kulturális imázs illetve ahhoz kapcsolódóan a kulturális fogyasztás vizsgálata 

adott korcsoportokban, illetve különböző életstílus-csoportok körében.  

 

A kutatás egy újszerű megközelítéssel vizsgálta több tudományág határterületét. Egy 

feltáró, megalapozó dolgozat készült, amely továbblépési lehetőséget ad a részletek 

vizsgálatához, kidolgozásához. Az elemzés világossá tette, hogy a téma csak 

interdiszciplináris módon kezelhető, és ez igaz a gyakorlati alkalmazásra is, a különféle 

szakemberek, intézmények, szervezetek csak együtt érhetnek el sikereket.
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Mellékletek 

 

1. melléklet 

  Város Státusz 

Állandó 

népesség 

1. Debrecen megyeszékhely, megyei jogú város 204 333 

2. Miskolc megyeszékhely, megyei jogú város 162 905 

3. Szeged megyeszékhely, megyei jogú város 161 837 

4. Pécs megyeszékhely, megyei jogú város 147 719 

5. Győr megyeszékhely, megyei jogú város 128 567 

6. Nyíregyháza megyeszékhely, megyei jogú város 118 185 

7. Kecskemét megyeszékhely, megyei jogú város 111 863 

8. Székesfehérvár megyeszékhely, megyei jogú város 99 247 

9. Szombathely megyeszékhely, megyei jogú város 77 547 

10. Szolnok megyeszékhely, megyei jogú város 73 193 

11. Tatabánya megyeszékhely, megyei jogú város 67 406 

12. Kaposvár megyeszékhely, megyei jogú város 65 337 

13. Érd megyei jogú város 63 333 

14. Békéscsaba megyeszékhely, megyei jogú város 61 046 

15. Veszprém megyeszékhely, megyei jogú város 60 876 

16. Sopron megyei jogú város 60 528 

17. Zalaegerszeg megyeszékhely, megyei jogú város 59 618 

18. Eger megyeszékhely, megyei jogú város 54 867 

19. Nagykanizsa megyei jogú város 49 070 

20. Dunaújváros megyei jogú város 46 813 

21. Hódmezővásárhely megyei jogú város 45 700 

22. Dunakeszi város 40 441 

23. Salgótarján megyeszékhely, megyei jogú város 37 199 

24. Cegléd város 36 384 

25. Baja város 36 224 

26. Szigetszentmiklós város 34 714 

27. Ózd város 34 361 

28. Szekszárd megyeszékhely, megyei jogú város 33 599 

29. Vác város 33 475 

30. Gödöllő város 32 792 

31. Mosonmagyaróvár város 32 092 

32. Hajdúböszörmény város 31 547 

33. Pápa város 31 528 

34. Gyula város 31 199 
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35. Gyöngyös város 31 018 

36. Kiskunfélegyháza város 29 567 

37. Ajka város 29 048 

38. Orosháza város 28 888 

39. Esztergom város 28 550 

40. Szentes város 28 456 

41. Kazincbarcika város 28 249 

42. Kiskunhalas város 28 101 

43. Budaörs város 27 306 

44. Jászberény város 26 809 

45. Siófok város 25 441 

46. Szentendre város 25 274 

47. Komló város 24 066 

48. Nagykőrös város 24 016 

49. Hajdúszoboszló város 23 988 

50. Tata város 23 726 

51. Makó város 23 378 

52. Gyál város 22 709 

53. Törökszentmiklós város 21 098 

54. Hatvan város 20 525 

55. Karcag város 20 523 

56. Dunaharaszti város 20 396 

57. Keszthely város 20 382 

58. Várpalota város 20 307 

59. Vecsés város 20 164 

60. Békés város 19 924 

61. Paks város 19 481 

62. Komárom város 19 200 

63. Dombóvár város 19 067 

64. Fót város 18 927 

65. Százhalombatta város 18 577 

66. Oroszlány város 18 326 

67. Göd város 17 843 

68. Mohács város 17 738 

69. Monor város 17 677 

70. Balmazújváros város 17 622 

71. Hajdúnánás város 17 168 

72. Mátészalka város 17 144 

73. Mezőtúr város 17 111 

74. Szigethalom város 17 035 

75. Csongrád város 16 961 

76. Kisvárda város 16 888 

77. Szarvas város 16 795 
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78. Tiszaújváros város 16 654 

79. Mezőkövesd város 16 644 

80. Kalocsa város 16 552 

81. Dabas város 16 506 

82. Gyömrő város 16 466 

83. Pomáz város 16 445 

84. Veresegyház város 16 333 

85. Balassagyarmat város 16 055 

86. Tapolca város 15 966 

87. Berettyóújfalu város 15 411 

88. Sátoraljaújhely város 15 301 

89. Pécel város 15 123 

90. Püspökladány város 15 008 

91. Sárvár város 14 812 

92. Abony város 14 769 

93. Mór város 14 357 

94. Kiskőrös város 14 303 

95. Pilisvörösvár város 13 838 

96. Bonyhád város 13 758 

97. Budakeszi város 13 707 

98. Gyomaendrőd város 13 688 

99. Balatonfüred város 13 313 

100. Törökbálint város 13 015 

101. Újfehértó város 12 979 

102. Tiszavasvári város 12 964 

103. Hajdúsámson város 12 884 

104. Sárospatak város 12 827 

105. Bátonyterenye város 12 764 

106. Hajdúhadház város 12 762 

107. Biatorbágy város 12 638 

108. Nagykáta város 12 576 

109. Sárbogárd város 12 508 

110. Nyírbátor város 12 399 

111. Albertirsa város 12 181 

112. Kistarcsa város 12 046 

113. Sajószentpéter város 12 034 

114. Dorog város 11 905 

115. Bicske város 11 813 

116. Maglód város 11 753 

117. Marcali város 11 733 

118. Körmend város 11 694 

119. Kőszeg város 11 628 

120. Tiszafüred város 11 616 
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121. Üllő város 11 585 

122. Tiszakécske város 11 553 

123. Kiskunmajsa város 11 498 

124. Pilis város 11 498 

125. Kisújszállás város 11 469 

126. Tiszaföldvár város 11 227 

127. Isaszeg város 11 210 

128. Lajosmizse város 11 188 

129. Barcs város 11 173 

130. Tolna város 11 172 

131. Celldömölk város 11 156 

132. Nagyatád város 10 921 

133. Heves város 10 864 

134. Szigetvár város 10 755 

135. Mezőberény város 10 586 

136. Kapuvár város 10 498 

137. Csorna város 10 489 

138. Budakalász város 10 450 

139. Sarkad város 10 108 

140. Tököl város 10 106 

141. Edelény város 10 030 
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2. melléklet: Kérdőív vázlata 

Városok kulturális szempontú vizsgálata 

 

Gombos Szandra, a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 

Iskola PhD hallgatója vagyok. Kérem, segítse munkámat azzal, hogy szán néhány percet a 

kérdőívem kitöltésére, amely lakóhelyének kulturális imázsát méri fel. A válaszadás önkéntes és 

anonim. A válaszok kizárólag tudományos céllal kerülnek felhasználásra a doktori 

disszertációmban. Köszönöm segítségét! 

 

1. Válaszadó neme:   

o férfi 

o nő 

 

2. Kora: 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-50 

o 51-65 

o 65 felett 

 

3. Legmagasabb iskolai végzettsége: 

o kevesebb, mint 8 általános 

o 8 általános 

o szakmunkásképző, érettségi nélkül szakképzés 

o érettségi 

o középfokú technikum, felsőfokra nem akkreditált szakképzés 

o akkreditált felsőfokú szakképzés 

o főiskola, (alapképzéses (BA, Bsc diploma) 

o egyetem (mester diploma) 
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4. Foglalkozása: 

o alkalmazott  

o GYES, GYED, GYET („főállású anya”) 

o önálló vállalkozó, saját vállalkozásában dolgozik 

o alkalmi munkából él 

o munkanélküli 

o nyugdíjas 

o háztartásbeli 

o tanuló 

o egyéb: 

 

5. Családi állapota: 

o nőtlen, hajadon 

o házas 

o élettársi kapcsolatban él 

o elvált 

o özvegy 

o nem tudja/nem válaszol 

 

Városidentitás, város imázs 

 

6. Jelenleg milyen munkakörben dolgozik? (pl. tanár, étteremvezető, újságíró, stb.) 

o …………………………………………….. 

7. Melyik városban él életvitelszerűen (a hét legalább négy napját itt tölti)? 

o ……………………………… 

8. Foglalkozik-e a város aktuális problémáival, ügyeivel napi szinten? 

o Igen 

o Nem 

9. Megosztja-e véleményét a várossal kapcsolatos ügyekben ismerőseivel vagy akár 

idegenekkel legalább heti szinten? 

o Igen 

o Nem 

10. Hány éve él a városban?  

o ……………… 
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11. Ha az ön városa (lakóhelye) egy személy lenne, hogyan jellemezné? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Melyik város(ok)ban élt ezelőtt legalább egy évig? 

……………………………………………………………. 

 

13. A kulturális élet pezsgését milyen mértékben kötné az alábbi térkategóriákhoz?  

o településrész  1 2 3 4 5 6 7 

o település  1 2 3 4 5 6 7 

o táj   1 2 3 4 5 6 7 

o megye   1 2 3 4 5 6 7 

o régió   1 2 3 4 5 6 7 

o Magyarország  1 2 3 4 5 6 7 

o Közép-Európa  1 2 3 4 5 6 7 

o Európa   1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Tervezi-e az elkövetkező 1-5 évben egy másik településre (állandó lakhelyként) való 

költözését?  

o nem, egyáltalán nem tervezem a költözést 

o már eszembe jutott ez a lehetőség 

o mostanában sokat gondolkozom ezen a lehetőségen 

o igen, el szeretnék költözni 
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15. Ha megváltoztatná állandó lakhelyét, és elköltözne a városból, mennyire motiválnák az 

alábbi tényezők egy másik településre való költözésben (a jobb körülmények 

reményében)?  (1- mindenképpen elköltöznék emiatt, 7 - egyáltalán nem költöznék el 

emiatt) 

o köztisztaság  1 2 3 4 5 6 7 

o közbiztonság  1 2 3 4 5 6 7 

o városi közlekedés 1 2 3 4 5 6 7 

o oktatási lehetőségek 1 2 3 4 5 6 7 

o szolgáltatások  1 2 3 4 5 6 7 

o vásárlási lehetőségek 1 2 3 4 5 6 7 

o lakhatási körülmények 1 2 3 4 5 6 7 

o infrastruktúra  1 2 3 4 5 6 7 

o munkalehetőség 1 2 3 4 5 6 7 

o helyi közösségi élet 1 2 3 4 5 6 7 

o fesztiválok  1 2 3 4 5 6 7 

o szakkörök, klubok 1 2 3 4 5 6 7 

o színház, mozi  1 2 3 4 5 6 7 

o könyvtárak  1 2 3 4 5 6 7 

o múzeumok  1 2 3 4 5 6 7 

o alkotói közösségek 1 2 3 4 5 6 7 

o művelődési házak 1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Véleménye szerint az alábbi tényezők mennyire jellemzik városát a jelenlegi helyzete 

alapján? (1- egyáltalán nem jellemző, 7- teljes mértékben jellemző) 

o Ipari város   1 2 3 4 5 6 7 

o Kereskedelmi központ  1 2 3 4 5 6 7 

o Pénzügyi központ  1 2 3 4 5 6 7 

o Gazdasági központ  1 2 3 4 5 6 7 

o Szolgáltatási központ  1 2 3 4 5 6 7 

o Közlekedési csomópont 1 2 3 4 5 6 7 

o Művelődési-oktatási központ 1 2 3 4 5 6 7 

o Kulturális-szellemi központ 1 2 3 4 5 6 7 
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o Kultúrházak és alkotóközösségek városa       

    1 2 3 4 5 6 7 

o Kulturálisan elmaradott város 1 2 3 4 5 6 7 

o Kulturálisan pezsgő kisváros 1 2 3 4 5 6 7 

o Helyi értékek városa  1 2 3 4 5 6 7 

o Helyi vállalkozások városa 1 2 3 4 5 6 7 

o Turisztikai célpont  1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Amennyiben teheti, mivel tölti szabadságát, szabadidejét? Milyen gyakran végezte az 

alábbi tevékenységeket az elmúlt egy év során? (0- egyszer sem, 1- egyszer, 2- havonta, 

3- többször)  

o könyvtár   0 1 2 3 

o színház    0 1 2 3 

o mozi    0 1 2 3 

o állatkert   0 1 2 3 

o hangverseny   0 1 2 3 

o koncert   0 1 2 3 

o művészeti kiállítás  0 1 2 3 

o művészeti előadás  0 1 2 3 

o múzeum   0 1 2 3 

o klub, szakkör   0 1 2 3 

o alkotóközösség  0 1 2 3 

o művelődési ház    0 1 2 3 

o fesztivál, rendezvény  0 1 2 3 

o hagyományőrzés  0 1 2 3 

o sportesemény   0 1 2 3 

o étterem, kávézó  0 1 2 3 

o aktív szabadidő  0 1 2 3 

o wellness, strandfürdő  0 1 2 3 

o vásárolgatás (plázázás)  0 1 2 3 
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Kulturális imázs 

18. Az alábbi tényezőket mennyire találja meghatározónak a város kulturális életében? (0- 

nem tudok ilyenről a városban, 1- egyáltalán nem meghatározó, jelentéktelen, 7- nagy 

mértékben meghatározó, jelentős)  

o könyvtár   0 1 2 3 4 5 6 7 

o múzeum  0 1 2 3 4 5 6 7 

o színház   0 1 2 3 4 5 6 7 

o művelődési ház 0 1 2 3 4 5 6 7 

o mozi   0 1 2 3 4 5 6 7 

o állatkert  0 1 2 3 4 5 6 7 

o koncert  0 1 2 3 4 5 6 7 

o hangverseny  0 1 2 3 4 5 6 7 

o művészeti kiállítás 0 1 2 3 4 5 6 7 

o közösségi terek 0 1 2 3 4 5 6 7 

o épített örökség, műemlékek 0 1 2 3 4 5 6 7 

o fesztiválok, rendezvények 0 1 2 3 4 5 6 7 

o művészeti előadások 0 1 2 3 4 5 6 7 

o alkotóközösségek 0 1 2 3 4 5 6 7 

o művészeti szakkörök, klubok01 2 3 4 5 6 7 

o kulturális hagyományok 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Mennyire elégedett az alábbiakkal az ön városában? (1- egyáltalán nem elégedett, 7- 

teljes mértékben elégedett, 0 – nem tudom, nem válaszolok) 

o könyvtári szolgáltatások 01 2 3 4 5 6 7 

o könyvtári infrastruktúra 01 2 3 4 5 6 7 

o könyvtári rendezvény, program01 2 3 4 5 6 7 

o könyvtári szolgáltatások ára 01 2 3 4 5 6 7 

o könyvtár megközelíthetősége 01 2 3 4 5 6 7 

o információk a könyvtárról 01 2 3 4 5 6 7 

o múzeumi kiállítások  01 2 3 4 5 6 7 

o múzeumi infrastruktúra 01 2 3 4 5 6 7 

o múzeumi belépők ára  01 2 3 4 5 6 7 

o múzeum megközelíthetősége 01 2 3 4 5 6 7 
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o információk a múzeumról 01 2 3 4 5 6 7 

o mozi előadás   01 2 3 4 5 6 7 

o mozi infrastruktúra  01 2 3 4 5 6 7 

o mozi jegy ára   01 2 3 4 5 6 7 

o mozi megközelíthetősége 01 2 3 4 5 6 7 

o színházi előadás  01 2 3 4 5 6 7 

o színházi infrastruktúra  01 2 3 4 5 6 7 

o színház jegy ára  01 2 3 4 5 6 7 

o színház megközelíthetősége 01 2 3 4 5 6 7 

o komolyzenei hangverseny 01 2 3 4 5 6 7 

o könnyűzenei koncert  01 2 3 4 5 6 7 

o gasztronómiai fesztivál  01 2 3 4 5 6 7 

o művészeti fesztivál  01 2 3 4 5 6 7 

o családi rendezvény  01 2 3 4 5 6 7 

o fesztiválok, rendezvények árai 01 2 3 4 5 6 7 

o fesztiválok, rendezvények megközelíthetősége    

    01 2 3 4 5 6 7 

o fesztiválok, rendezvények időpontja       

    01 2 3 4 5 6 7 

o klub, egyesület i tevékenység 01 2 3 4 5 6 7 

o művelődési ház programja 01 2 3 4 5 6 7 

o művelődési ház infrastruktúrája01 2 3 4 5 6 7 

o művelődési tevékenység árai 01 2 3 4 5 6 7 

o művelődési ház megközelíthetősége      

    01 2 3 4 5 6 7 

o állatkert   01 2 3 4 5 6 7 

o közösségi terek  01 2 3 4 5 6 7 

o épített örökség, műemlékek  01 2 3 4 5 6 7 

o művészeti előadások  01 2 3 4 5 6 7 

o alkotóközösségek tevékenysége01 2 3 4 5 6 7 

o helyi, kulturális hagyományok ápolása      

    01 2 3 4 5 6 7 

o kulturális intézmények nyitvatartása       

    01 2 3 4 5 6 7 
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20. Mi a véleménye milyen kulturális programokkal, eseményekkel, intézményekkel lehetne 

a város kulturális életét pezsgőbbé tenni? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

21. Menyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1- egyáltalán nem értek egyet, 7- teljes 

mértékben egyetértek) 

Sok kulturális intézmény található a városban. 

1 2 3 4 5 6 7 

Kulturális programok széles választékát kínálja a város. 

1 2 3 4 5 6 7 

Minden héten van legalább egy kulturális program. 

1 2 3 4 5 6 7 

Változatos rendezvények és fesztiválok vannak a városban egész évben. 

1 2 3 4 5 6 7 

Minden típusú kulturális tevékenység végzésére lehetőség van a városban. 

1 2 3 4 5 6 7 

A kultúra jelentősen meghatározza a város életét. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A város vezetése számára fontos a kulturális élet ápolása és fejlesztése.  

1 2 3 4 5 6 7 

Sok lehetőség van a helyi hagyományok ápolására.  

1 2 3 4 5 6 7 

A turisták számára nagy a város kulturális vonzereje. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A város történelme, hagyományai nagy vonzerőt képviselnek a turisták 

számára. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A város rendezvényei, fesztiváljai nagy vonzerőt képviselnek a turisták 

számára. 

 1 2 3 4 5 6 7 
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A város építészete, műemlékei nagyban meghatározzák a városról kialakult 

képet. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A városban a kulturális élet meghatározója a közművelődési intézmény. 

1 2 3 4 5 6 7 

A városban a kulturális élet meghatározó intézménye a könyvtár.  

1 2 3 4 5 6 7 

A városban a kulturális élet meghatározó intézménye a múzeum. 

1 2 3 4 5 6 7 

A helyi múzeum(ok) számos kiállítást szervez(nek). 

1 2 3 4 5 6 7 

A város kiváló hely alkotóközösségekben való részvételre. 

1 2 3 4 5 6 7 

A város kellemes környezetet biztosít kulturális kikapcsolódásra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jó ötlet a város kultúrára alapuló fejlesztése. 

1 2 3 4 5 6 7 
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3. melléklet: A városklaszterek klaszterközéppontjai az egyes változók szerint 

 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 

Zscore(konyvt_f1) -,35932 ,37942 ,02012 ,80445 

Zscore(konyvtrend_f1) -,25632 ,15229 -,24118 ,76702 

Zscore(muzea_f1) -,39654 ,24444 ,12715 1,00563 

Zscore(muze_kiall_f1) -,42329 ,20790 ,47407 1,00328 

Zscore(kozmuv_f1) -,36967 -,08168 2,75161 ,29988 

Zscore(kozmuv_fogl_f1) -,27942 -,05294 2,13208 ,20078 

Zscore(kozmuv_rend_f1) -,40430 ,49482 1,08387 ,47773 

Zscore(alkot_koz_f1) -,24093 -,01788 1,56031 ,24483 

Zscore(feszt_szam_f1) -,05376 -,52917 -,32838 ,75338 

Zscore(ep_or_f1) -,18323 -,31213 ,20575 ,78983 

Zscore(szinh_f1) -,35570 1,47705 ,33752 -,28796 

Zscore(szinh_feroh_f1) -,41223 1,93328 -,30318 -,28931 

Zscore(szinh_ea_f1) -,36598 1,77838 -,04414 -,38957 

Zscore(mozi_f1) -,31213 1,27877 ,16562 -,19212 

Zscore(mozi_feroh_f1) -,20917 ,98576 -,03851 -,19097 
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4. melléklet: Fogyasztói klaszterek jellemzői 
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5. melléklet: Városklaszterbe tartozás és kulturális imázs közötti összefüggések 

 

 

Report 

Kulturális városklaszter 

Városhoz 

kötődő factor 

score for 

analysis 2 

Intézményhez 

kötődő factor 

score for analysis 

2 

Kultúrházak 

és 

alkotóközös

ségek 

városai 

Mean -,0600639 -,2786014 

N 91 91 

Std. Deviation 

,88027263 ,90306558 

Többfunkciós 

kulturális 

városok 

Mean ,5795940 ,0976987 

N 266 266 

Std. Deviation ,78356030 ,96480172 

Funkcióhiá- 

nyos, 

kulturálisan 

aktív 

városok 

Mean -,4110887 ,2294366 

N 108 108 

Std. Deviation 

1,01226384 ,92532056 

Kulturálisan 

leszakadó 

városok 

Mean -,5215430 -,1270714 

N 200 200 

Std. Deviation ,89549640 1,08390929 

Total Mean ,0000000 ,0000000 

N 665 665 

Std. Deviation 1,00000000 1,00000000 

 



211 

 

6. melléklet: Városklaszterbe tartozás és kulturális imázs közötti összefüggések 

 

 

 

Report 

Kulturális városklaszter 

REGR factor 

score 1 for 

analysis 4 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 4 

REGR factor 

score   3 for 

analysis 4 

Kultúrházak 

és 

alkotóközöss

égek városai  

Mean -,0405142 -,1698238 -,1050377 

N 91 91 91 

Std. Deviation 
,95306911 ,71069545 ,95871874 

Többfunkció

s kulturális 

városok 

Mean -,0292421 ,7252032 ,0281137 

N 266 266 266 

Std. Deviation ,93778921 ,72551840 1,00582341 

Funkcióhiá- 

nyos, 

kulturálisan 

aktív 

városok 

Mean ,0184800 -,6011854 ,2591197 

N 108 108 108 

Std. Deviation 

1,00397829 ,88140882 1,02021007 

Kulturálisan 

leszakadó 

városok 

Mean ,0473467 -,5626103 -,1295238 

N 200 200 200 

Std. Deviation 1,09929251 ,87128092 ,97710534 

Total Mean ,0000000 ,0000000 ,0000000 

N 665 665 665 

Std. Deviation 1,00000000 1,00000000 1,00000000 
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7. melléklet: Kulturális fogyasztás és imázs közötti összefüggések 

 

Report 

Hármas fogyasztási klaszter 

REGR factor 

score   1 for 

analysis 4 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 4 

REGR factor 

score   3 for 

analysis 4 

Művészlelkek Mean -,0978049 ,2438339 -,1092723 

N 329 329 329 

Std. Deviation ,95500001 ,98032243 1,00438785 

Sportos 

élénykedvelők 

Mean -,2415443 -,4690782 -,0013176 

N 186 186 186 

Std. Deviation 1,03586120 ,96030355 ,99385532 

Kulturális 

mindenevők 

Mean ,5140337 ,0468480 ,2413044 

N 150 150 150 

Std. Deviation ,86975881 ,88750219 ,96139896 

Total Mean ,0000000 ,0000000 ,0000000 

N 665 665 665 

Std. Deviation 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

 

 


