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Bevezetés 
 

Széchenyi a Hitelben úgy fogalmazta meg “A tudományos emberfő mennyisége a nemzet 

igazi hatalma: Ezek statisztikája az ország legérdekesb – leginteresszánsabb – része. Nem 

termékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat 

józanon használni tudja. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs.“ (Széchenyi, 2002,1). 

Bradley (2012) szerint az új ötletek alkotására való képesség jelenti az igazi vagyont és 

gazdagságot, nem pedig a nagy gyárak tulajdonlása. A vállalatok értéke már nem a fizikai 

vagy tárgyi eszközöket takarja kizárólag, jelenkorban az immateriális javak, mint például a 

márkák, szabadalmak dominálnak és e tényezők megléte vezet növekedéshez, vagy 

versenyelőnyökhöz. Olyan vállalatok, mint az Alphabet (Google anyacége) azért képesek 

szüntelenül sikeresek maradni, mert folyamatosan fejlesztik a termékeiket, innovatívak, új 

ötleteket valósítanak meg, és nem korlátozzák önmagukat egy iparágra. A globalizáció 

elsorvasztotta az országok közötti határokat, az internet pedig a távolságot csökkentette le. A 

siker kulcsa az újfajta és kreatív gondolkodás, a kreativitás beágyazódik a gazdasági 

tevékenységekbe is. Fontos megkülönböztetni a kreatív gazdaságot, ipart a tudásalapú 

gazdaságtól, melynél az innováció a feldolgozóipar hagyományos vagy csúcstechnológiai 

termékeinek folyamatosan növekedő része.  

A kreatív ipari termékeknél ezzel szemben, szolgáltatások fogyasztása nem hasznossági, 

hanem kulturális szempontú (Enyedi, 2002). Többféleképpen próbálták ezt megközelíteni, 

klasszifikálni a szakemberek, az állami intézmények a statisztikai besorolásokra alapozva a 

kulturális iparágakat kibővítették technológiai iparágakkal, míg Richard Florida az emberekre 

fókuszálva megalkotta, Marx munkásosztálya alapján, a kreatív osztály fogalmát.  

Lehetőségem volt az Amszterdami Egyetem vendégkutatójaként dolgozni, ahol 

álláshirdetéseket gyűjtöttünk, hogy adatbányászattal tudást szerezzünk az állásokról és 

betöltésükhöz szükséges képességekről. Ezen adatgyűjtéseket és módszertant felhasználtam a 

kreativitás kutatásához, a képességek és feladatok szintjén, mellyel utána össze tudtam 

hasonlítani a különböző kreatív ipari, osztályi modelleket. A kreatív gazdasági események 

nem légüres térben valósulnak meg, hanem a tér, térszerkezet is hatással van rá. A 

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatójaként nagy inspirációt nyújtottak 

számomra a doktori iskolás közös utazások, egyfajta ráébredése volt városi létemnek, a 

városok iránt érzet szeretetemnek. Így az kezdett el foglalkoztatni, hogy vajon milyen 

faktorok vezetnek oda, hogy egy város kreatív lesz, miért található egyes városokban több 
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kreatív ember. A szakirodalomban találtam korábbi kutatásokat, melyben városok 

kreativitását mérik, ezeket is bemutatom. A disszertáció célja a városnál kisebb léptékekre 

(kreatív munkahelyek és a jellemzőik) való figyelemfelhívás a kreatív góc modellel.  

A kutatás módszertana 
 

Az új gazdaság, a tudás alapú társadalom vagy a kreatív gócok elemzéséhez új módszertan, 

elemzési technika szükséges, empirikus hipotéziseimet kreatív metódusokkal fogom 

alátámasztani. A 2010-es évekre az információs technológia tárolási költsége nagyon 

alacsonnyá vált, a számítási kapacitása pedig hatalmassá nőtt (Lévai, 2013), így a korábbi 

kutatások adatfeldolgozási problémáit (Ramakrishnan et al., 1999) ki lehet küszöbölni. A 

disszertáció hipotéziseinek a nagy részét ezért szövegbányászattal és adatbányászattal 

próbálom bebizonyítani (Edelman, 2012).  

 

Adatbányászat 
 

A kutatásom módszertani alapja az információs technológia és a segítségével próbálom 

megvalósítani a területi egységek mező jellemzőinek összegyűjtését, elemzését (Rechnitzer et 

al., 2013). Ma már házi körülmények között is kiválóan végezhető mind az adatok tárolása, 

mind azok feldolgozása, hiszen már egy átlagos mobiltelefon is hatalmas számítási és tárolási 

kapacitással rendelkezik. Így nincs szükség mintavételezésre, mivel az összes adatot könnyen 

össze lehet gyűjteni és feldolgozni egy laptop segítségével. Popper (1997, 31) azt állítja: 

„Mármost a legkevésbé sem magától értetődő, hogy logikailag jogosultak volnánk egyedi 

állításokból – legyen ezek száma bármilyen nagy – egyetemes állításokat levezetni.”. A most 

bemutatásra kerülő módszertan segítségével fel tudtam oldani ezt a problémát, mivel egy 

adott időpont összes adatának feldolgozásával az egész halmazra vonatkozó állításokat 

lehetséges tenni. Ahhoz, hogy az így épített adatbázisból hozzájussunk a rejtett 

információkhoz és tudást nyerjünk, az adatbányászat az a technológia, módszertan, mely 

segítséget nyújt. Fajszi et al. (2010, 22) szerint „az adatbányászat az adatbázisokból olyan 

implicit és rejtett információkat, összefüggéseket, szabályszerűségeket, mintázatokat nyer ki, 

amelyek a gyakorlatban is jól hasznosíthatóak”. Az összegyűjtött adatokon lefuttatott 

lekérdezéseket értem a későbbiekben ez alatt.  
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Az Amazon webáruház internetes könyvesboltnak indult és bár Magyarországon nincs 

közvetlenül jelen, de érdemes megvizsgálni. Úgy gondolom, hogy az adatbányászat igazi 

úttörői ők. Bár nem ők az elsők, de talán ők azok, akik a legjobban aknázták ki az 

adatbányászatot. Ezt úgy tudnám bemutatni, hogy a korai adatbányászati példák statikus 

eredmények voltak. A szakemberek az adatbázisban próbáltak mintákat keresni, míg az 

Amazon viszont valós időben alkalmazza a tanulási képességekkel bíró mintáit, 

algoritmusait. Kumar (2002) szerint a statikus azt jelenti, mikor az értékesítési adatok alapján 

arra jöttek rá, hogy a pelenkák közelébe, mellé érdemes egy sör pultot tenni egy 

hipermarketben, mert ki lehetett mutatni, hogy az apukák, akik berohantak pelenkát 

vásárolni, sört is gyakran vettek. Az Amazon mikor könyvesboltként elindult, profi 

szakembereket fizetett meg azért, hogy a termékeikről, vagyis akkor még főleg könyvekről, 

kritikákat írjon és utána ajánljon további könyveket, hogy növelje az értékesítést. Innovációs 

szemléletük nem hagyta nyugodni őket és kipróbálták az adatbányászatot és az alapján 

fejlesztettek egy ajánlói rendszert. Ez azt jelentette, hogy a korábbi adatok alapján az oldal 

aszerint, hogy a felhasználó milyen termékeket néz meg, egy következő terméket ajánlott. 

Hamar kiderült, hogy így sokkal pontosabban lehet szegmentálni a felhasználókat és 

értékesíteni több terméket.  

Az adatbányászat alapjai nem az informatika korában, hanem sokkal korábban kezdődtek.  

Hunyadi (2011) szerint Thomas Bayes angol matematikus publikációjában a “An Essay 

towards solving a Problem in the Doctrine of Chances”-ben írta meg a tételt, amit Bayes-

tételnek nevezünk. Ennek a tételnek a lényege “… pedig nem más, mint a valószínűségek 

felcserélhetősége. Amennyiben a feltételes valószínűségeknek ok-okozati interpretációt 

adunk, akkor az okok és okozatok egymással való kapcsolatát, az okozati láncon való 

kétirányú mozgást írja le. Amennyiben előzmény-következmény módon gondolkodunk, akkor 

időben történő visszafelé következtetés eszközét is láthatjuk a Bayes-tételben. Mindenképpen 

a fordított irányú gondolkodás (inverz-valószínűségek számítása) az az elem, ami itt lényeges, 

és ez volt az a mozzanat, ami a klasszikus alkalmazásokat jellemezte.“  (Hunyadi, 2011, 

1152). A Bayes-tételre szintén ebben a publikációban találtam meg a legjobb gyakorlati 

példát: 

“Egy friss tanulmányban (Kadane, 2009) a szerző a korai detektívirodalomból vesz példákat 

ennek interpretálására: a detektív munkája is hasonló fordított gondolkodást igényel, hiszen 

fordítva járja be az oksági láncot. A detektív szembesül az eredménnyel (okozat), és azt 

próbálja megtalálni, hogy milyen okok vezethettek a tapasztalt okozathoz. A cikk idézi ezzel 

kapcsolatban Sir Conan Doyle-t: „A legtöbb ember képes arra, hogy ha az események egy 
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sorát leírjuk, az eredményt megmondják. Össze tudják az agyukban rakni a 

következményeket, és előre tudják jelezni a várható kimenetet. Kevesen vannak ugyanakkor 

olyanok, akik, ha elmondunk nekik egy eredményt, fel tudják építeni azt a láncot, látják 

azokat a lépéseket, amelyek ehhez az eredményhez vezettek.” Végül is éppen ez az, amit a 

Bayes-tétel formalizál.”  (Hunyadi, 2011, 1154). Bayes-tétele majdnem elveszett, mivel ő 

maga sosem publikálta, hanem Richard Poe adta ki a halála után (Holland, 1968). Ezt 

követően Adrien-Marie Legendre (1805) és Carl Friedrich Gauss (1823) párhuzamosan is 

egy következő alappillérét fektették le az adatbányászatnak, a regresszióanalízist. 

Az adatbányászattal kapcsolatban a protoinformatikai korszakban, a tragikus halálban elhunyt 

Alan Turingot kell megemlíteni, aki az 1936-os On Computable Numbers with an Application 

to the Entscheidungsproblem cikkében lefekteti a modern számítógépes adatfeldolgozás 

koncepcióját (Turing, 1936). Majd ezt követően, 1943-ban Warren McCulloch és Walter Pitts 

(1990) a neurális hálózatok alapjait fektette le. Az adatbányászat ezért tud építeni az emberi 

agy működésére. Az agy fő feldolgozó egységei a neuronok és az ezekből álló hálózatokat 

nevezzük neurális hálózatoknak. A gyakorlati példa pedig a felismerési feladatok, üzleti 

alkalmazásokban például az előrejelzések. 

Egy kicsit előreugorva az időben már a programozás fejlődött rohamosan, Larry Fogel 1965-

ben alapította meg a cégét, a Deceison Science Inc.-et (Burgin, 2008), mely a mesterséges 

intelligencia programozásához szükséges algoritmusokat alkotta meg. Pár évvel később a 

hetvenes években megjelennek azon adatbázisok, melyek rengeteg adat tárolására képesek. A 

biológia később is megjelenik az adatbányászathoz vezető úton, 1975-ben John Henry 

Holland (1992) megalkotja az elméleti alapokat a felfedező alkalmazásokhoz.  

Gregory Piatetsky-Shapiro orosz emigráns, aki először Izraelben, majd az Egyesült 

Államokban telepedett le és járt egyetemre, a doktori fokozatának megszerzése után 

adatbázisokhoz illeszthető intelligens interfészeken kezdett el dolgozni, aktív kutatóként 

workshopokat és konferenciákat is szervezett a témában. 1989-ben volt az első, melynek 

elnevezésekor gondban volt, mivel az adatbányászat kifejezést levédette egy HNC nevű cég, 

akiknek volt egy munkaállomásuk, amelynek a neve Database Mining Workstation volt. 

Ráadásul a statisztikusok lenézték ezt a fajta módszertant, a bányászat is alapvetően negatív 

kifejezés, hiszen nem jelenik benne, hogy igazából mi is kerül bányászatra. Ezért Piatetsky-

Shapiro KDD címet, vagyis Knowledge Discovery in Databases, tudás felfedezése 

adatbázisokban-ként nevezte el (“Knowledge Discovery in Databases: 10 years after,” n.d.). 

A kezdeményezése sikeres volt, közösségépítő hatású, ezért 1993-ban hírlevelet indít, majd 

honlapot: http://www.kdnuggets.com/  https://twitter.com/kdnuggets 
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A kilencvenes években vált a mindennapok részévé az adatbányászat, kereskedelmi cégek 

végeztek segítségével üzleti analitikát, hogy az adataikból üzleti döntéseket tudjanak 

végrehajtani, így növelve az eladásokat. Az adatbányászat kifejezés továbbfejlődött a 

technika fejlődésével, mind informatikailag, mind megnevezésében A manapság használt 

technicus terminus a „Data science” (Patil, 2011). Ez nyersfordításban adattudóst jelent, ami 

első hangzásra jól cseng, másrészt azt is hordozza magában, hogy az adott személy minden 

részterületet ismer és képes is használni egy-egy probléma megoldására. Egy 2015-ös hírrel 

szeretném lezárni az adatbányászat fejezetét és téma fontosságát is megmutatni, ugyanis 

ekkor lett Dr Dj Patil az amerikai Fehér Ház adatbányászati szakértője, „Chief Data 

Scientist”-je (“The White House Names Dr. DJ Patil as the First U.S. Chief Data Scientist,” 

2015). Patil a magánszektorból érkezett, olyan cégeknek dolgozott, mint a LinkedIn, eBay, 

Skype, PayPal és az „adattudós” kifejezésnek is ő volt az alkotója. 

 

Webbányászat 
 

A dolgozatban a munkaerőpiac, coworking irodák vizsgálatához webbányászatot használtam. 

Az interneten található oldalakra, adatokra vonatkozó adatbányászati megoldások használatát 

webbányászatnak hívjuk (Cooly et al., 1999). Az internetről összegyűjtött adatokat nem 

Excel állományokban érdemes ma már tartani, hanem adatbáziskezelő segítségével 

adattárházat építeni belőle. Az adattárházak általában a vállalatok által maguknak termelt, a 

mindennapi működés során keletkezett információkból alkotott adatbázisok. Inmon (2005) 

úgy fogalmazott, hogy „az adattárház témaorientált, integrált, az adatokat történetiségében 

változatlanul tároló rendszer, melynek a fő célja az adatokból történő hatékony 

információkinyerés biztosítása, elsősorban döntéshozatali folyamatok támogatása 

érdekében”. 

Az adattárházra jellemző: 

 

¾ A témaorientáltság, esetünkben a kreatív ipar adatai kerülnek összegyűjtésre. A 

témakörök kapcsolatban vannak egymással, mely város milyen adottságokkal bír.  

¾ Az integráltság, vagyis a különböző forrásból összegyűjtött adatok egységesítve és 

szabványosítva kerülnek letárolásra. Több időszak adatai, vagyis a programok, 

robotok, amelyek megírásra kerültek bármikor újra lefuttathatóak, így időbeli 

összehasonlítást is megengednek.  
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¾ Az időbeli változatlanság, vagyis a korábban rögzített adatok nem változnak meg, ezt 

egy időbélyeggel lehet megoldani, mely során egy adott táblában lehet látni, mely 

adat az aktuális.  

¾ A hozzáférhetőség, ami azt jelenti, hogy az adatok egyszerűen és jól időzíthetően 

legyenek hozzáférhetőek. Jelen kutatás során ez kevésbé értelmezhető, inkább 

produkciós környezetben működő rendszereknél fontos ez a kritérium.  

¾ A transzformáltság, azaz a különböző forrásból érkező adatokat egységes formátumra 

kell alakítani.  

 

A mindennapi életben rengeteg helyen találkozhatunk webbányászattal. Árkereső oldalak, 

melyek különböző webshopok árajánlatait gyűjtik össze egy helyen, épülnek erre a 

technológiára, többek közt hoteleket ajánló, ingatlanokat értékesítő oldalak, pénzügyi 

szolgáltatásokat figyelő vagy éppen nyújtó oldalak, vagy valós idejű sporttal kapcsolatos 

weblapok. 

A legelső webbányászatot végző robot/program 1993-ban jelent meg (Mirtaheri et al., 2014), 

egész pontosan négy darab ebben az évben, World Wide Web Wanderer, Jump Station, 

World Wide Web Worm és a  RBSE spider. Ezek a robotok statisztikai adatgyűjtési célokra 

készültek. Az ezt követő években folyamatosan szaporodtak a különböző robotok, melyek 

megnövekedett számú weboldalakat indexáltak. 1998-ban Sergey Brin és Larry Page 

elkészítette a leghíresebb webbányászatot végző alkalmazást, ami nem más, mint a Google 

keresőmotorja. Bár az algoritmusát szigorúan őrzik, mégis lehet sejteni, hogyan működik. Az 

általa már ismert weboldalakra folyamatosan visszatér és mindig egy aktualizált másolatot 

készít a weboldalról, melyet a keresőben tárolt változatként tudunk előhívni. Elemzi is az 

oldalakat, hogy milyen hivatkozások találhatóak rajta, és később azokat is felkeresi. A 

keresőmarketing azzal foglalkozik, hogy egy adott weboldal egy adott keresőben minél jobb 

helyezést érjen el. 

A Google-nél ez a hivatkozások alapján működik, ennek az algoritmusnak PageRank a neve, 

mely egy adott oldalra mutató hivatkozások mennyisége és minősége alapján csoportosítja az 

egyes keresőszavakra a találatokat. A dolgozathoz tartozó empíria természetesen nem 

tartalmaz ilyen bonyolult algoritmusokat. Az általam programozott robotnak könnyű dolga 

van, mert azon oldalaknak, amelyeket elemzett, előre ismert felépítése van, így könnyen 

megtalált olyan részeket, ahol a releváns adatok vannak, azok kigyűjtését a több ezres 
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nagyságú minta miatt a kézi adatgyűjtéssel szemben felgyorsította és a kigyűjtött adatokat 

táblákba rendszerezte. 

 

Szövegbányászat 
 

”A szövegbányászat célja, hogy a szöveges formában - interneten, szöveges adatbázisokban, 

vállalati intraneteken vagy személyi számítógépeken - tárolt, azaz jellemzően strukturálatlan 

elektronikus adatokból a rejtett, nem triviális információkat felderítse, illetve a hozzáadott 

információkat kinyerje.” (Tikk, 2007, 1). Ezt a módszert alkalmaztam arra, hogy az 

összegyűjtőt álláshirdetéseket elemezzem az állásleírások alapján, nem pedig az állás 

megnevezése alapján, hogy eldönthessem, melyik tekinthető kreatívnak, illetve hogy a 

coworking irodákat osztályozhassam elhelyezkedésüket illetően. Az első gondolatok a 

szövegbányászatról 1958-ban jelentek meg (Luhn, 1958), melyben szervezeteken belül 

keletkező dokumentumok szövegeinek feldolgozásáról ír Luhn. A hatvanas évektől a 

kilencvenes évekig terjedő időszakot a számok analizálása jellemezte, hiszen ez jóval 

egyszerűbben megoldható informatikailag, vagyis a számokkal való művelet, mint a struktúra 

nélküli szövegeké. A legelső alkalmazók nyomozók voltak, például a titkosszolgálatoknál, 

akik, mint a tűt a szénakazalban próbálták meg kifejezések alapján a terroristákat megtalálni 

(“A Brief History of Text Analytics by Seth Grimes - BeyeNETWORK,” n.d.). Azt hiszem 

manapság a gyakorlati életben a Twitter elemzése a legjobb példa a szövegbányászatra. A 

Twitter egy olyan blogszolgáltatás, ahol bármilyen témakör engedélyezett, viszont csupán 

140 karakter hosszú lehet egy-egy bejegyzés (Kwak et al., 2010). Az egyik legnépszerűbb 

oldal, 2015-ben már több, mint 300 millió aktív felhasználója volt (Quintaro, 2015). A 

folyamatos kommunikációt, mely a Twitteren zajlik, rengetegen figyelik különböző 

webbányászati, elemző szoftverekkel, a titkosszolgálatoktól a kutatókig.  

A fejezet zárásaként készítettem egy táblát (1. táblázat), mely ezen bemutatott újfajta 

módszertanokat hasonlítja össze. Az első paraméter a módszertan adatforrása, az adott 

módszertannal található adatokat lehet elemezni, feldolgozni, míg a második paraméter, hogy 

milyen az adat típusa. A következő oszlopban arra adok választ, hogy az adott módszer 

elsősorban mire való. Az utolsó két oszlop pedig egy iránytű, hogy a disszertáción belül hol 

és mit dolgozok fel ezekkel az új típusú megközelítésekkel. 
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1. táblázat - Módszertanok összehasonlítása 

Módszertan Adat források Adat 
típusok 

Adat 
használati mód 

Melyik 
fejezeteben kerül 
felhasználásra 

Mit fogok vizsgálni 
vele 

Adatbányászat Adatbázisban 
letárolt táblák 

Bármi Összefüggések 
feltárása 

5.3. Coworking, 
mint munkahely 

Budapest és 
Amszterdam coworking 
irodák adatai alapján 
összefüggések feltárása 

Webbányászat Internet Szövegek, 
képek 

Gyűjtés 3.2. Kreatív ipar 
Magyarországon 
5.1. Coworking 
iroda, mint 
harmadik hely 
 

Magyarországi kreatív 
személyek eloszlása 
Nagyobb városok 
kreatív jellemzői 
Győr-Moson-Sopron 
megye (kreatív) állásai 
Coworking irodák 
adatai 

Szövegbányászat Szöveges 
dokumentumok 

Szövegek Természetes 
nyelvek 
feldolgozása 

3.2. Kreatív ipar 
Magyarországon 
5.2. A coworking 
irodák bérlői 

Győr-Moson-Sopron 
megye (kreatív) állásai 
Coworking irodák 
városon belüli 
elhelyezkedése 

Forrás: Saját szerkesztés (2016) 

 

A dolgozatban alapvetően a kreatív iparral, gazdasággal, városokkal kapcsolatos adatokat a 

webbányászat segítségével gyűjtöttem össze és építettem belőle egy adatbázist. Az 

adatbázisban található táblákat, adatokat az adatbányászat segítségével elemeztem, próbáltam 

feltárni a rejtett összefüggéseket, míg a sztring jellegű adatok elemzéséhez pedig a 

szövegbányászatot alkalmaztam. 

Adatfelvétel ideje 2015-ben volt, intervalluma 2 nap volt, mivel a webbányász robot 

késleltetve hívta le Sharedesk egyes oldalait, hogy a webszerver ne tekintse túlterheléses 

támadásnak (Denial of Service, Dos). Az így megszerzett adatok egy nagy fájlba kerülnek 

nyers szövegként, mely önmagában használhatatlan, feldolgozásukhoz további programokat 

kellett írni, mellyel lehetővé vált a rendszerezésük, osztályozásuk. Ezt követően pedig 

lehetővé vált a strukturált adatok adatbázisba (MySQL, NoSQL) töltése, melyeken utána a 

Python programozási nyelv adatelemzés moduljával a pandasszal (panel datas) futtattam 

statisztikai lekérdezéseket. 
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Hipotézisek 
 

A kreatív gazdaság kutatása során az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg. 

 

Teoretikus hipotézisek 

1. A kreatív gócok új fejlesztési erőként jelennek meg a gazdaságban, a korábbi föld, 

tőke, munkaerő, innováció, tudás hajtóereje mellett. A fejlődési modelleket vizsgálva 

az informatika és infokommunikációs világban a kreativitás új típusú megközelítést 

igényel, mivel a korábbi erőforrásokra építkezik és hatásában is komplexen alakítja a 

folyamatokat, a gazdasági környezetet, térbeli koncentrációt okoz és ez a városi 

tereket is átalakítja.  

2. A kreatív góc térbeli koncentrációt okoz. A digitalizáció, internet lecsökkentette a 

távolságokat, a digitális tér kiegyenlíti a fizikai tér okozta különbségeket. Ennek 

ellenére az új típusú térhasználat miatt nem szűnnek meg a csomópontok, hanem még 

szükségesebbek, mint korábban. A terek innovációs maggá válnak, ösztönzik az ott 

élőket. A városiasodás folyamata nem csökkent az infokommunikációs technológia 

korszakában, az emberek a kisebb településekről a csomóponti régiók felé költöznek, 

annak ellenére, hogy a technológia a mindennapi élet részévé vált, ráadásul az 

eszközöknek nincs már helyhez kötöttségük, vezeték nélküli hálózatok, mobil 

eszközök jelentek meg. E folyamatok, technológiák nem az emberek térbeli eloszlását 

változtatják meg, hanem a kommunikáció mennyiségét, gyorsaságát és ez a 

városhasználat módját változtatja meg, felértékelődnek a korábban elhagyatott, 

lepusztult belvárosi magrészek. 

 

Tér és a kreativitás, gyakorlati hipotézisek 

3. A kreatív góc, mint új entitás jellemzésére a kreatív módszertan és a kreativitás 

attribútumait hordozó személyek, munkahelyek és helyszínek alkalmasak.. A 

disszertációmban megpróbálom lehatárolni a kreatív gócokat, melyeket három faktor 

megléte alapján (személyek, munkahelyek, helyszínek) további alkategóriákba 

sorolom. Az empíriában pedig e pontokat keresem meg a világban a webbányászat 

segítségével, földrajzilag mely településekhez köthetőek, és ezeknek a térbeli 

elhelyezkedésére, sűrűségére lehetséges-e csomópontban való tömörülést 

megállapítani. 
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4. A kreatív góc a jelentős gazdasági adottságokkal, gazdasági erőforrásokkal és múlttal 

rendelkező településeken jelenik meg, nem pedig a nagy népsűrűséggel, lakossággal 

rendelkező nagyvárosokban vagy újonnan létrehozott városrészekben. A 

webbányászattal összegyűjtött adatbázison a szokásos regionális, országos, város 

szintű adatelemzés helyett még mélyebbre ások, a településen belüli 

elhelyezkedéseket vizsgálom. A városrészek azonosításához szövegbányászatot 

használok. 

5. A kreatív gócok kreativitást hordozó személyek, valamint szűkebb (munkahely) és 

tágabb (település, településrész) környezetük interakciójaként alakulnak ki. Az 

interakciókat meghatározza azok közvetlen kontextusa (lokálisa), azok a feltételek, 

hogy a személy interakcióba léphessen környezetével (jelenlét-elérhetőség) és társas 

érintkezések csomópontjai. Úgy gondolom, hogy a kreativitást nem lehet tipizálni 

várostípusok vagy azok statisztikai adatai alapján. 

 

Dolgozat felépítése 
 

 

A disszertációm szerkezeti felépítését a Doktori Iskola formai útmutatását követve 

készítettem el, amelyet a témához igazítottam, hármas tagoltság jelenik meg a struktúrában 

(1. ábra):  

 

¾ elméleti fejezetből (2. és 3.),  

¾ modellalkotási fejezetből (4.), 

¾ empirikus fejezetből (5.). 

 

A bevezető három fejezet után (2., 3., 4.), hármas egységet alkot a kreativitás térbelisége, 

mint: 

¾ városok és helyszínek (4.2.1.),  

¾ az emberek, mint kreatív polgárok (4.2.2.), 

¾ kreatív munkahelyek, irodák (4.2.3.). 
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1. ábra - A dolgozat felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés (2016) 
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fejlődése felgyorsult az iparosodásnak és a technológia fejlődésének köszönhetően, de nem 

egy egyenletes fejlődési görbét alkot. Ezért bemutatom Kondratyev-ciklus elméletét, amely 

hullámai és ciklusai komplex módon befolyásolják az adott kreatív emberek, generációk 

városhasználati vagy fogyasztási szokásait. Ezt követően a kreativitás fogalma kerül 

lehatárolásra és tisztásra. Mind a kreativitás, mind majd a kreatív gazdaság, ipar sokfajta 

meghatározással rendelkezik, mégsincs általános meghatározás, ezért első lépésben 

szemantikai megközelítést alkalmaztam, a különböző kreativitás definíciók bemutatása előtt. 

Többfajta kreativitás is megjelenik a szakirodalomban, a brüsszeli KEA1 nevű kreatív iparral 

foglalkozó tanácsadó cégnek az osztályozási rendszere is ismertetésre kerül. Legvégül, 

visszacsatolásképpen az előző fejezethez, készítettem egy összehasonlítást a három 

korszakról és a hozzájuk kapcsolódó kreativitásról. A dolgozat további részében a kreativitást 

a posztmodern világban vizsgálom. A kreativitás sok esetben számokkal vagy betűkkel 

nehezen leírható, ezért a mondanivalómat ábrák segítségével is szemléltetem.  

A XXI. században a kreatív gazdaság legvitatottabb, mégis talán a legmeghatározóbb 

kutatójának Richard Florida2 munkásságát fogom bemutatni. A marxista csengésű kreatív 

osztályelmélete a korábbi tudásmunkás fogalom bővítése a művészekkel. Saját indexeket 

alkotott a kreativitás mérésére, városok és országok összehasonlítására, melyekből felépült a 

3T modellje. A szakirodalom olvasása közben az volt a tapasztalatom, hogy Floridát gyakran 

igen felületesen idézik, vagy mutatják be, ezért törekedtem arra, hogy teljesen rendszerezve 

prezentáljam a munkásságát.  

Rendkívül sok kreatív gazdasággal kapcsolatos kifejezés található meg a szakirodalomban, 

mely megismerése után feladatomnak tekintettem a kreatív gazdaság klasszifikációknak, 

modelleknek az ismertetését és rendszerezését. Kreatív ipar modellek szemléltetésével az 

elméleti és gyakorlati dimenziók feltárására törekedtem, így láthatóvá válik, hogy 

országonként vagy nemzeti és nemzetközi szervezetek miképpen közelítik meg a kreatív 

ipart. 

Ismertetem a különböző kreatív ipari modelleket, klasszifikációkat, a magyarországi 

helyzetet, milyen megközelítések találhatóak meg az akadémiai publikációkban és az állami 

programokban. Majd az azokban felsorolt iparágakat, aliparágakat, a gazdasági 

                                                
1 KEA European Affairs, brüsszeli kutató és tanácsadó cég, mely 1999 óta készít jelentéseket 
a kreatív iparról (http://www.keanet.eu/about-us/). 
 
2 Richard Florida (született 1957, Newark, New Jersey) a Torontoi Egyetem professzora, a 
Martin Prosperity Institue igazgatója. Fő művei a 2001-ben megjelent Rise of the Creative 
Class és a 2017-ben megjelent New Urban Crisis. 
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tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerezésére használt EU-s NACE3 Rev. 2. 

segítségével összehasonlítom, megkeresem a különbségeket, az átfedéseket és ajánlatot 

teszek egy általános modellre, valamint két körös normalizálás után áttekintést adok, hogy a 

modellek többsége alapján mely iparágak tekinthetőek kreatívnak. 

A szakirodalom feldolgozásán alapuló modell után saját modellt is leírok a disszertációban, 

amit kreatív góc modellnek neveztem el. Más kreatív ipari modellekkel szemben puha 

tényezőkön alapul, három komponensre épül és a tényezők meglétét vizsgálja az adott térben. 

Amennyiben csak részlegesen teljesülnek a kritériumok, azon esetekre is kidolgoztam 

megközelítést, koncepciót. A modell első összetevője a kreatív helyszínek, mely alapja a 

kreatív város és a harmadik helyszín elmélete. Berlin segítségével a valós megjelenését is be 

fogom mutatni. A második komponens a kreatív személyek, polgárok, a posztmodern világ 

középosztálya, városlakói, róluk foguk egy áttekintést adni, mind a generációkról, mind a 

szubkultúrákról, majd a szokásaikról, hogy hogyan használják a városi teret, gépkocsi helyett 

reneszánszát éli a biciklivel való közlekedés, és régi lerobbant városrészek születnek újjá a 

dzsentrifikáció által. A harmadik eleme a modellnek a munkahely, mely kreativitását azzal 

nyeri el, hogy alkalmas az alternatív munkastruktúrákra és belsőépítészetileg is újításokat hoz 

(pl. megjelennek a kanapék az irodákban), így az általa nyújtott szolgáltatások miatt kreatív 

miliőt teremt, ahol a dolgozó kizökkenhet a napi rutinból és az alkotásra képes koncentrálni.  

Úgy gondolom, hogy ezek teljesítik mind a három ismérvet, vagyis kreatív emberek 

dolgoznak ezekben az irodákban, kreatív munkákat végeznek, és ezen irodák olyan helyeken 

jelennek meg, amely környékén kreatív helyszínek is találhatóak. Számítógépes programozás 

segítségével ezen irodák adatait gyűjtöttem össze a sharedesk.net oldalról webbányászattal, és 

a több mint 7000 iroda adatai alapján állítottam össze ezen irodák tulajdonságait.  

Az empíria tagolása is hármas: 

 

¾ Az első részben megpróbálom bebizonyítani, hogy a coworking iroda is harmadik 

helynek tekinthető, egyrészt az egyik iroda önjellemzését vetettem össze Oldenburg 

(1999) jellemzésével, másrészt számszerűsítem is, mivel a harmadik hely olcsón 

igénybe vehető, ezért megvizsgálom nyugat-európai és kelet-európai nagyvárosban, 

                                                
3 A NACE ("Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 
Européennes") a gazdasági tevékenységek statisztikai besorolási szabványa az EU-ban. 
Részletesen megtalálható a 29/2002 (2001. december 19.)-es Tanácsi Rendeletben. Az 
értekezésben használt második verzió 2008. január 1-től lépett hatályba. 



15 
 

hogyan viszonyul egy ilyen fajta közösségi iroda bérleti költsége az adott város 

harmadik hely áraihoz képest.  

¾ Ezt követően megvizsgálom, hogy a coworking irodák, hogyan helyezkednek el a 

térben és ez az eloszlás milyen viszonyban van Florida 3T modellével, kreatív 

indexével. A második komponens a kreatív polgár, így a közösségi terek bérlőit 

hasonlítom össze a kreatív osztállyal, majd azt vizsgálom meg, hogy városon belül hol 

helyezkednek el ezen irodák, mivel úgy gondolom, hogy a közösségi iroda 

reprezentálja a kreatív polgár térhasználati szokásait.  

¾ A kreatív góc modell legutolsó pillérje a kreatív munkahely, az utolsó empíriát 

tartalmazó fejezetben bebizonyítom, hogy a közösségi irodák megfelelnek ezeknek a 

kritériumoknak, majd kelet-közép-európai és nyugat-európai példák segítségével 

megvizsgálom, hogy ezen irodákra milyen szolgáltatások, funkciók tekinthető 

jellemzőnek, lehetséges-e a kreativitást transzferálni, vannak-e alapkritériumok hozzá. 

 

Legvégül a dolgozat lezárása található, a hipotézisek kiértékelése és kitekintés. 

 

Kreatív góc modell 
 

Elsődleges prioritásom volt a megalkotás során, hogy térbeliséggel ruházzam fel a 

kreativitást. 

Floridánál, akire oly nagy hatással volt Jane Jacobs, rengeteget idézi (Florida, 2002, Florida 

2005, Florida 2011), mégsem jelennek meg modelljeiben, indexeiben a városokon belüli 

kisebb egységek, mint a negyedek, városrészek, kerületek, illetve hogy ezeknek milyen 

jelentőségük, dinamikájuk van.  Florida méri országok, városok kreativitását, de úgy 

gondolom, hogy ez nem elegendő, a kreativitásnak sokkal több dimenziója van településeken 

belül. 

Kreatív góc egy új elméleti megközelítése a kreatív gazdaság térbeli leírásának. A kreatív góc 

egy olyan városrész, ahol emberek élni, dolgozni és alkotni tudnak, mindezt úgy, hogy 

élvezik, jól érzik magukat, önmegvalósítanak. A Doktori Iskolában Győr kutatása közben 

nem tudtam eldönteni, hogy mennyire lehet Győrt kreatívnak tekinteni (Lévai, 2014). A 

dilemma alapját az okozta, hogy Győr nagyon Audi orientált és bár Florida definíciója szerint 

a mérnökök a kreatív osztályba tartoznak, mégsem éreztem a kreatív vibrációt a levegőben, 

hiányoltam a képzetlen kreatívokat, a bohémokat például a péntek esti éjszakai élet 
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nyüzsgésében, olyan hipotézist is megfogalmaztam, hogy Bécs, Pozsony, Budapest 

valószínűsíthetően elszívja ezen embereket. A lakóhelyemről, Budatétényről, ugyanez 

mondható el, itt található Magyarország egyik legnagyobb médiavállalkozása, az RTL 

Magyarország (M-RTL Zrt – Céginfo.hu, 2016), mely piaci teljesítménye a reklám piac 60%-

át fedi le, mégis a székház környezetében nem található kreatív tér. Egészen pontosan 

megfogalmazva a kreatív helyszínek hiányoznak, hiszen az épület külvárosi, kertesházas 

övezetben, családi házak között található, így a munkaidő után vagy akár helyett nincs olyan 

helyszín, ami kreatív elfoglaltságot jelenthetne, pedig a dolgozók nagy része igen kreatív 

munkát végez. Ezzel szemben a három leghíresebb magyarországi technológiai startup 

vállalkozás, a Prezi, a LogMeIn, illetve a Ustream (aki előtte a külvárosi Graphisoft parkban 

bérelt irodát), mind az Andrássy út környékén található. Ezt a részt tekintem Budapest kreatív 

gócának, a kifejezés alatt azt értem, hogy egy területen koncentrálódnak: 

 

¾ a kreatív személyek,  

¾ a kreatív munkahelyek,  

¾ a kreatív helyszínek.  

 

Több hasonló terminológia létezik már, melyekkel a közgazdászok próbálják leírni a 

posztfordista városok gazdasági jelenségeit:  

 

¾ „science city” (Evans, 2009), 

¾ „creative city” (Evans, 2009),  

¾ „culture city” (Evans, 2009),  

¾ „creative space” (Brouillette, 2007),  

¾ „space of flows” (Brouillette, 2007). 

 

A megközelítésem abban különbözik, hogy ezen terminológiák városokra vonatkoznak, 

azonban én úgy gondolom, hogyha valóban térben gondolkodunk, és így értelmezzük a 

kreativitást, egy város ritkán homogén módon kreatív, hiszen a három tényezőből nem biztos, 

hogy mindenhol mindegyik megtalálható. Howkins (2002) a kreativitást egy adott térben 

lezajló tranzakciók számából vezette le, Lengyel (2008) pedig azt állítja, hogy a meghatározó 

az innovációk létrehozása és terjedése szempontjából: 
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¾ a térbeli közelség,  

¾ a „face-to-face” kapcsolat,  

¾ a helyi miliő. 

 

A kreatív góc modell három faktoron alapszik (2. ábra), egy adott területen találhatóak-e 

kreatív személyek, kreatív ipari munkahelyek, kreatív helyszínek, ahol az emberek a 

szabadidejüket el tudják tölteni.  

 

Amennyiben csak kettő faktor található meg a háromból, akkor beszélünk: 

 

¾ a startup központról,  

¾ a dzsentrifikációról, 

¾ a kreatív városi térről. 
 

2. ábra - Kreatív góc modell 

 
Forrás: Saját szerkesztés (2016) 
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Landry (2008, xviii) úgy fogalmazta meg „Melyek azon a feltételek, amelyeket az én városom 

képes nyújtani az itt élő embereknek és itt működő intézményekhez ahhoz, hogy 

képzelőerejüket használva gondolkodjanak, tervezzenek és tevékenykedjenek, és a város 

javára legyenek képesek fordítani a változások hullámait?”. A kreatív gazdasággal 

kapcsolatos modellek, indexek között két típust találtam, az egyik kemény, a másik puha 

tényezőkkel dolgozik. A kreatív góc modell három komponense a puha adottságokat keresi, 

célja viszont nem a kreatív területek összehasonlítása, hanem a detektálása. 

A kreatív góc modellem három faktora három kreatív gazdasági elméleti irányzatnak felel 

meg, a modell pedig ezeknek az összekapcsolása. Azon területeket, amelyeken csupán két 

faktor van jelen, másik három elmélet írja le. Kiemelkedő szerepet játszott a modellalkotás 

elméleti hátterében a helyszínekkel kapcsolatban Richard Florida kreatív város elmélete és 

Jane Jacobs munkássága, aki a városon belüli sokkal kisebb egységekben gondolkozik, 

negyedekben, utcákban, aki az elméleti munkássága mellett civil aktivistaként lobbizott azért, 

hogy a városi infrastruktúra tervezés emberközpontúvá váljon, hozzon létre élhető tereket. A 

kreatív gócok is egy ilyen megközelítés, melyeknek a makrogazdasági mutatók az 

eredményük, nem pedig a lehatárolásához használható adatok, paraméterek. 

A modellemben a személy komponens ötvözi: 

 

¾ Peter Drucker tudásmunkását,  

¾ Richard Florida kreatív osztályát,  

¾ a városi középosztályt.  

 

Ezért a komponensek fejezetben részletesen bemutatom a polgárságot alakító generációk, 

szubkultúra fogalmakat, mely társadalmi berendezkedés a hajtómotorja az új gazdaságnak.  

Szintén jelentős hatással bírt a munkahelyekkel kapcsolatos komponensre Drucker 

munkássága, aki a két világégés között megtapasztalta a fordista munkaszervezést, majd a 

második világháború után már amerikai állampolgárként, menedzsment professzorként pedig 

a vállalatokon belüli hatását a posztmodern korszaknak. Laing, aki megkérdőjelezte az irodai 

munka létét és szerinte maga az iroda és a 8-tól 16-ig tartó munkarend nem posztmodern, 

hanem a fordizmus öröksége, maradványa a jelenkorban. Összefoglalva megállapítható, hogy 

az általam létrehozott modell Florida, Jacobs, Smith, Drucker és Laing elméleti 

munkásságának három dimenzióra osztásán és térbeli megjelenésük minőségén alapul. 

Floridától a kreatív osztály és a kreatív város komponenst emelem át. 
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A kreatív góc modell dzsentrifikációs szekcióját Neil Smith dzsentrifikációs elmélete 

alapozza meg, amiben kifejti, hogy a középosztály hogyan vásárolja fel a volt munkásosztály 

által lakott területeket. A külföldi szakirodalomban van, amikor dzsentrifikáció helyett 

városrészek revitalizációja vagy reneszánsza kifejezést használják, én ezektől tartózkodtam, 

mert e szavak jelentésükben utalnak az ingatlanok korábbi állapotára.  

Jan Gehl dán építész ráébredt az ember szerepére az épületek esetében és emiatt tekintem őt 

és munkásságát jelentősnek a kreatív embereknek és városoknak, helyszíneknek, vagyis a 

kreatív városi tereknek kapcsán. Az 1960-as években főleg megfigyelésen alapuló 

viselkedéskutatásokat végzett: közterek használata, a közösségi együttélés empirikus 

vizsgálata. A kreatív városi terek megállapításához az ő kutatási kérdései az iránymutatóak a 

kreatív góc modellemben (Gehl & Svarre, 2013). 

A legutolsó két komponensből álló faktor pedig a startup központ, mely gondolat alapja 

Florida technológia indexe volt, számomra ezek olyan terültek, ahol a szabadalmak száma 

növekedésnek indul, de maga a helyszín, a város nem rendelkezik történelemmel vagy 

megfelelő szolgáltatásokkal és a hely szellemével. 

 

A kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása 
 

A bevezetésben öt hipotézist fogalmaztam meg és bizonyításukhoz áttekintettem a vonatkozó 

elméleti és empirikus szakirodalmat, valamint a modern technológiával megtámogatott 

módszertannal saját empirikus kutatásokat végeztem.  

Első hipotézisem szerint a kreatív gócok, mint új fejlesztési erőként jelennek meg a 

gazdaságban, a korábbi föld, tőke, munkaerő, innováció, tudás hajtóerejéhez mellett. A 2.1. 

fejezetben a posztmodern világ bemutatásának a fő üzenete az, hogy a posztmodern már nem 

egy korábbi korszak, állapot egyértelmű meghaladása, hanem több egymás mellett lévő 

fejlődési modell is lehetséges. A kreatív góc három tényező egymást erősítő folyamatos 

fejlődéséből össze, a 4.2.1. Helyszín, 4.2.2. Személy, 4.2.3. Munkahely című fejezetekben 

ezeket egyenként és részletesen ismertetem. A kreatív korszak folyamata így már nem 

egydimenziós, a kreatív embernek más a városhasználata, a kreatív osztály munkája során 

jobb hatásfokkal dolgozik, hiszen már nem a futószalag mellett kell állnia napi 8 órában, az 

internet segítségével bármikor bárhonnan dolgozhat. Ez egyrészt nagyobb gazdasági 

kibocsátást, profitot eredményez, másrészt maga a kreatív osztálybeli dolgozó nagyobb 

jövedelemre tesz szert a korábbi munkásokkal szemben, így több pénzt is költ el. Ha egy 
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városban megjelenik a kreatív góc, ott többdimenziós fejlődés indul meg, ezért ezt a 

hipotézist bizonyítottnak fogadom el. 

A második hipotézisem úgy hangzott, hogy a kreatív góc térbeli koncentrációt okoz. A 

kreatív góc térbeli koncentrációt okoz. A digitalizáció, internet lecsökkentette a távolságokat, 

a digitális tér kiegyenlíti a fizikai tér okozta különbségeket. Ennek ellenére az új típusú 

térhasználat miatt nem szűnnek meg a csomópontok, hanem még szükségesebbek, mint 

korábban. A terek innovációs maggá válnak, ösztönzik az ott élőket. 4.2.1. Helyszín 

fejezetben a posztmodern korszak kreatív városát megvizsgálva kijelenthető, hogy van 

preferált típus, vagy a nagyváros, melynek közösségi klímája és szolgáltatásai azok, amik 

vonzzák a kreatív osztályt. A 4.2.2. Személy fejezetben pedig ezen kreatív polgárok 

városhasználati szokásait mutatom be, a bicikli visszatérése, mint a közlekedési eszköz azt 

jelenti, hogy az ember a körülötte lévő maximum tíz percre található helyek sugarát 

megnövelte, a dzsentrifikáció pedig az a folyamat, mely során az elhagyatott belvárosi 

részekbe visszaköltöznek az emberek, megtöltik élettel, revitalizálják azt. 4.2.3. Munkahely 

fejeztben pedig látható, hogy bár hiába jelent meg a távmunka, az ilyen módban dolgozók 

nem szeretnek egyedül, otthon dolgozni, társaságra, közösségre vágynak. A 2.3.3. Florida 

kritikája című fejezetben a kreatív osztály és városának kritikája között az szerepel, hogy nem 

lehet igazából eldönteni, hogy a kreatív emberek miatt változik egy tér kreatívvá, kreatív 

várossá, vagy egy ilyen minőségű tér vonzza oda a kreatív embereket. Ennek ellenére le 

tudjuk szögezni, hogy ezen emberek keresik egymás társaságát, a kreatív interakciók így 

alakulnak ki, bár szükség van az online jelenlétre, digitális infrastruktúrára, de ezek együtt 

járnak a fizikai tér használatával. A hipotézist elfogadom. 

A harmadik hipotézisem úgy szólt, hogy a kreatív gócot, mint új entitás jellemzésére a 

kreatív módszertan és a kreativitás attribútumait hordozó személyek, munkahelyek és 

helyszínek alkalmasak. Ennek a hipotézisnek a coworking irodák térbeli eloszlása segít a 

megválaszolásban. Először is bebizonyítom, hogy a coworking irodák is kreatív gócok, az 

5.1. Coworking iroda, mint harmadik hely fejezetben Oldenburg harmadik hely elméletével 

igazolom, hogy a kreatív góc kreatív helyszínének, mind szolgáltatások szemszögéből, mind 

társasági, mind anyagi szempontból megfelelnek a coworking irodák. Az 5.2. A coworking 

irodák bérlői fejezetben a Deskmag adatait elemezve bebizonyítom, hogy ezen közösségi 

terekben felülreprezentáltak a kreatív emberek, illetve a 5.3. Coworking, mint munkahely 

fejezetben pedig, hogy felülreprezentáltak a kreatív munkák. Az 5.1-es fejezetben továbbá 

(20. és 22. táblázatban) a coworking irodák térbeli eloszlását vizsgálom meg, és azt 
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tapasztalom, hogy a térben nem egyenletesen oszlanak el. Az irodák elhelyezkedése alapján 

ezt a hipotézisemet elfogadom. 

Negyedik hipotézisem szerint a kreatív góc a jelentős gazdasági adottságokkal, gazdasági 

erőforrásokkal és múlttal rendelkező településeken jelenik meg, nem pedig a nagy 

népsűrűséggel, lakossággal rendelkező nagyvárosokban vagy újonnan létrehozott 

városrészekben. Az 5.2. A coworking irodák bérlői fejezetben a webbányászattal 

összegyűjtött közösségi irodákat tartalmazó adatbázisban, szöveg- és adatbányászattal 

osztályoztam az irodák elhelyezkedését. Azt tapasztaltam, hogy az irodák 70%-a belvárosi 

területen jött létre. Ezt megerősíti a Deskmag, coworking irodákkal foglalkozó szervezet 

kutatása, az ő mintájukon ez az arány 76%-os. A külvárosi közösségi irodákról elmondható, 

hogy volt ipari épületek kerültek átalakításra, így alapvetően azok is rendelkeznek már 

valamifajta múlttal, ha nem is olyan minőségben, mint a történelmi belvárosok. Ezt a 

hipotézisemet elfogadom.  

Az utolsó, ötödik hipotézisemben azt állítottam, hogy a kreatív gócok kreativitást hordozó 

személyek, valamint szűkebb (munkahely) és tágabb (település, településrész) környezetük 

interakciójaként alakulnak ki. Hiába használtam kreatív módszertant az adatok elemzéséhez, 

egy leíró elemzés lett az eredménye, de az ok okozati viszonyt nem sikerült feltárni. Ezért ezt 

a hipotézist nem fogadom el. 
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