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I. Bevezetés 

Napjaink várospolitikái új szemléleti elemeket integrálnak döntési és cselekvési 

mechanizmusaikba. Egyre inkább a kreativitás, valamint a kulturális és kreatív tevékenységek 

előtérbe helyezése, támogatása nyernek teret a városok stratégiai gondolkodásában. A 

szemlélet újszerűsége abban rejlik, hogy korábban ipari, illetőleg funkcionális eszközök, 

rendszerek telepítése, elősegítése dominált. Ha csak Kelet-Közép-Európára koncentrálunk, 

ahol az elmúlt évtizedekben a szocialista urbanizációs modell érvényesült, világosan látszik, 

hogy alapvetően iparfejlesztési célok, programok erőltetett üteme által igyekeztek a városok a 

nyugat-európai országok gazdasági fejlettségét utolérni. (Szirmai 1996) Azonban a nyugati, 

fejlett országok ismét egy lépéssel előbbre kerültek, mikor is a tárgyi tőkébe való beruházás 

helyett a kutatás-fejlesztés, innováció, humán-tőke és a kulturális gazdaság kibontakoztatása 

felé mozdultak el. Jellemző volt ugyanis az ipari húzóágazatok leépülése, amelyet újszerű 

módon kulturális beruházásokkal, kutatóközpontok létrehozásával próbáltak ellensúlyozni. 

(Enyedi 2005) 

 Ez a stratégia aztán kiváló eredményeket generált olyan folyamatokat magával vonva, mint 

a gazdasági helyzet javulása, városépítészeti revitalizáció, a kultúra és a turizmus újszerű 

kapcsolata, régiók sikeres struktúraváltása. (Haarich - Plaza 2010) Éppen ebben az időszakban 

– pontosan 1985-ben - indult útjára az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) kezdeményezés, 

mely a címet elnyerő városok megújulásának mintegy katalizátorává vált, mintegy 

megtestesítette, formába öntötte az új stratégiát, eszközt jelentett az újszerű várospolitikai 

stratégia számára az új trend céljainak kivitelezésében. Az EKF projekt képes volt a városok 

számára olyan városfejlődési folyamatokat elindítani, mint új városimázs kialakítása, 

turizmus fellendítése, kulturális infrastruktúra modernizálása, valamint gazdaságfejlesztési 

eredmények produkálása a gazdaság diverzifikálása által, melynek keretében a kreatív és 

kulturális gazdaság erősödését láthattuk. (European Communities 2009) 

 A gazdaságtörténeti és város-„evolúció” e fentiekben felvezetett szakaszát igyekszünk a 

doktori disszertációmban tárgyalni. A kultúra regionális dimenziói, a kultúra-gazdaságtan és 

kultúrpolitika, kulturális és kreatív gazdaság elméleti fejezetek mintegy végigvezetnek minket 

a téma megismerésének útján, történeti és gazdaságpolitikai síkba helyeződik a városfejlődés 

kulturális és kreatív dimenziókon való haladása. Az empirikus fejezetrészekhez már 

közvetlenül kapcsolható az Európa Kulturális Fővárosa projektkezdeményezés bemutatása, 

illetve a „kreatív város” fogalmának, mibenlétének taglalása.  
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 Az empirikus kutatás térbeli lehatárolása Kelet-Közép-Európát foglalja magába, vagyis a 

már említett Európa Kulturális Fővárosa projektnek otthont adó kelet-közép-európai városok 

EKF projektjeinek részletes elemzése, feltáró és összehasonlító analízis során. 

 Ugyanakkor a legfontosabb annak a tisztázása, hogy az EKF projekt „csupán” segíti, 

beindítja azokat a fejlődési folyamatokat, amelyek a városok olyan irányú fejlődését 

generálja, minek a következtében kulturálisan pezsgő, kreatív tevékenységeket magában 

hordozó kreatív városokká válhatnak e területi entitások. Vagyis EKF cím nélkül is lehet egy 

város kreatív. Mit is jelent ez? Mitől kreatív egy város? Vannak e kreatív városok Európában? 

Az Európai Unió legújabb elemző vívmánya, a Kulturális és Kreatív Városok Figyelője, mely 

platform 168 európai kreatív várost gyűjtött össze. A második empirikus fejezet e 168 

városból a Kelet-Közép-Európában található városokat állítja majd rangsorokba, mintegy 

eszközül ama elemzésnek, hogy minek kell megfelelnie, milyen tulajdonságokat kell 

birtokolnia egy-egy városnak, hogy sikeres kreatív város lehessen. Az elemzésben a kreatív 

városok belső elemeit vizsgáljuk, indikátorokat veszünk számba, melyek által kifejezni, mérni 

tudjuk a városok kreatív színezetét, erősségét.  

 Az utolsó fejezet a térbeli és időbeli szűkítés következtében Győr városát állítja 

középpontba, vagyis a teljes disszertáció szűk keresztmetszete, kvinteszenciája Győr város 

kulturális és kreatív szempontú vizsgálata. A fejezet lényegében a győri kreatívok társadalmi 

és gazdasági beágyazottságát elemzi. A közelmúltban lezajlott, Prof. Dr. Rechnitzer János 

által vezetett kutatás módot adott egy empirikus adatbázis összeállítására, mely kérdőíves és 

fókuszcsoportos módszerrel tényadatokat tárt fel Győr kulturális és kreatív szereplőinek 

aktivitásáról, tevékenységük gazdasági és társadalmi vonatkozásairól. Tehát Győr kreatív 

jellegének belső tartalmait, e kontextusbeli erősségeit és gyengeségeit, teendőit, lehetséges 

irányait tárja fel az utolsó fejezet. 

II. Az értekezés célja 

A dolgozat célja egy olyan elemzési keret felállítása, amely a város – mint nagyrendszer – 

azon alrendszerét vizsgálja, amely a kulturális és kreatív tevékenységeket, a kulturális és 

kreatív gazdasági szférát, illetve a város kulturális kínálatát, pezsgését, értékeit hordozza 

magában. A vizsgálat szükséges, hiszen abban az esetben, amikor is jobban ismerjük e szféra 

jellegzetességeit, feltételrendszerét, hiátusait, várospolitikai beavatkozással jobb működési 

feltételeket, támogatási mechanizmusokat generálhatunk a tárgyalt szegmens szereplői 

számára. Azonban a jobb feltételrendszer - mely jobb kibontakozást, összességében 
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kiemelkedőbb sikerességet eredményezhet - nemcsak a szereplők javát szolgálja, hanem maga 

a város is ún. kreatív várossá válhat. Tehát célként jelöljük meg annak a víziónak a 

megrajzolását, amelyben a város egy kreatív, pezsgő tér, intellektuális, kulturális lüktetéssel, 

szellemi gazdagsággal, vagyis kreatív város. Nemcsak egy idilli képről beszélünk, hanem 

gazdasági szerkezetváltásról, vagy legalábbis a gazdaság diverzifikációjáról, amikor is a 

városi gazdaságon belül megerősödik a kulturális és kreatív gazdasági szféra.  

 Az elemzési keretben az elméleti megalapozás után helyet kapott az Európa Kulturális 

Fővárosa program értékelése is, méghozzá kelet-közép-európai példákkal. E nagyszabású 

európai kulturális kezdeményezés, vagy kulturális megaesemény azért került elemzésre és 

értékelésre a fent megjelölt kontextuson belül, mivel voltaképpen mintaprojektként szolgálhat 

azon programok számára, amelyek a kultúra alapú városfejlesztés stratégiája mentén a kreatív 

– tehát kulturálisan gazdag – város irányába tett lépéseket foglalják magukban. Hiszen az 

EKF projekt rövid idő alatt összpontosít a kultúra számára rendkívüli nagyságrendű 

forrásokat és energiákat, mintegy katalizátorként berobbanthatja a kultúra fellendítését adott 

városokban. Voltaképpen mintegy „laboratórium”, egy kísérlet a kulturális vagy kreatív város 

formálására, kialakítására.  

 Azonban a dolgozat tágabb kontextusa a kreatív város koncepció, illetőleg annak elemei 

feltérképezése. Ekképpen az EKF mintegy „best practice” lehet e folyamatban, a végső cél 

azonban a város hosszú távú kulturális és kreatív értékgazdagságának kialakítása, fenntartása. 

Így az EKF projektek értékelése után keressük a kreatív város összetevőit, mozaikdarabjait, 

méghozzá Kelet-Közép-Európa különböző városainak példáján.  

 Végül Győrre vonatkoztatjuk a kreatív város koncepciót. Lehet e kreatív város Győr – 

tesszük fel a kérdést -, rendelkezik-e a város megfelelő kreatív potenciállal. 

 Mindezen vizsgálatok célja tehát a kreatív város koncepciójának meghatározó faktorai 

azonosítása. 
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III. A dolgozat felépítése 

A disszertáció felépítése a doktori értekezésekre jellemző hagyományos struktúrát követi. 

Mintegy 60 oldalnyi elméleti részt empirikus fejezetek követnek, melyek külön-külön is teljes 

vizsgálati egységeket jelentenek, ugyanakkor együttesen világítják meg a téma minden 

vetületét. Az elméleti rész végigvezeti az olvasót a tudásalapú gazdaság korszakának 

bemutatásától kezdve a kultúra, illetve a kulturális és kreatív gazdaság fogalmának, 

értelmezésének felvázolásán át, a kultúra közgazdasági szempontú vizsgálatáig. A kulturális 

politika tárgyalása is helyet kap mind hazai, mind európai vonatkozásban, melynek keretén 

belül az Európa Kulturális Fővárosa projekt – mint a legsikeresebb uniós kulturális 

kezdeményezés - is bemutatásra kerül. Végül a kultúra regionális fejlődésre gyakorolt hatását 

tárgyalja a soron következő fejezet, melynek során eljutunk a kreatív városok mibenlétének 

kérdésköreihez. 

 Az empirikus fejezetek magukban foglalják az Európa Kulturális Fővárosa projekt Kelet-

Közép-Európában napjainkig végigfutó programsorozatának feltáró-összehasonlító elemzését. 

 Az ezek után következő empirikus fejezetek már elhagyják az Európa Kulturális Fővárosa 

projekt kontextusát és a továbbiakban annak jövőbeli értelmét, célját, a kulturális és kreatív 

várossá válás kérdéskörét tárgyalja. A disszertáció fókuszában Győr városa helyezkedik el a 

kulturális és kreatív város (továbbiakban kreatív város) fogalmának, jellegzetességeinek 

szempontjából, vagyis Győr vizsgálata aszerint, hogy milyen mértékben tekinthetjük kreatív 

városnak. Az utolsó két fejezet egyike kívülről vizsgálja a várost e nézőpontból, méghozzá a 

Kulturális és Kreatív Városok Figyelőjének adatbázisa nyomán, illetőleg tág területi 

kontextusban, Kelet-Közép-Európa hasonló nagyságrendű városaival összehasonlítva, míg az 

utolsó fejezet belülről, Győr városának kreatív szegmensét térképezi fel empirikus adatokra 

támaszkodva.  

 A disszertáció végül a kutatás jövőbeli irányait előrevetítve, Győr városának a helyi 

kreatívok által kifejezett kreatív ideái felvázolására, valamint a „Győri Kreatív Modell” 

megalkotásának lehetőségére tesz utalást, Győr Kreatív Stratégiájára építve. 
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IV. Kutatási kérdések és hipotézisek 

A doktori értekezés a modern kor új gazdasági irányaival, a negyedik gazdasági szektorral, a 

tudásgazdasággal, illetve a városok új irányú gazdaságpolitikai trendjeivel foglalkozik. E 

folyamatok kereszttüzében a kultúra, a kreatív szféra és a városok kreatív várossá való 

transzformációja áll. Kutatási kérdéseinket a fentiekben felvázolt kontextusban a 

következőkben fogalmazzuk meg: 

 K1: Megragadható-e, azonosítható-e a fentiekben felvázolt folyamatok kibontakozása, 

hol és milyen módon jelenik meg a kreatív szegmens támogatottsága, előretörése? 

 K2: A kultúra hogyan válik motorjává a városok fejlődésének, milyen módszerekkel 

aktivizálható a városok számára hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődésük 

érdekében?  

 K3: Vajon Kelet-Közép-Európában az Európa Kulturális Fővárosa program hozott e 

kulturális, társadalmi vagy éppen gazdasági megújhodást? 

 K4: A kelet-közép-európai városok képesek voltak-e úgy kiaknázni e programsorozat 

potenciálját, mint ahogyan a nyugat-európai városok vittek véghez kulturális 

megújulásokat több eszköz – az Európa Kulturális Főváros program - révén is?   

 K5: Vajon Győr városa milyen mértékű kreatív potenciállal rendelkezik, nemzetközi 

összehasonlításban milyen helyet foglalna el kreatív erőssége okán, illetve belülről 

vizsgálva, kreatív szereplői mennyire lehetnek sikeresek saját munkájukban és a 

városra gyakorolt hatásokban?  
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E kutatási kérdések mentén fogalmazódnak meg hipotéziseink a következőképpen: 

1. táblázat: Hipotézisek rendszere 

H1: A gazdaságtörténeti evolúció negyedik foka a kvaterner szektor, mely 

rohamtempóban tör utat magának globális szinten. E szektoron belül a kreatív és kulturális 

gazdaság egyre nagyobb figyelmet kap mind globális, mind az Európai Unió 

gazdaságpolitikai irányaiban, illetve a városok stratégiáiban is. A fokozódó figyelem 

mögött a szektor egyre nagyobb foglalkoztatási és hozzáadott érték termelési potenciálja 

rejlik. 

H2: A kreatív és kulturális szektor mérsékelheti a városok egyoldalú gazdaságszerkezeti 

függését, hiszen egyre nagyobb mértékben képes hozzájárulni a városi gazdaság 

diverzifikálásához, illetve a leépült ipari területek, ipari ágazatok helyébe lépve gazdasági 

megújulást hozhat. 

H3: Az Európa Kulturális Fővárosa program – mint a kultúra alapú városfejlődés egyik 

zászlóshajója és újszerű katalizátora – Kelet-Közép-Európában is megvalósult több 

nagyvárosban. A programsorozat a kelet-közép-európai címbirtokos városokban is 

hasonló kulturális és városmegújulást eredményezett, mint Nyugat-Európában. Kelet-

Közép-Európában is képes volt a projekt hosszú távú városfejlődési hatásokat kiváltani, 

bizonyítva a kultúra alapú városfejlődési stratégiák létjogosultságát.  

H4: Győr városa eljutott egy fejlődési ponthoz, amikor is az ipari és szolgáltató városban 

további lehetősségként bontakozik ki a kreatív ipar, a kreatív ipari tényezők egyre 

erőteljesebben jelen vannak a városban. A városfejlesztési stratégia alrendszereként a 

kulturális stratégia új energiákat ad a városfejlődésnek. Mindemellett a városi miliő, az 

egyetem, a város kulturális kínálata, valamint egyre több művészeti tevékenység formálja 

Győr arculatát, a városi rendszer klasszikus dimenziói mellett a kulturális és kreatív 

dimenziók is megerősödnek. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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V. A dolgozat logikai kapcsolódásai 

A dolgozat logikai kapcsolódásait mutatja a következő ábra: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A dolgozat logikai kapcsolódásai 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az ábra alapján látható, hogy a négy hipotézist kutatási kérdések készítik elő. A négy 

hipotézis bizonyításához (vagy elvetéséhez) nyolc fejezet járul hozzá, melyek megoszlanak 

elméleti és gyakorlati fejezetre. Az elméleti fejezetek szakirodalmi áttekintést foglalnak 

magukban, melyek a már korábbi elméletek alapján adják meg a hipotézisek igazolásához 

szükséges elméleti bázist. A gyakorlati fejezetek – melyek a 3. és 4. hipotézist hivatottak 

igazolni – már empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak, mint EKF ex-post értékelések 

vizsgálata, valamint a CCCM (Cultural and Creative Cities Monitor) adatbázisból származó 

indikátorok, illetve saját kérdőíves kutatás felhasználása és értékelése. Végül az elvégzett 
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vizsgálatok alapján kerülnek értékelésre a megadott hipotézisek, melyek bizonyítása által 

fogalmazódik meg a dolgozat négy tézise. 

VI. Kutatás folyamata és módszertana 

A kutatás a téma elméleti vetületének feldolgozása nyomán empirikus vizsgálatot is magában 

foglalt.  A három empirikus fejezet - Európa Kulturális Fővárosok Kelet-Közép-Európában, 

Kreatív városok Kelet-Közép-Európában, A győri kreatívok társadalmi-gazdasági 

beágyazottsága Győr városában – három különálló empirikus adatbázist, illetve adatgyűjtést vont 

magával. Az első empirikus rész – Európa Kulturális Fővárosa projekt – kelet-közép-európai 

vizsgálata ex-post elemzések és nemzetközi irodalmak adatain alapult. A második gyakorlati fejezet – 

Kreatív városok Kelet-Közép-Európában – a Kulturális és Kreatív városok Figyelőjének (CCCM) 

adatbázisának adataira épült. A harmadik empirikus fejezet kérdéseinek megválaszolásához 

kérdőíves kutatásba fogtunk, felmérve a győri kreatív tevékenységek, szervezetek, személyek 

jellemzőit, illetőleg fókuszcsoportos workshopot is rendeztünk a győri kreatívokkal. A 

kérdőív kérdéseiben kitér a kreatívok tevékenységével, működésével kapcsolatos valamennyi 

részletre, felderíti Győr városában fellelhető kreatív ipari tevékenységek típusait, 

jövedelmezőségét, célpiacait, működésük szervezeti kereteit, értékesítési csatornáit, 

hiátusokat, amelyekkel a város támogatóan állhat a kreatív vállalkozások mellé, 

partnerségeket és együttműködéseket, melyek a kreatív ipar hálózatosodására utalhat. 

Mindemellett a kreatívok győri kötődésére is fényt derítünk, valamint arra, hogy hány éve 

gazdagítják Győr városának kreatív értékeit működésükkel. A kutatás alap-adatbázisa 378 

tagú volt, végül 114 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza, melyek alapján elemzésünk 

elkészülhetett. 
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VII. A hipotézisek értékelése 

A disszertáció legvégén sor kerül a hipotézisek értékelésére, elfogadására vagy elvetésére. Az 

alábbi, 2. táblázat az értékelés eredményét mutatja: 

2. táblázat: Hipotézisek értékelése    

H1. A gazdaságtörténeti evolúció negyedik foka a kvaterner szektor, mely rohamtempóban tőr utat 

magának globális szinten. E szektoron belül a kreatív és kulturális gazdaság egyre nagyobb 

figyelmet kap mind globális, mind az Európai Unió gazdaságpolitikai irányaiban, illetve a 

városok stratégiáiban is. A fokozódó figyelem mögött a szektor egyre nagyobb foglalkoztatási és 

hozzáadott érték termelési potenciálja rejlik. 

Elfogadva 

H2. A kreatív és kulturális szektor mérsékelheti a városok egyoldalú gazdaságszerkezeti függését, 

hiszen egyre nagyobb mértékben képes hozzájárulni a városi gazdaság diverzifikálásához, illetve a 

leépült ipari telepek, ipari ágazatok helyébe lépve gazdasági megújulást hozhat. 

Elfogadva 

H3. Az Európa Kulturális Fővárosa program – mint a kultúra alapú városfejlődés egyik 

zászlóshajója és újszerű katalizátora – Kelet-Közép-Európában is megvalósult több 

nagyvárosban. A programsorozat a kelet-közép-európai címbirtokos városokban is hasonló 

kulturális és városmegújulást eredményezett, mint Nyugat-Európában. Kelet-Közép-Európában is 

képes volt a projekt hosszútávú városfejlődési hatásokat kiváltani, bizonyítva a kultúra alapú 

városfejlődési stratégiák létjogosultságát. 

Részben elfogadva 

H4. Győr városa eljutott egy fejlődési ponthoz, amikor is az ipari és szolgáltató városban további 

lehetősségként bontakozik ki a kreatív ipar, a kreatív ipari tényezők egyre erőteljesebben jelen 

vannak a városban. A városfejlesztési stratégia alrendszereként a kulturális stratégia új 

energiákat ad a városfejlődésnek. Mindemellett a városi miliő, az egyetem, a város kulturális 

kínálata, valamint egyre több művészeti tevékenység formálja Győr arculatát, a városi rendszer 

klasszikus dimenziói mellett a kulturális és kreatív dimenziók is megerősödnek. 

Elfogadva 

Forrás: Saját szerkesztés 

A hipotézisek értékelésének eredményeképpen végül megfogalmazásra kerültek téziseink. 

 A H1 alapján elkezdett vizsgálat szakirodalmi kutatást jelentett, melyet a 3.1-es fejezetben 

dolgozunk fel. Az európai unió kulturális politikájának áttekintése nyomán, illetve a 

különböző nemzetközi szervezetek jelentései alapján megállapítható: 

 T1: A kreatív és kulturális gazdaság működése, növekedési kilátásai jelentős figyelmet 

élvez európai és nemzeti szinteken is, mivel kibocsátási és foglalkoztatottsági mutatói 

dinamikusan emelkednek. 

 A H2 alapján megvalósuló vizsgálat szintén szakirodalmi kutatást foglalt magában, illetve 

a 3.2-es, valamint 3.3-as fejezetben került kidolgozásra. Számos európai példán keresztül 

tapasztalhattunk új kulturális funkciók telepítését leépült ipari régiókban, melyek során 
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gazdasági megújhodást történt, valamint a kultúra pozitív gazdasági hatásai felderítésre 

kerültek. Az eredmények alapján a hipotézist elfogadtuk és megállapítottuk: 

 T2: A kreatív és kulturális szféra képes gazdaságot teremteni, hozzájárulni a városok 

gazdaságának diverzifikálásához. 

 A H3 már empirikus kutatásokat indított útjára, amelynek során az Európa Kulturális 

Fővárosa programot vizsgáltuk Kelet-Közép-Európában. A vizsgálódás alapját az Európai 

Bizottság által közre adott Ex-post értékelések adták, az elemzést a 3.4., valamint 3.5., illetve 

a 4.1. fejezetekben dolgoztuk ki, amelyek során a H3-at részben fogadtuk el és 

megállapítottuk: 

 T3: Kelet-Közép-Európában az Európa Kulturális Fővárosa projektek nem minden 

városban érvényesültek ugyanolyan mértékű eredményekkel, differenciák mutatkoznak 

számos, a projekt sikerességét mérő indikátorban, melyek mögött a városok városhierarchia 

különböző fokán való pozíciójuk – főváros, másodlagos központ, regionális központ – 

húzódik. Városmegújulás azonban túlnyomó részben történt e városokban, a városok 

felkerültek Európa „kulturális térképére”, emellett számos városfejlődési folyamatot is 

generálni tudtak a projekt által. 

 Végül a H4 Győr városát vette górcső alá. Vizsgálódásunk a CCCM adatbázisán, valamint 

kérdőíves kutatáson alapult, amely során a kelet-közép-európai kreatív város pozíciókat – 

különös tekintettel Győr városára -, illetve a győri kreatív szférát vizsgáltuk a 4.2., valamint a 

4.3-as fejezetekben. A kutatás végeztével a negyedik hipotézist elfogadtuk, számba véve a 

város Európa Kulturális Fővárosa pályázat második fordulóba való bejutását, a CCCM 

nemzetközi kreatív város figyelő rendszerébe való bekerülését, a Kreatív Győr kulturális 

stratégiába foglalt kulturális fejlesztéseket, emelkedő idegenforgalmat, illetve a kreatív 

szegmens viszonylagos gazdag voltát Győrben. Ekképpen negyedik tézisként megállapítottuk: 

T4: Győr városa egyre erősebb kulturális és kreatív potenciállal bír, az ipari és szolgáltató 

városban további lehetőségként bontakozik ki a kreatív ipar. A városfejlesztési stratégia 

alrendszereként a kulturális stratégia új energiákat ad a városfejlődésnek. Mindemellett a 

városi miliő, az egyetem, a város kulturális kínálata, valamint egyre több művészeti 

tevékenység formálja Győr arculatát, a városi rendszer klasszikus dimenziói mellett a 

kulturális és kreatív dimenziók is megerősödnek. 

 

 



 

13 
 

VIII. Összegzés 

A dolgozat középpontjában a kultúra és a kreatív tevékenységek álltak, melyek mindig 

figyelmet érdemelnek. Voltaképpen az ember funkcionális gondolkodásán túlmutató 

magasabb rendű élményvilágról beszélünk, ahol az esztétika, a kifejezés, belső gazdagságunk 

feltárása jelenik meg. Ahol az érték önmagáért beszél, melynek célját nem kell magyarázni, 

nem hasznos, hanem fontos. Fontos, mert megmutatja, hogy az emberi élet több annál, mint 

amit a hétköznapi sodródás elhitet velünk. Fontos, mert bizonyítja, hogy nem az anyagi javak 

felhalmozása jelentik az emberi boldogság titkát, hanem annak forrásait saját magunkban kell 

keresnünk. A művészet képes utat mutatni, rávilágítani e rejtett ösvényre. Ma már egyre több 

ember képes ezt a világot gazdagítani, munkájával gyarapítani. Mind az Európai Unió, mind 

városaink felismerték e szféra jelentőségét, komplex rendszerekkel erősítik talapzatát, 

feltérképezik elemeit, működésük feltételeit, a tudományos világ kutatja, a várospolitika már 

támogatóan áll mögé. Az út a jövőbe visz, ahol a posztmodern világ egy olyan utópiája 

jelenhet meg, ahol a városok virágzása az emberek alkotói tevékenységéből fakad, ahol a 

városok kreatív, sokszínű, értékekben, művészetekben gazdag helyekké válnak, ahol a 

funkcionalitás helyébe a szépség, az ideák, az élmények lépnek. E célhoz elengedhetetlen a 

kreatívok ideáinak, vízióinak meghallgatása, valamint kreatív város modellek megalkotása, 

amelyek kijelölik a helyes irányt. 
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I. Introductions 

Today’s urban policies are integrating new elements of approach into their decision-making 

and action mechanisms. Increasingly, creativity and the promotion and support of cultural and 

creative activities are gaining ground in the strategic thinking of cities. The novelty of the 

approach lies in the fact that previously the installation and promotion of industrial and 

functional devices and systems dominated. If we focus only on Central and Eastern Europe, 

where the socialist urbanization model has prevailed in recent decades, it is clear that the 

cities have tried to catch up with the economic development of Western European countries, 

mainly through the forced pace of industrial development goals and programs. (Szirmai 1996) 

However, Western, developed countries have once again taken a step forward, moving away 

from investing in tangible capital towards research and development, innovation, human 

capital, and the development of the cultural economy. The decline of the industrial pull 

sectors was typical, which was tried to be counterbalanced in a novel way by cultural 

investments and the establishment of research centers. (Enyedi 2005) 

This strategy then produced excellent results, involving processes such as the improvement of 

the economic situation, the revitalization of urban architecture, the novel relationship between 

culture and tourism, and the successful restructuring of regions. (Haarich - Plaza 2010) It was 

during this period - exactly in 1985 - that the European Capital of Culture (ECOC) initiative 

was launched, which became a catalyst for the renewal of the cities that won the title, 

embodied and shaped the new strategy. urban policy strategy in implementing the objectives 

of the new trend. The EKF project was able to initiate urban development processes for cities, 

such as creating a new urban image, boosting tourism, modernizing cultural infrastructure, 

and producing economic development results by diversifying the economy, in which we saw 

the strengthening of the creative and cultural economy. (European Communities 2009) 

We try to discuss this phase of economic history and urban “evolution” introduced above in 

my doctoral dissertation. The regional dimensions of culture, the theoretical chapters of 

cultural economics and cultural policy, cultural and creative economy guide us somewhat 

through the knowledge of the topic, the progress of urban development on cultural and 

creative dimensions is placed on a historical and economic policy level. The presentation of 

the European Capital of Culture project initiative and the discussion of the concept and nature 

of the “creative city” can be directly linked to the empirical chapters. 
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The spatial delimitation of the empirical research includes Central and Eastern Europe, i.e. the 

detailed analysis, exploratory and comparative analysis of the ECOC projects of the Central 

and Eastern European cities hosting the already mentioned European Capital of Culture 

project. 

At the same time, the most important thing is to make it clear that the EKF project “merely” 

helps to initiate the development processes that generate the development of cities in such a 

way that these territorial entities can become culturally vibrant, creative cities with creative 

activities. That is, a city can be creative even without an ECOC title. What does this mean? 

What makes a city creative? Are there any creative cities in Europe? The European Union’s 

latest analytical achievement, the Observatory of Cultural and Creative Cities, a platform that 

has brought together 168 European creative cities. The second empirical chapter will rank the 

cities in Central and Eastern Europe out of these 168 cities, as a tool for analyzing what a city 

should have, what qualities a city should have in order to be a successful creative city. In the 

analysis, we examine the internal elements of creative cities, we take into account indicators 

by which we can express and measure the creative color and strength of cities. 

Due to the spatial and temporal narrowing, the last chapter focuses on the city of Győr, ie the 

bottleneck and quintessence of the whole dissertation is the cultural and creative study of the 

city of Győr. In essence, the chapter analyzes the social and economic embeddedness of 

Győr's creatives. The recent research led by Prof. Dr. János Rechnitzer provided a way to 

compile an empirical database, which revealed factual data on the activity of the cultural and 

creative actors of Győr and the economic and social aspects of their activities using a 

questionnaire and focus group method. Thus, the last chapter explores the internal contents of 

Győr's creative nature, its strengths and weaknesses in this context, its tasks and possible 

directions. 

II. The purpose of dissertation 

The aim of the dissertation is to set up an analytical framework that examines the subsystem of the city 

as a large system, which includes cultural and creative activities, the cultural and creative economic 

sphere, and the cultural offer, effervescence and values of the city. The study is necessary, because in 

the case when we know better the characteristics, conditions and disadvantages of this sphere, we can 

generate better operating conditions and support mechanisms for the actors of the discussed segment 

through urban policy intervention. However, a better system of conditions - which can result in better 
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development and overall greater success - not only benefits the actors, but also the city itself. you can 

become a creative city. So the goal is to draw a vision in which the city is a creative, vibrant space, 

with intellectual, cultural pulsation, intellectual wealth, that is, a creative city. We are not just talking 

about an idyllic picture, but about economic restructuring, or at least the diversification of the 

economy, when the cultural and creative economic sphere within the urban economy is strengthening. 

After the theoretical foundation, the evaluation framework also included the evaluation of the 

European Capital of Culture program, with examples from Central and Eastern Europe. This large-

scale European cultural initiative, or cultural mega-event, has been analyzed and evaluated in the 

context outlined above, as it can in fact serve as a model for programs that move towards a creative - 

and therefore culturally rich - city along a culture-based urban development strategy. After all, the 

EKF project will focus resources and energies of an extraordinary magnitude on culture in a short 

time, it can act as a catalyst to boost the culture in certain cities. In fact, it is a “laboratory”, an attempt 

to shape a cultural or creative city. 

However, the broader context of the dissertation is the concept of the creative city and the mapping of 

its elements. Thus, the EKF can be a “best practice” in this process, but the ultimate goal is to create 

and maintain the long-term rich cultural and creative value of the city. Thus, after evaluating the EKF 

projects, we look for the components and mosaics of the creative city, on the example of different 

cities in Central and Eastern Europe. 

Finally, we apply the concept of a creative city to Győr. Could this creative city be Győr - we ask the 

question - whether the city has the right creative potential. 

The aim of all these studies is therefore to identify the determinants of the concept of a creative city. 
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III. Structure of the dissertation  

The structure of the dissertation follows the traditional structure typical of doctoral 

dissertations. Approximately 60 pages of theoretical part are followed by empirical chapters, 

which individually represent complete units of study, but at the same time illuminate all 

aspects of the topic together. The theoretical part guides the reader from the presentation of 

the era of the knowledge-based economy to the outline of the concept and interpretation of 

culture and the cultural and creative economy, to the examination of culture from the 

economic point of view. The discussion of cultural policy will also take place in both 

domestic and European terms, in the framework of which the European Capital of Culture 

project will be presented as the most successful EU cultural initiative. Finally, the impact of 

culture on regional development is discussed in the next chapter, during which we come to the 

issues of what creative cities are. 

The empirical chapters include an exploratory-comparative analysis of the European Capital 

of Culture project's series of programs in Central and Eastern Europe to date. 

The empirical chapters that follow already leave the context of the European Capital of 

Culture project and further discuss its future meaning, purpose, and the issue of becoming a 

cultural and creative city. The focus of the dissertation is on the city of Győr in terms of the 

concept and characteristics of the cultural and creative city (hereinafter creative city), ie the 

examination of Győr according to the extent to which it can be considered a creative city. One 

of the last two chapters examines the city from the outside from this point of view, based on 

the Observatory of Cultural and Creative Cities and in a broad territorial context, compared to 

cities of similar size in Central and Eastern Europe, while the last chapter maps the creative 

segment of Győr empirically. based on data. 

Finally, anticipating the future directions of the research, the dissertation refers to the outline 

of the creative ideas of the city of Győr expressed by the local creators, as well as to the 

possibility of creating the “Győr Creative Model”, building on the Győr Creative Strategy. 
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IV. Research questions and hypotheses 

The doctoral dissertation deals with the new economic trends of the modern age, the fourth economic 

sector, the knowledge economy, and the new economic policy trends of cities. At the crossfire of these 

processes is culture, the creative sphere, and the transformation of cities into creative cities. In the 

context outlined above, our research questions are formulated as follows: 

• Q1: Can the unfolding of the processes outlined above be captured and identified, where and 

in what way does the support and advancement of the creative segment appear? 

• Q2: How does culture become an engine for urban development, in what ways can it be 

activated for cities for their long-term social and economic development? 

• Q3: Has the European Capital of Culture program brought about this cultural, social or even 

economic renewal in Central and Eastern Europe? 

• Q4: Were the cities of Central and Eastern Europe able to exploit the potential of this series 

of programs in the same way that Western European cities carried out cultural innovations 

through several instruments, the European Capital of Culture program? 

• Q5: To what extent does the city of Győr have creative potential, what place would it occupy 

in international comparison due to its creative strength, and from the inside, how successful 

can its creative actors be in their own work and in the effects on the city? 

Along these research questions, our hypotheses are formulated as follows: 

Table 1: System of hypotheses 

H1: The fourth stage of economic history evolution is the quaternary sector, which is 

making its way at a rapid pace globally. Within this sector, the creative and cultural 

economy is receiving increasing attention in both global and European Union economic 

policies, as well as in urban strategies. Behind the increasing attention lies the sector's 

growing employment and value-added production potential. 

H2: The creative and cultural sector can reduce the one-sided dependence of cities on the 

economic structure, as it can increasingly contribute to the diversification of the urban 

economy, and it can bring about economic renewal by replacing degraded industrial areas 

and industrial sectors. 

H3: The European Capital of Culture program, as one of the flagships and novel catalysts 

for cultural-based urban development, has been implemented in several major cities in 
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Central and Eastern Europe. The series of programs has resulted in similar cultural and 

urban renewal in Central and Eastern European title-holding cities as in Western Europe. 

In Central and Eastern Europe, too, the project was able to have long-term urban 

development effects, proving the viability of culture-based urban development strategies. 

H4: The city of Győr has reached a point of development, when the creative industry is 

unfolding as an additional opportunity in the industrial and service city, and the creative 

industrial factors are increasingly present in the city. As a subsystem of the urban 

development strategy, the cultural strategy gives new energies to urban development. In 

addition, the urban milieu, the university, the cultural offer of the city and more and more 

artistic activities shape the image of Győr, in addition to the classical dimensions of the 

urban system, the cultural and creative dimensions are also strengthened. 

Source: Own editing 
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V. Logical connections of the dissertation 

The logical connections of the dissertation are shown in the following figure: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Logical connections of the dissertation 

Source: Own editing 

Based on the figure, it can be seen that the four hypotheses are prepared by research 

questions. Eight chapters contribute to proving (or rejecting) the four hypotheses, which are 

divided into theoretical and practical chapters. The theoretical chapters include a review of the 

literature, which provides the theoretical basis needed to substantiate the hypotheses based on 

previous theories. The practical chapters, which are intended to prove Hypotheses 3 and 4, 

already contain empirical research results, such as the examination of EKF ex-post 

evaluations, as well as the use of indicators from the CCCM (Cultural and Creative Cities 

Monitor) database and own questionnaire research. . Finally, the given hypotheses are 

evaluated on the basis of the performed examinations, by proving which the four theses of the 

dissertation are formulated. 
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VI. Research process and methodology 

The research also included an empirical study following the processing of the theoretical 

aspect of the topic. The three empirical chapters - European Capitals of Culture in Central and 

Eastern Europe, Creative Cities in Central and Eastern Europe, and the Socio-Economic 

Embeddedness of Győr Creative in Győr - involved three separate empirical databases and 

data collections. The study of the first empirical part - the European Capital of Culture project 

- in Central and Eastern Europe was based on data from ex-post analyzes and international 

literature. The second practical chapter - Creative Cities in Central and Eastern Europe - was 

based on data from the Cultural and Creative Cities Observatory (CCCM) database. To 

answer the questions of the third empirical chapter, we embarked on a questionnaire research, 

assessing the characteristics of the creative activities, organizations and persons of Győr, and 

we also organized a focus group workshop with the creatives of Győr. In the questions of the 

questionnaire, it covers all the details related to the activities and operation of creatives, 

explores the types of creative industrial activities in Győr, profitability, target markets, 

organizational framework, sales channels, gaps with which the city can support creative 

enterprises, partnerships and collaborations. it may refer to the networking of the creative 

industry. In addition, we shed light on the attachment of creatives in Győr, as well as on how 

many years they have been enriching the creative values of the city of Győr with their 

operations. The basic database of the research had 378 members, and finally we received 114 

completed questionnaires, on the basis of which our analysis could be completed. 
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VII. Evaluation of hypotheses 

At the very end of the dissertation, the hypotheses are evaluated, accepted or rejected. Table 2 

below shows the results of the evaluation: 

Table 2: Evaluation of hypotheses    

H1. The fourth stage in the evolution of economic history is the quaternary sector, which is 

making its way globally at a rapid pace. Within this sector, the creative and cultural economy is 

receiving increasing attention in both global and European Union economic policies, as well as in 

urban strategies. Behind the increasing attention lies the sector's growing employment and value-

added production potential. 

Accepted 

H2. The creative and cultural sector can reduce the unilateral dependence of cities on the 

economic structure, as it can increasingly contribute to the diversification of the urban economy, 

and it can bring about economic renewal by replacing degraded industrial sites and industrial 

sectors. 

Accepted 

H3. The European Capital of Culture program, as one of the flagships and novel catalysts for 

cultural-based urban development, has been implemented in several major cities in Central and 

Eastern Europe. The series of programs has resulted in similar cultural and urban renewal in 

Central and Eastern European title-holding cities as in Western Europe. In Central and Eastern 

Europe, too, the project was able to have long-term urban development impacts, demonstrating 

the viability of culture-based urban development strategies. 

Partially accepted 

H4. The city of Győr has reached a point of development, when the creative industry is unfolding 

as an additional opportunity in the industrial and service city, and the creative industrial factors 

are increasingly present in the city. As a subsystem of the urban development strategy, the cultural 

strategy gives new energies to urban development. In addition, the urban milieu, the university, 

the cultural offer of the city and more and more artistic activities shape the image of Győr, in 

addition to the classical dimensions of the urban system, the cultural and creative dimensions are 

also strengthened. 

Accepted 

Forrás: Saját szerkesztés 

As a result of the evaluation of the hypotheses, our theses were finally formulated. 

The study started on the basis of H1 was a literature search, which is discussed in Section 3.1. 

Following a review of the European Union's cultural policy and the reports of various 

international organizations: 

T1: The operation and growth prospects of the creative and cultural economy also receive 

significant attention at European and national levels, as their output and employment 

indicators are rising dynamically. 

The H2-based study also included literature research and was developed in Chapters 3.2 and 

3.3. Through a number of European examples, we have seen the deployment of new cultural 
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functions in derelict industrial regions, during which economic renewal has taken place, and 

the positive economic effects of culture have been explored. Based on the results, we accepted 

the hypothesis and established: 

T2: The creative and cultural sphere is able to create an economy, to contribute to the 

diversification of urban economies. 

H3 has already embarked on empirical research examining the European Capital of Culture 

program in Central and Eastern Europe. The study was based on the Ex-post evaluations 

published by the European Commission, the analysis is presented in sections 3.4, 3.5 and 4.1, 

respectively. chapters in which H3 was partially accepted and stated: 

T3: In Central and Eastern Europe, the European Capital of Culture projects did not have the 

same results in all cities, there are differences in several indicators measuring the success of 

the project, behind the cities' position at different levels of the city hierarchy - capital, 

secondary center, regional center. However, the majority of urban renewal took place in these 

cities, the cities were placed on the “cultural map” of Europe, and a number of urban 

development processes were also generated by the project. 

Finally, H4 scrutinized the city of Győr. Our study was based on the CCCM database and a 

questionnaire survey, during which we examined the positions of the creative city in Central 

and Eastern Europe - especially the city of Győr - and the creative sphere of Győr in Chapters 

4.2 and 4.3. After completing the research, we accepted the fourth hypothesis, taking into 

account the city's entry into the second round of the European Capital of Culture competition, 

the CCCM's international creative city monitoring system, the cultural developments included 

in the Creative Győr cultural strategy, rising tourism and the relative richness of the creative 

segment. Győr. Thus, we established the fourth thesis: 

T4: The city of Győr has an increasingly strong cultural and creative potential, the creative 

industry is developing as an additional opportunity in the industrial and service city. As a 

subsystem of the urban development strategy, the cultural strategy gives new energies to 

urban development. In addition, the urban milieu, the university, the cultural offer of the city 

and more and more artistic activities shape the image of Győr, in addition to the classical 

dimensions of the urban system, the cultural and creative dimensions are also strengthened. 
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VIII. Summary 

The dissertation focused on culture and creative activities, which always deserve attention. In 

fact, we are talking about a higher world of experience beyond the functional thinking of man, 

where aesthetics, expression, the exploration of our inner richness appear. Where value speaks 

for itself, the purpose of which need not be explained, it is not useful but important. It is 

important because it shows that human life is more than what ordinary drift makes us believe. 

It is important because it proves that it is not the accumulation of material goods that is the 

secret of human happiness, but that we must seek its sources within ourselves. Art can show a 

way, illuminate this hidden path. Today, more and more people are able to enrich this world 

with their work. Both the European Union and our cities have recognized the importance of 

this sphere, they are strengthening their foundations with complex systems, they are mapping 

their elements, the conditions of their operation, the scientific world is researching, and urban 

policy is already behind it. The road takes us to a future where a utopia of the postmodern 

world can emerge, where cities flourish from people’s creative activity, where cities become 

creative, diverse, rich in values, arts, where functionality is replaced by beauty, ideas, the 

experiences enter. To this end, it is essential to listen to the ideas and visions of the creators 

and to create creative city models that point in the right direction. 


