Doktori Iskola Vezető: Dr. Prof. Rechnitzer János

Morvay Szabolcs
okleveles közgazdász

Doktori értekezés
Kultúra és a városfejlődés – kreatív városok Kelet-Közép-Európában

Témavezetők:
Prof. Dr. Rechnitzer János
Dr. Fekete Dávid
Győr, 2020

1

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Morvay Szabolcs
Kultúra és a városfejlődés – kreatív városok Kelet-Közép-Európában
doktori értekezés

Győr, 2020

2

Tartalomjegyzék
Ábrák jegyzéke .............................................................................................. 5.
Táblázatok jegyzéke ...................................................................................... 6.
Bevezetés ....................................................................................................... 7.
Az értekezés célja .......................................................................................... 9.
Köszönetnyilvánítás ...................................................................................... 10.
I.
A dolgozat felépítése ........................................................................... 11.
II.
Kutatási kérdések és hipotézisek......................................................... 12.
III. A kultúra regionális dimenziói ............................................................ 15.
3.1. A kultúra új korszaka ................................................................ 15.
3.1.1. Kultúra tartalma és fogalmi megközelítése ........................ 16.
3.1.2. A kultúra kutatása ............................................................... 18.
3.1.3. A kulturális és kreatív gazdaság .......................................... 21.
3.2. Kultúra és közgazdaságtan ....................................................... 32.
3.2.1. Kultúra-gazdaságtan ............................................................ 32.
3.2.2. A kultúra gazdasági hatásai ................................................. 33.
3.2.3. Kulturális tőke ..................................................................... 36.
3.3. Kulturális politika ..................................................................... 38.
3.3.1. Érvek a kultúra támogatásáért ............................................. 38.
3.3.2. Magyar kultúrpolitika .......................................................... 41.
3.3.3. Az Európai Unió kultúrpolitikája ........................................ 46.
3.4. Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés ............................ 51.
3.4.1. A kezdeményezés története, mechanizmusai, kibontakozása
.............................................................................................. 52.
3.4.2. A pécsi EKF ......................................................................... 56.
3.4.3. Az EKF projekt kritikai szemszögből ................................. 57.
3.5. Kultúra és a regionális fejlődés ................................................ 62.
3.5.1. Kultúra és a tér ..................................................................... 57.
3.5.2. A kreatív városok ................................................................. 67.
IV. Empirikus rész ..................................................................................... 78.
4.1. Európa Kulturális Fővárosa projekt .......................................... 78.
4.1.1. Európa Kulturális Fővárosok Kelet-Közép-Európában ...... 79.
4.1.2. Víziók és célok .................................................................... 80.
4.1.3. A kelet-közép-európai EKF projektek eredményei ............. 82.
4.1.4. Költségvetések és látogatószámok ...................................... 85.
4.1.5. Kelet-közép-európai tanulságok .......................................... 92.
4.2. Kreatív városok Kelet-Közép-Európában ................................ 94
4.2.1. Győr, a kreatív város............................................................ 94.
4.2.2. Kulturális és Kreatív Városok Figyelője - módszertan ....... 95.
4.2.3. Kreatív város-pozíciók makrotérségünkben, különös tekintettel
Győr városára....................................................................... 96.
4.2.4. Konklúzió............................................................................. 111.
3

A győri kreatívok társadalmi-gazdasági beágyazottsága Győr
városában .................................................................................. 113.
4.3.1. Kreatív tevékenységek jellemzői Győrben .......................... 114.
4.3.2. Konklúzió............................................................................. 143.
V.
Összegzés, hipotézisek értékelése ................................................. 145.
5.1. A hipotézisek értékelése ........................................................... 145.
5.2. Záró gondolatok, a kutatás jövőbeni irányai ............................ 147
VI. Irodalom ......................................................................................... 148.
6.1. Szakfolyóirat cikkek, monográfiák........................................... 148.
6.2. Felhasznált dokumentumok ...................................................... 156.
6.3. Internetes források .................................................................... 158.
VII. Mellékletek .................................................................................... 159.
7.1. Melléket I. Kreatív Győr Kutatás – Kérdőív ............................ 159.
7.2. Melleklet II. Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos győri
kreatív tevékenységek táblája ................................................... 162.
4.3.

4

Ábrák jegyzéke
1. ábra: A dolgozat logikai kapcsolódásai ................................................................................................... 14.
2. ábra: A koncentrikus körök modellje ...................................................................................................... 26.
3. ábra: A területi tőke elemei ..................................................................................................................... 37.
4. ábra: Az Európa Kulturális Főváros kezdeményezés céljai ..................................................................... 54.
5. ábra: A vizsgált városok program-költségvetése és látogatóik száma a projekt keretében...................... 88.
6. ábra: A programköltségvetések egységösszegéből (1 millió euró) eredményeződő látogatószámok (fő) a
vizsgált városok esetében ............................................................................................................................ 89.
7. ábra: A CCCM által monitorozott közepes méretű kelet-közép-európai városok ................................... 97.
8. ábra: A CCCM „Kreatív indexe” alapján képzett rangsor ....................................................................... 98.
9. ábra: A CCCM "Kulturális pezsgés" alindexe által képzett rangsor ....................................................... 99.
10. ábra: A „Kulturális pezsgés”alindex építőkövei: kulturális helyszínek és létesítmények ..................... 101.
11. ábra: A "Kulturális pezsgés" alindex építőkövei: kulturális részvétel és kulturális rendezvények vonzereje
..................................................................................................................................................................... 102.
12. ábra: A CCCM "Kreatív gazdaság" alindexe által képzett rangsor ....................................................... 103.
13. ábra: A "Kreatív gazdaság" alindex építőkövei ..................................................................................... 104.
14. ábra: A CCCM „Támogató környezet” alindexe által képzett rangsor .................................................. 106.
15. ábra: A "Támogató környezet" alindex építőkövei ................................................................................ 107.
16. ábra: Győr kreatív bizonyítványa .......................................................................................................... 109.
17. ábra: A győri kreatívok iskolai végzettség szerinti megoszlása ............................................................ 115.
18. ábra: A győri kreatívok kormegoszlása (születési év alapján)............................................................... 116.
19. ábra: A válaszadó kreatívok Győrben eltöltött évei............................................................................... 116.
20. ábra: A válaszadó kreatívok eltöltött évei Győrben %-os arányban ...................................................... 117.
21. ábra: A győri kreatív tevékenységek megoszlása a kreatív ágak között ................................................ 118.
22. ábra: Az elsődleges győri kreatív tevékenységek megjelenése ............................................................. 120.
23. ábra: A másodlagos kreatív tevékenységek megjelenése Győrben ....................................................... 121.
24. ábra: Harmadlagos kreatív tevékenységek megjelenése Győrben ......................................................... 122.
25. ábra: A győri kreatív tevékenységek szervezeti formái ......................................................................... 124.
26. ábra: A győri kreatív tevékenységek motivációi ................................................................................... 125.
27. ábra: A győri kreatív tevékenységek célcsoportjai ................................................................................ 126.
28. ábra: A győri kreatívok domináns fogyasztóinak előfordulása ............................................................. 128.
29. ábra: A győri székhelyű kreatív tevékenységek működési helyei ......................................................... 129.
30. ábra: Győrben található kreatív tevékenységek városhoz kapcsoló tényezői ........................................ 129.
31. ábra: A győri kreatívok tevékenységének meghatározó tényezői értékelő piramisa ............................. 131.
32. ábra: A győri kreatívok értékesítési csatornái ....................................................................................... 134.
33. ábra: A megélhetés biztosításának szintjei megoszlása a győri kreatívok tekintetében ........................ 135.
34. ábra: Támogatási formák értékelése a győri kreatívok körében ............................................................ 136.
35. ábra: A győri kreatívok együttműködési hálózatának területi dimenziói .............................................. 138.

5

Táblázatok jegyzéke:
1. táblázat: Hipotézisek rendszere .............................................................................................................. 13.
2. táblázat: Adatbázisok a kultúra kutatásához ............................................................................................ 20.
3. táblázat: Az állami szerepvállalás típusai ................................................................................................ 40.
4. táblázat: Az NKA állandó szakmai kollégiumai ....................................................................................... 44.
5. táblázat: A Közösség tevékenységei a kultúra területén .......................................................................... 46.
6. táblázat: A korábbi Európai Kulturális Fővárosok a 2000-es évektől 2019-ig ........................................ 61.
7. táblázat: A kreatív város kreatív színezetének mérésére alkalmas mutatók ............................................ 75.
8. táblázat: A vizsgált városok kulturális céljai, víziói az EKF projekt kapcsán ......................................... 81.
9. táblázat: A kelet-közép-európai EKF címbirtokosok paraméterei és projekt-indikátorai ........................ 86.
10. táblázat: Az EKF projektek forrásmegoszlása (millió euró) .................................................................. 89.
11. táblázat: Az EKF projektek kiadásai (millió euró) ................................................................................ 91.
12. táblázat: A legkevesebb pontszámot kapott elemek Győr városában .................................................... 109.
13. táblázat: A válaszadó győri kreatívok együttműködési hálózata szervezetekkel, intézményekkel........ 139.
14. táblázat: Győr városában található kérdőívünkre válaszoló kreatív szereplők vállalkozásainak darabszáma
árbevétel szerinti megoszlásban .................................................................................................................. 141.
15. táblázat: Foglalkoztatottak száma a kreatív szegmens vállalkozásainál a válaszadók körében és az ahhoz
kapcsolható vállalkozások darabszáma ....................................................................................................... 142.
16. táblázat: A győri kreatív szegmens kérdőívünkre válaszoló vállalkozásinak ráfordításai a 2017-es évben
és azokhoz kapcsolható vállalkozások darabszáma ..................................................................................... 142.
17. táblázat: Hipotézisek értékelése............................................................................................................. 145.

6

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-KözépEurópára 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

fejezetrészekhez

már

és

kreatív

közvetlenül

dimenziókon
kapcsolható

az

való

haladása.

Európa

Az

empirikus

Kulturális

Fővárosa
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projektkezdeményezés bemutatása, illetve a „kreatív város” fogalmának, mibenlétének
taglalása.
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.
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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,
összeségében 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 startégiája
mentén a kreatív – tehát kulturálisan gazdag – város irányába tett lépéseket foglalják
magukban. Hiszen az EKF projekt rövid idő alatt öszpontosít a kultúra számára rendkívüli
nagyságrendű forrásokat és energiákat, mintegy katalizátorként berobbanthatja a kultúra
fellendítését adott városokban. Voltaképpen mintegy „laboratorium”, 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.
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Mindezen vizsgálatok célja tehát a kreatív város koncepciójának meghatározó faktorai
azonosítása.

Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom elsősorban Prof. Dr. Rechnitzer Jánosnak, témavezetőmnek,
mentoromnak, aki végigkövette, támogatta haladásomat doktori tanulmányaimban, több
lehetőséget is teremtett számomra projektekben való részvételre, amelyek szakmai
fejlődésem mellett megalapozták a disszertáció empirikus bázisait is. Köszönetet érdemel
másik témavezetőm, Dr. Fekete Dávid, egyetemi adjunktus, Győr város korábbi
alpolgármestere, aki lehetőséget adott további elméleti munkára több városi-kulturális
projekten keresztül, melyek a doktori tanulmányaim számára új lendületet, új kutatási
felületeket jelentettek. Köszönettel tartozom a Győri Művészeti és Fesztiválközpont
vezetőjének, Tóthné Dr. Kardos Krisztinának és a Központ munkatársainak, amiért
betekinthettem témám gyakorlati oldalába és nagy-nagy bizalommal, kedvességgel álltak
hozzám. A Doktori Iskola valamennyi tanára, illetve az MTA RKK kiváló kutatói,
tanáraim is köszönetet érdemelnek, hiszen már a mesterszakos tanulmányaim óta segítik
haladásomat. Nem feledkezhetem meg évfolyamtársaimról, felsőbb éves doktorandusz
társaimról sem, akik barátként álltak mellettem, illetve oktató kollégáimról, akiktől
rengeteget tanulhattam szakmailag. Végül családomnak, akik mindig érdeklődéssel,
izgalommal figyelték, hallgatták beszámolóimat tanulmányaim haladásáról, élményeimről,
illetve mindvégig biztattak e hosszú utamon.
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I. 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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II. 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 hosszútávú 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 hipotézeink 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. KeletKözép-Európában is képes volt a projekt hosszútávú 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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A dolgozat logikai kapcsolódásait mutatja a következő ábra:

1. ábra: A dolgozat logikai kapcsolódásai
Forrás: Saját szerkesztés
Az ábra alapján látható, hogy a négy hipotizést kutatási kérdések készítik elő. A négy
hipozézis 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 vizsgálatok alapján kerülnek értékelésre a megadott
hipotézisek, melyek bizonyítása által fogalmazódik meg a dolgozat négy tézise.
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III. A kultúra regionális dimenziói
3.1. A kultúra új korszaka
A történelem folyamán a gazdasági fejlődés magával hozta a foglalkoztatási szerkezet
változásait. Ez a fejlődés három szakaszra bontható: a preindusztriális, indusztriális és
posztindusztriális. A felosztást Daniel Bellnek, amerikai szociológusnak tulajdonítják, aki
a posztindusztriális korszak neves kutatója, művei a témában klasszikusnak számítanak. A
fejlődési folyamat a mezőgazdasági szektor dominanciáját háttérbe szorítva kezdetben az
ipar, majd később a szolgáltatás kiterjedését teremtette meg. Tehát a posztindusztiális
szakasz a szolgáltató társadalom kora, mint ahogyan Bell is kifejti. (Bell 2001)
A

posztindusztriális

korszak

vagy

posztindusztriális

társadalom

a

nyugati

társadalmakban alakult ki. E társadalmi átalakulás nemcsak technológiai váltásokkal
magyarázható, hanem elsődlegesen a fogyasztói magatartás megváltozásával. A fogyasztó
központú társadalom kialakulása a kulturális szféra bővülésével, kiterjedésével járt együtt.
A globális folyamatok a fordista tömegtermelés helyébe tehát a posztfordista gazdaságot
hozták magukkal, a tárgyi tőkébe való beruházás, nyersanyag alapú gazdaság már nem
teljes mértékben járul hozzá az országok versenyképességéhez, a kutatás-fejlesztés,
innovációk, kreativitás, a humán tőke felértékelődése jelenti a fejlődés motorját. A nyugati,
fejlett országokban figyelhetjük meg az új trend gyors ütemű kibontakozását, méghozzá a
kreatív gazdaság és kulturális gazdaság egyre jelentősebb mértékű növekedésével. Főleg
nyugat-európai

és

észak-amerikai

régiók

igyekeztek

kulturális

beruházásokkal,

kutatóhelyek létrehozásával leépült ipari húzóágazatokat ellensúlyozni. Példaként lehet
említeni Birmingham oktatási és kulturális komplexumait, Pittsburgh kulturális
intézményeit, vagy éppen a Ruhr-vidéket. (Enyedi 2005, Florida 2002)
Emellett a kormányzatok politikájában is tetten érhető a szóban forgó átalakulás,
ugyanis a passzív végrehajtó állami politika helyett aktív közszolgáltató, a helyi fejlődést
elősegítő politika kezdett érvényesülni. Olyannyira, hogy az ún. kreatív városok fejlődése
egy olyan stratégiának a részévé vált, amellyel befektetőket és magas szinten iskolázott,
magasan kvalifikált szakembereket voltak képesek bevonzani, akiket Richard Florida
kreatív osztálynak hív. Ez a stratégia magában foglalta az elitista politika végrehajtását,
amely kedvezett az ún. dzsentrifikációnak. Ebben a stratégiában elindult a városok
revitalizációja, méghozzá széles építészeti projektek és kulturális intézmények bázisán.
(Bianchini 1993) Látványos események kezdték gazdagítani a városok kulturális életét,
illetve elindult a kreatív és kulturális ipari klaszterek kiépülése. A folyamat magával hozta
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a modern infrastruktúra megteremtését. A dinamikus helyi miliő elősegítette a széleskörű
szórakozási lehetőségek, éttermek és éjszakai élet kibontakozását. (Ulldemolins 2014)
A kulturális stratégiák kezdetben a turizmus, valamint a fogyasztás fellendítésére
fókuszáltak, illetve igyekeztek a városképet, a városimázst javítani azáltal, hogy nagy,
ikonikus kulturális projekteket, művészeti kerületeket, szórakozó helyeket alakítottak ki.
Az 1990-es évektől aztán egyre inkább felismerték a humán tőke és az innováció szerepét
a városi növekedésben, ezzel egyidejűleg a politikai diskurzusok odafordultak a
hagyományosan elkülönülő művészeti szférák és médiatevékenységek felé. (Flew 2012)
Tehát a kulturális és kreatív iparok felemelkedése, valamint a városok kulturális
törekvési is a posztindusztriális kor szülöttei, mint ahogyan a kultúra kutatása is. Fiatal
kutatási területről van szó, illetve maga a jelenség is az utóbbi két évtizedben tör élre.
Talán az egyik legizgalmasabb kérdés - mint ahogyan említésre került - a kultúra
gazdasági és regionális hatásainak vizsgálata, azonban e kérdéskör elemzéséhez vezető út
a kultúra mibenlétének megértésével kezdődik, a kultúra jelenségének, fogalmának
tárgyalásával, belső tartalmának megismerésével, megértésével.
3.1.1. Kultúra tartalma és fogalmi megközelítése
Clifford Geertz a kultúra kialakulását az emberré válás előtti időre teszi. Ha
visszagondolunk az időben körülbelül négymillió évet, láthatjuk, hogy az előember
átalakulásnak indult, várnunk gondolatban pedig 200-300 ezer évet kell, hogy a folyamat
végéhez jussunk. Beszélhetünk egymillió éves átfedésről a kultúra kezdete és a ma ismert
ember megjelenése között. Geertz azt is taglalja, hogy a szerszámok készítése, a vadászat
szervezetté válása, a gyűjtögetés, a család kialakulása, illetve a jelentést tartalmazó
szimbólumok megjelenése jóval a Homo Sapiens előtt már létezett. (Geertz 1988)
A Homo Erectus életében, másfél millió évvel ezelőtt találkozunk a megmunkált
eszközökkel, a vadászattal, tűzhasználattal, a készségek nemzedékek közti átadásával –
Merlin Donald a kulturális fejlődés korai elemeit véli felfedezni. Ezt a kultúrát még
epizodikusnak (azaz helyzethez kötöttnek) nevezi, ezt követi a mimetikus kultúra, végül az
emberi kultúra. Amikor már nemcsak gesztusnyelvről beszélünk, hanem a szimbolikus
nyelvhasználatnak köszönhetően elbeszélő jellegről is, mitikus kultúra az elnevezés. A
kulturális evolúció negyedik foka következik, melyet teoretikus (elméleti) kultúrának hív
Donald, amely csak az újkori történelemben és különösen napjainkban bontakozik ki.
(Donald 2001)
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A kultúra mai értelemben vett fogalma csak a 17–18. században jelent meg Európában.
Az újkor vette át az ókori latinból a fogalmat, kiemelte a mezőgazdaságra
vonatkoztatottságából, és az emberi fejlődésre alkalmazta. Valószínűleg a külső
természetet megmunkáló tevékenység és az emberi természet alakítása, formálása között
próbáltak párhuzamot vonni. (Maróti 2005)
A kultúra fogalmával számos diszciplína foglalkozott, amelynek következtében
számtalan fogalom is született. Kroeber és Kluckhohn „Culture A Critical Review of the
Concepts and Definitions” című művében mintegy 165 definíciót tartott számon. (Koreber
- Kluckhohn 1952)
A definíciós bőséget azonban kezelhetjük két irányvonal megragadásával: az egyik az
antropológiai megközelítés, a másik a normatív-értékelő értelmezés. Az antropológia az
ember sajátosságának tulajdonítja a kultúrát, megváltozhatatlan adottságként értelmezi,
mint a hit, tudás, szokás, erkölcs, törvény. A normatív értelmezés azonban az ember
alkotói tevékenységének termékeit ragadja meg kultúraként. Ugyanakkor létezik a kultúra
szűk értelmezése, amely magas értékű intellektuális teljesítményeket ért kultúra alatt, mint
a művészet, irodalom, filozófia, tudomány. Tág értelmezése pedig olyan kulturális
kommunikáció, amely a társadalom számos szférájában fellelhető. (Ács 2008)
A kifejezés ugyanakkor a latin „colere” szóból eredeztethető, amelynek jelentése a
földműveléshez kapcsolódik, művelést, ápolást, gondoskodást jelent, tehát tulajdonképpen
a föld művelését jelentette. Vélhetően, mivel az emberi szellem szintúgy kívánja
művelését, gondozását, értelme van a „szórablásnak”, vagyis az eredeti kifejezést az
emberi gondolatvilág pallérozására való alkalmazásának. Így jutunk el a latin „culture”,
magyarul „kultúra” kifejezéshez, amely a szellemi és a művészeti tevékenység művelését
és abból származó alkotásokat öleli fel. (Williams 2003)
Azonban a kultúra fogalma ennél jóval kiterjedtebb, tágabb értelmezését fogadják el a
témával foglalkozó irodalmak. Jelenti ez azt, hogy nemcsak a magas-kultúra tartalmait
vizsgálják - mint ahogyan a „culture” kifejezést definiáltuk a fentiekben -, hanem a
fogalom

jelentésébe

felsorakoztatnak

felhalmozott

ismereteket,

értékrendszereket,

viselkedési modelleket, szokásokat és hiedelmeket. (Kroeber 1997)
Egységes fogalom - amelyet minden témával foglalkozó kutató elfogad – nem alakult
ki. Alapvetően rendkívül összetett a tartalma a kultúra jelenségének, illetve az is nehezíti a
definíciós kérdést, hogy más-más diszciplínák más-más vonatkozásban közelítik meg a
vizsgálat tárgyát. Különválaszthatjuk a kultúra értelmezésében az anyagi és a szellemi
vonatkozást. Amikor anyagi kultúráról beszélünk, a termeléshez, létfenntartáshoz
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szükséges tudást, ismereteket említjük. A szellemi kultúra esetében viszont a tudomány
mellett a művészetek, vallás, jogrend kerül tárgyalásra. De ugyanúgy kultúra alatt vehetjük
a viselkedési modelleket, szokásokat, hiedelmeket, amelyek egy adott társadalmat
jellemeznek. Az ilyesfajta kultúrát az egyének elsajátítják saját szocializációjuk során,
részévé válik személyiségüknek. A történelem szintén megközelítési módot ad a kultúra
értelmezésében. A tradicionális kultúra, az autonóm kultúra és a heteronóm kultúra
megkülönböztetése egymástól a történelem alakulásának vívmánya. A közösségi alkotás és
hagyományok már a legrégebbi időkben is jellemzőek voltak társadalmakra, tradicionális
kultúrát teremtve. Az idők során az egyén, az egyéniség felértékelődik, az önkifejezés
erősödése művészeteket teremt, az autonóm egyének teremtik meg a tudományt. Az
autonóm kultúra azonban visszanyúl a tradicionális kultúrához, abban gyökerezik, sokszor
abból merít (például népművészeti elemek feldolgozása sok zeneszerző művében
felfedezhető). A történelemben előrehaladva megjelenik a heteronóm kultúra, a
modernizáció, az urbanizáció szakít a tradicionális elemekkel, a létfenntartás és szórakozás
igénye heteronóm kultúrában testesül meg. (Hrbácsek-Noszek 2011)
Edward Burnett Tylor, angol antropológus, a kulturális evolúció képviselője úgy
határozza meg a kultúra fogalmát, hogy az magába foglalja a tudást, hitet, a művészetet,
erkölcsöt, törvényt, szokást és olyan képességeket és sajátosságokat, amelyeket a
társadalom tagjaként az egyén elsajátít. (Tylor 1997)
Regionális tudományi és közgazdasági szempontú elemzéseknél azonban nem lehet
átfogó tartalomként venni a kultúrát, hiszen más-más kulturális tartalom más-más módon
befolyásolja a tereket, terek használatát. Tulajdonképpen mintegy súlypont egy-egy
kulturális megnyilvánulás típusa, amikor is a térbeliség a vonatkozás.
3.1.2. A kultúra kutatása
A kultúra témájának kutatása az elmúlt két évtizedben felgyorsult. Nemcsak elméleti,
hanem empirikus vizsgálatok is folytak. A kultúra empirikus vizsgálatához hozzájárultak a
létrejött különféle adatbázisok, amelynek következtében megszületettek az empirikus
irodalmak is. Az adatbázisok között sorolhatjuk fel a World Values Survey, a Schwartz
Value Survey, illetve a Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness
Research Program adatbázist. A kutatások ebben a tekintetben nem önmagában a kultúra
jelenségét tárgyalják, hanem a kultúra gazdasági növekedésre gyakorolt hatásáról folynak a
vizsgálódások. Vagyis a kultúra regionális fejlődésre gyakorolt hatása válik érdekessé a
kutatók számára. (Kapás 2016, Inglehart 1997, Hofstede 2001, House 2004)
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A kutatások módszere többek között az, hogy különböző kulturális értékeket, elemeket
vesznek független változónak, majd korrelációt és regressziót vizsgálnak, a gazdasági
növekedést, mint függő változót szembe állítva. Hofstede egy még korai munkájában
(Hofstede 1980) például a kulturális értékek között az individualizmus, vagy éppen az
együttérzés, hatalmi távolság, valamint az erkölcs kerültek számba véve, amelyek közül
valamelyik jellemző pozitívan, valamelyik negatívan hat a gazdasági növekedésre. Egy
1991-es kutatás (Franke-Hofstede-Bond 1991) azt a megállapítást teszi, hogy a kulturális
különbségek (mint független változó) befolyásolják az országok gazdasági növekedését
(függő változó). Számba vették a politikai kultúra növekedésre gyakorolt hatását is
(Jackman-Miller 1996), amely vizsgálatból a konklúzió, hogy a politikai kultúra és a
növekedés közötti kapcsolat elenyésző. A politikai kultúra olyan elemekből épül fel – a
teljesség igénye nélkül - a szerzők szerint, mint a fennálló rend támogatottsága, a politikai
párbeszéd szintje, a forradalmi változások támogatottsága, vagy éppen a személyek közötti
bizalom. Olyan kulturális elemek is megragadásra és elemzésre kerültek, mint a
teljesítmény-motiváció, illetve a posztmateriális értékek. Granato szerzőtársaival 1996-os
cikkükben a két változó jelentős befolyását állapítják meg a gazdasági növekedésre, illetve
kiemelik, hogy a gazdasági és kulturális tényezők egymást kiegészítve serkentik a
növekedést. Edwards és Patterson ennek pontosan az ellenkezőjét állapítják meg 2009-es
vizsgálatukban. (Kapás 2016)
A kvantitatív elemzés adatbázisokból fellelhető adatokra épül, mely adatok a kulturális
szférára vonatkoznak. Első kérdés tehát, hogy milyen indikátorok vannak a kultúra
vizsgálati módszereiben, és ezek milyen nemzetközi és hazai adatbázisokban,
kiadványokban érhetőek el.
Az Eurostat az első említésre érdemes adatbázis, ez nyilvános, országos szinten gyűjt
adatokat, és statisztikai elemzéseket publikál, főként inkább egy-egy szegmensre
koncentrál a kultúrán belül, a legkiemeltebben a közművelődésre. A következő
legfontosabb indikátorokat lehet az Eurostat által gyűjteni:


kulturális foglalkoztatottság szintje,



kulturális szektor vállalati háttere,



kulturális tevékenységek értékelése,



háztartások kulturális kiadásai,



háztartások kulturális formákban való részvétele.
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Továbbá kiadványok között megemlíthető a Cultura Statistics, melyet az Eurostat adott
közre, illetve az European Cultural Values, melyet az Eurobarometer állított össze. Másik
információs rendszer a Compendium, bár nem olyan részletes, és nem olyan rendszeresen
közöl adatokat, mint az Eurostat. Uniós adatszolgáltatás még az Urban Audit, ahol a
kultúra és rekreáció témakörében mintegy harminc indikátort elemezhetünk. Itt is főként a
közművelődésre vonatkoznak információk, méghozzá 258 legjelentősebb európai városra.
(Fábián – Tóth 2013)
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal említhető meg adatforrásként, mely a
kultúrával kapcsolatban a települések és kistérségek kulturális teljesítményét, a kulturális
gazdaság közművelődési dimenzióit tárgyalja. Körülbelül harminc mutatót vizsgálhatunk.
Azonban a kultúra statisztikai alapon való vizsgálata nehéz feladat, ugyanis a nyilvános
adatok is korlátozottan elérhetőek, illetve bár bővült a nyilvános adatok választéka 2006
után, de még így sem alkalmas az adatkör a teljes kulturális gazdaság megragadására, a
települések, illetve kistérségek fejlettségi kérdéseinek taglalására. Probléma továbbá, hogy
a mutatók a különböző években eltérő logikát, tartalmat tükröznek, emiatt nem
összehasonlíthatóak. Vannak régi indikátorok, melyek megszűntek, illetve sok új
keletkezett, emiatt nehezen megragadható egy bázis, melyhez viszonyítani lehetne
változásokat. (Fábián – Tóth 2013)
Végül szükséges megemlíteni az Európai Unió legújabb kutatási platformját, a
Kulturális és Kreatív Városok Figyelőjét (CCCM), mely 168 európai városról tartalmaz
kulturális és kreatív jellegű adatokat, lehetővé téve, hogy összehasonlítások végezzünk
kulturális és kreatív szempontból a városok között. Az online platform magyar városokat is
listáz, Budapest mellett Győr, Szeged és Pécs került be az európai kreatív városok közé.1
2. táblázat: Adatbázisok a kultúra kutatásához
Adatbázis

Kiadvány

Információs
platform
Urban Audit

World
Values Cultura Statistics
Survey
Schwartz
Value European Cultural Compendium
Survey
Values
Kulturális és Kreatív
Global Leadership
Városok Figyelője
Organizational
Behavior
Effectiveness
1

European Commission: The Cultural and Creative Cities Monitor. 2017 Edition.
Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018
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Research Program
Eurostat
KSH
Forrás: Saját szerkesztés Fábián – Tóth 2013 alapján
A kvantitatív elemzés tulajdonképpen arra ad módot, hogy felmérjük az adatok alapján
a térségek kulturális potenciálját. Hiszen, ha a kultúra és a regionális fejlődés kapcsolatát
vizsgáljuk, először számba kell venni, hogy az egyes régiók, vagy lehatárolt térségek
egyáltalán milyen kulturális kapacitással rendelkeznek, milyen különbözőségek rejlenek
térségek között. Ekkor már korrelációelemzést is készíthetünk, vagyis a kulturális
kapacitás és térség fejlettségi szintje közötti kapcsolatot. (Fábián - Tóth 2013)
A kutatások a témában tulajdonképpen amiatt kezdtek zajlani, mivel új növekedési
motorként kerül előtérbe a kultúra. Alapvetően kumulatív folyamatok eredményeként
szinte egymásra épül egy növekedési mechanizmus, amely születik a gazdaság
dimenziójában, majd regionális fejlődést eredményezve a társadalom egészére kihat. A
gazdaság dimenziójában a kulturális és kreatív gazdaság jelenik meg. Az új típusú
gazdaság a szakirodalom megállapításai szerint rendkívül gyors növekedésnek indult,
illetőleg mára a városok, régiók és országok legfontosabb mozgatórugójának tekintik.
Richard Florida a kreatív gazdaság gyökerének a kreatív osztályt tulajdonítja. A kreatív
osztályt szakmai csoportok alkotják, tudományos és művészeti dolgozók, akik főként
nagyvárosi terekben, a társadalomra és kultúrára dinamikusan hatva a kreatív gazdaság
szférájában tevékenykednek. (Florida 2002)
3.1.3. A kulturális és kreatív gazdaság
A kulturális gazdaság a jobban ismert tudásalapú gazdasággal nem azonosítható. A
tudásalapú gazdaság ismérve, hogy termékeinek egyre nagyobb szaktudás, kutatás és
innováció tartalma van, azonban a kulturális gazdaság - bár szintén magas szintű
képzettségre, illetve speciális tudásra épül – outputjai az élmény iránti vágy kielégését
szolgáló javak. A közgazdaságtan „szükséglet” fogalma ebben az esetben nem úgy jelenik
meg, mint amely kielégítésére a hagyományos gazdaságok születtek. A szükséglet
valamilyen élmény iránti vágy. Az esztétikum különleges, pozitív hatásokkal szolgál a
befogadó, „fogyasztó” számára. Gyakran a kulturális terméknek vagy szolgáltatásnak
szimbolikus jelentősége van. A gazdaságföldrajz egyre-másra számol be a kulturális
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gazdaság fokozatosan erősödő előrenyomulásáról, nagyvárosi gazdasági klaszterek új
válfajaként kerül előtérbe. (Enyedi 2002)
Jellegzetességei között említhető, hogy a kulturális ipar magasan specializált és
rugalmas cégek halmaza. Dolgozói pedig képesek gyorsan reagálni a termékek és a
fogyasztói igények, kereslet állandó változására. Ebből következően a rengeteg munka
ideiglenes eredményeket hoz, projekt-alapú, illetve megköveteli az együttműködők szoros
közelségét, hozzáférést az azonnal szükséges információkhoz, anyagi forrásokhoz,
valamint szükséges, hogy a munkaerő-állomány elfogadja a létbizonytalanságot, a
szabadságért, az önmenedzselés lehetőségéért cserébe. (Pratt 1997)
Vannak funkcionális attribútumai az iparágnak. A kulturális gazdaság tevékenységei
nem egyenletesen terítődnek el. Bizonyos terekben klaszterekbe szerveződik, főként
nagyvárosokban, ahol komplex rendszere van a speciális szolgáltatásoknak, speciálisan
képzett munkaerőnek, a termelési tevékenységek együtt zajlanak, illetve kapcsolódnak
nagyobb gazdasági szektorokhoz, mint high-tech, pénzügyi szolgáltatások, amik függnek a
kulturális és tervezés (design) alapú iparoktól, mint inputforrásoktól. (Scott 2007)
Ugyanakkor a kulturális gazdaság kifejezetten sérülékeny is a speciális és szétaprózott
szerkezete miatt, bizonytalan a munkaerő, valamint nagyszámú kisvállalkozás jellemzi
kevés tőkeforrással. Annak ellenére, hogy a nagyvárosok kiváltságos helyzetben vannak mint kulturális gazdaságban élenjárók -, a legkitettebbek a drámai gazdasági
változásoknak. (Hesmondhalgh 2007)
Alapvető elem a kulturális gazdaság esetében, hogy a kulturális „termelőnek” vagy
művésznek szüksége van más ügynökökre, ügynökségre, aki biztosítja a közönséghez való
eljutást. Itt nem egyszerűen gyártásról és szállításról van szó, a közvetítőknek rugalmasnak
kell lenniük, illetve szerepük is felértékelődik. Egyszerre kell biztosítaniuk számos
speciális szolgáltatást, mint marketing, forgalmazás, jogi szolgáltatások, menedzselés. A
felsorolt tevékenységek gyakran nem egy térben (épületben) található, ennélfogva
beszélhetünk kulturális klaszterekről, amelyek hasonló kulturális tevékenységeket és
szolgáltatásokat végző szereplők csoportja egy közös piacot lefedve. Ebben az esetben a
„kritikus tömeg” közgazdasági kategória, értelmezhető fogalom. Beszélhetünk egyfelől a
kulturális termelők kritikus tömegéről, amelyre azért van szükség, hogy a speciálisan
képzett munkaerő-állományt fenn tudják tartani. A munkaerő-állomány fenntartása azért
probléma, mivel a kulturális munka nagyon sok esetben projekt jellegű, vagy saját
számlájára dolgozik a kulturális termelő vagy projekt alapú cégben, amelyek élettartama
rövid, így ha nem folyamatos munkáról van szó, nehéz feladat a megélhetés, megszűnik az
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ösztönzés, a művész továbbáll. A tömegtermelés a kulturális gazdaság esetén az alkotás
sokszorosítását jelenti, amelyet hazai piacra és exportra is gyárthatnak. A fejlett országok
ebben a tekintetben élen jártak, ugyanis a kezdeti befektetetés relatíve magasabb foka ott
biztosított volt, illetve a fogyasztói bázis is magasabb jövedelem szinttel rendelkezett. A
fejlődő országok számára nagy kihívást jelentett, hogy a bevételi szintek alacsonyak
voltak, azonban a viszonylag magas jövedelemmel bíró középosztály megjelenése
átalakította a folyamatot. (Pratt 2015)
A kulturális piacon az új belépőkkel szemben lényeges ellenállás van jelen, jelentős
gazdasági és kulturális akadályai is vannak a belépésnek. Gazdasági és kulturális kihívást
jelent ez, ugyanis ezek a piaci mechanizmusok a helyi kulturális termelést is korlátozzák.
Ilyenkor beszélhetünk egyfajta kulturális kivételezésről, amikor is nem gazdaságos, de
kulturálisan

jelentős

alkotás

vagy tevékenység közösségi,

állami

támogatással

érvényesülni tud (például filmipar), bár ez a kereskedelem politikában anomáliákat teremt.
(Burri 2010)
Más régiók piacaihoz vagy nemzetközi piacokhoz való hozzáférés a kulturális termelő
vagy eladóművész számára megkövetel egy kifinomultabb tudásrendszert. A zeneiparban
menedzsert kíván, aki a külső helyszíneket felderíti, a képzőművész számára nemzetközi
tárgyalásokat igényel külföldi galériákkal, az írók számára kapcsolatot követel a külföldi
kiadókkal és forgalmazókkal. Mindez azt jelenti, hogy magát az értékesítést megelőzi a
hozzáférés valamilyen módú biztosítása a piacokhoz, amely ebben az esetben rendkívül
speciális tudást jelent. (Pratt 2015)
A „Marshall-kereszt” a kulturális gazdaságban szintén sajátosságokkal bír. A kulturális
piacon a kereslet és a kínálat is alacsony volumenű. A kereslet abból fakadóan az, hogy a
fogyasztók nincsenek tisztában a kulturális alkotás értékével, illetőleg nem rendelkeznek
megfelelő vásárlóerővel. A kínálat esetén pedig arról van szó, hogy a kulturális termékek
előállításánál nem áll fenn a termelékenység növekedéséből fakadó költségcsökkenés
lehetősége. Hiszen egy előadó művész produkciója mindig ugyanazt az energia befektetést
kívánja meg, a technológiai fejlődés nem segíti a termelési folyamat racionalizálását.
Ebből fakadóan mérsékelté válik a kínálat. (Greffe 2016)
Maga a kreatív, illetve kulturális gazdaság sok esetben mintegy új alternatívaként, a
régi, általában leépült ipar helyébe kerül, tulajdonképpen helyettesítheti a korábbi ipari
ágazatot. Új, innovatív termékeket és szolgáltatásokat állít elő, de emellett más iparoknak
is értékes inputokat nyújt. Az új gazdaságban már a kreativitás az egyik legfontosabb
pillér, azonban ami kiemelendő, hogy a művészet és a kultúra új gazdasági potenciált
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jelent. A kreatív gazdaság fogalma nem pontosan definiálható, mivel a kreativitás
önmagában is nehezen megragadható fogalom, illetve a kreativitás az emberi
tevékenységek minden területén fellelhető. Ebből kifolyólag beszélhetünk kulturális,
tudományos, technológiai és gazdasági kreativitásról. Illetőleg, ha az egyén szintjén
vizsgálódunk, létezik emocionális, kognitív, szándékos és spontán kreativitás. (HojnikRebernik 2014)
Az UNCTAD nemzetközi szervezet kínál számunkra fogalmat, azonban kifejezetten tág
kategóriában. A meghatározásuk szerint a kreatív gazdaság termékek és szolgáltatások
létrehozásának, termelésének és forgalmazásának olyan köre, amely folyamatokban a
kreativitás és intellektuális tőke az elsődleges input. Magában foglal egy sor tudás-alapú
tevékenységet, nemcsak a művészetekre koncentrál, képes bevételt generálni a
kereskedelmi és tulajdonjogok, tartalmaz megfogható termékeket és nem megfogható
szellemi vagy művészeti szolgáltatásokat kreatív tartalmakkal, gazdasági értékkel és piaci
szándékkal. A művészeti, szolgáltató és ipari szektor „kereszteződésében” áll és egy új,
dinamikus szektort jelent a világkereskedelemben. (UNCTAD 2010)
Az Európai Unió is megadta a maga definícióját 2010-ben kiadott zöld könyvében,
amely szerint a kreatív gazdaság olyan iparágakat tömörít, amelyek esetén az input a
kultúra és van kulturális dimenziója, mindazonáltal az output funkcionális. Úgy, mint
építészet, design, grafikai tervezés, divattervezés vagy reklám. A kulturális ipar fogalma is
helyet kap a kreatív gazdaság mellett, amikor is azon iparok termékeinek és
szolgáltatásainak gyártásáról és „forgalmazásáról” beszélünk, amelyeknek sajátos jellegük
van, egyszerre történik a termelés és fogyasztás pillanata, a kulturális kifejezés
megtestesítésével és továbbításának szándékával jön létre függetlenül a kereskedelmi
értékétől. Ilyenek az előadóművészetek, vizuális művészetek, kulturális örökség, film,
könyv, média. (Green Paper 2010)
A kreatív gazdaság utóbbi időben történt egyre intenzívebb kutatása arra vezethető
vissza, hogy a szerepe is megnövekedett az elmúlt évtizedben, illetve egyre fontosabb
részévé válik a gazdasági rendszereknek. Különféle riportok készültek nemzetközi,
nemzeti és regionális szinten, amely jelentések tanúsítják, hogy a kreatív ipar jelentős
befolyással van a regionális és makrogazdaságra. Megemlíthető többek között a KEA
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European Affairs 2006-os kiadványa2, az Európai Parlament anyaga 2008-ban, vagy éppen
az UNCTAD 2010-es riportja. (Keresnyei 2015)
A regionális és makrogazdaságra gyakorolt hatások mellett egyfajta szociális
ökológiaként is értelmezik a kreatív gazdaságot, ugyanis bevonzza adott térségekbe a
kreatív potenciállal bíró magasan képzett munkaerőt. Ugyanakkor befektetéseket is vonz és
új üzleti tevékenységeket generál, mint éttermek, klubok, színházak, galériák és egyéb
lehetőségeit a kulturális élet kibontakozásának. Eszköze is a kreatív ipar az információk
terjedésének, kommunikációt indít el, szórakozási lehetőségeket teremt, illetve kulcsa a
gazdaság és a kulturális környezet egymáshoz közelítésének. (Deuze 2009)
A kreatív ipar megértéséhez különféle modellek születtek. A leggyakrabban használt
modellek az UK DSMS modell, a szimbólum szövegek modell, amely magában foglalja a
mag kulturális iparokat, a periférikus kulturális iparokat és a határvonalon fekvő kulturális
iparokat, de beszélhetünk a koncentrikus körök modelljéről is (mag kreatív művészetek,
más mag kreatív iparok, szélesebb kulturális iparok és kapcsolódó iparágak). Vagy éppen a
WIPO szerzői jogokkal kapcsolatos modellről (mag szerzői jogok iparai, függő szerzői jog
iparok és részleges szerzői jog iparok). A felsorolt modellek összehasonlítása nem könnyű
feladat, abból kifolyólag, hogy az egyes modellek különbözőképpen értelmezik a kreatív
iparokat, illetve a szervezetek statisztikái és adatai adott ország kreatív iparáról nem
kompatibilisek egymással. Azonban a kreatív iparok iránti megnövekedett érdeklődés miatt
a kutatók erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megfelelő indexet találjanak,
amely képes a különböző országokat összehasonlítani. Az egyik ilyen törekvés az Európai
Kreativitás Index, amely igyekszik integrálni a kultúra alapú kreativitáshoz kapcsolódó
indikátorokat, illetve magába olvasztani a meglévő társadalmi-gazdasági indikátor
sémákat, úgymint az Európai Innovációs Eredménytábla. A kreativitás kulturális
dimenziója megkövetel olyan faktorokat, amelyeket más indexek nem tartalmaznak.
Példának lehet említeni az oktatást művészeti iskolákban, kulturális foglalkoztatottság,
kulturális kínálat, kulturális részvétel, technológiai áttörések, szabályozási és finanszírozó
támogatásai az alkotó tevékenységnek, a kreatív ipar hozzájárulása a gazdasághoz.
Mintegy 32 ilyen indikátor van benne az Európai Kreativitás Indexben a kreativitás öt
pillérében csoportosítva: emberi tőke, technológia, intézményi környezet, szociális
környezet, nyitottság és sokszínűség. (Hojnik-Rebernik 2014)

A KEA egy brüsszeli székhelyű kutató és tanácsadó cég, amely tanácsadásra, támogatásokra és kutatásokra
specializálódott a kreatív ipar, kultúra, média és sport szféráival kapcsolatosan 1999 óta.
(www.investinbrussels.com)
2
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A kulturális és kreatív ipar magyarázásához született modellek közül kiemeljük a
koncentrikus körök modelljét.

2. ábra: A koncentrikus körök modellje
Forrás: Saját szerkesztés Thorsby 2010, pp. 27. alapján
A kulturális iparok gazdasági és kulturális értékük szerint több típusba sorolhatók. Az
értékkülönbségeket vagy kulturális tartalmakat jól magyarázza a koncentrikus körök
modellje (2. ábra). Különböző kulturális termékek eltérő fokú kulturális tartalmakkal
bírnak, ekképpen vannak a koncentrikus körök felvázolva. Belülről kifelé haladva a
kulturális-kereskedelmi tartalom aránya változik. A középpontban vannak a mag kreatív
művészetek, amely adott kritérium szerint a legmagasabb kulturális értékkel bírnak. Ide
sorolható a zene, az előadó-művészet, illetve a képzőművészet. A középpontból kifelé
haladva a rétegek fokozatosan veszítik el a kulturális tartalom értéket, az áruk és
szolgáltatások kereskedelmi értéke erősödik. Az egyéb mag kreatív iparok magukba
foglalják a filmipart, múzeumokat, galériákat. A következő réget a szélesebb kulturális
iparok, mint média, publicisztika és végül a kapcsolódó kulturális iparok, többek között
divat, reklám, dizájn. A modell fő mondanivalója, hogy a kreatív ötletek és hatások a
magban keletkeznek és tovább szóródnak a külső körök irányába. A kommunikáció által a
tudás és információ a gazdaságban és társadalomban kering, amely új folyamatok vált ki.
Az irodalom befolyással lehet a videójáték készítésre, a festők munkája inspirálhatja a
divatszakmát. Az ötletek terjedésének másik módja, hogy a kreatív emberek közvetlen
inputokkal szolgálnak más iparágak számára, a koncentrikus körök modelljének több
rétegét átfedhetik. Sok színész, aki főállásként színházban játszik szerepeket – tehát a mag
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kreatív művészetek csoportba illeszthető – látható televíziós reklámokban is. Tehát a
reklám iparra is átterjed a kreativitása, tehetsége. Vagy éppen egy képzőművész, aki
eredetileg műalkotásokat fest, részt vehet a design ipar munkájában is. A koncentrikus
körök modellje egy statikus pillanatfeltétel adott időpontban. Ellentétben egy dinamikus
forma analízissel, mint amilyen az értéklánc modell. A különböző héjak közötti kapcsolat
abban is megfigyelhető, hogy bizonyos alkotói tevékenységek, például forgatókönyvírás, a
mag művészeti tevékenységek körében található, azonban az output értékesítése már a
szélesebb kulturális iparok körében történik, történetesen a műsorszolgáltatók számára
történik a forgatókönyv eladása. A kultúrpolitika számára számos előnyt jelent a
koncentrikus körök használata. A modell alapként képes szolgálni a formális statisztikai
osztályozási rendszerek számára a kulturális termelési szektor vizsgálatánál. Lehetővé teszi
a rendszerezett adatgyűjtést az outputról, hozzáadott értékről, foglalkoztatottságról stb.,
amelyek releváns adatok a politika számára. Továbbá a koncentrikus körök modellje
készen adaptálható más formális elemzési módszerek esetén, mint az input-output analízis
vagy a számszerűsített általános egyensúlyi modell, amely által vizsgálható az iparok
közötti kapcsolatok a kulturális szektoron belül, vagy a kulturális iparok és a gazdaság más
szektorai közötti kapcsolatok. Emellett a modell tolmácsolja, hogy a kulturális iparok egy
kisugárzó rendszerben állnak össze, középpontban a tiszta kreatív művészetekkel,
amelynek motiválása és fenntartása a teljes kulturális szektor érdekében áll. (Thorsby
2010)
A kulturális ipar tevékenységeinek részletezése a koncentrikus körök alapján a
kulturális tevékenységek osztályázását jelenti. Ez alapján (Hojnik-Rebernik 2014):
A) Mag kreatív művészetek:
a. zene, vizuális és előadó művészetek
b. művészet

és

antikvitás

(könyvek

kiskereskedelme

speciális

könyvkereskedésben)
B) Egyéb mag kreatív iparok
a. múzeumok és könyvtárak (könyvtári és levéltári tevékenység, múzeumi
tevékenység)
b. videó, film és fotográfia (mozgókép, videó és televíziós műsor gyártása,
ezek utómunkálatai, ezek terjesztése, mozi működtetése)
C) Szélesebb kulturális iparok
a. örökség (fenntartása a történelmi helyeknek, épületeknek és hasonló
látványosságoknak)
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b. kiadás (könyvkiadás, újság, folyóiratok, hírügynökség)
c. rádió és TV (műsorszolgáltatás)
d. videó és számítógépes szoftver
e. zenekiadás
D) Kapcsolódó iparágak
a. építészet (építészeti, városi és más tervek)
b. reklámozás (reklám ügynökségek, média tevékenység)
c. dizájn
d. divattervezés
A kulturális és kreatív gazdaság megértésének elsődleges lépése magának a termék
jellegzetességének felismerése. Ugyanis kifejezetten a termék karaktere miatt tűnik ki a
többi iparágból, illetve közgazdaságilag emiatt kell másként elemezni. Mi ez a
jellegzetesség? Az, hogy a kulturális vagy kreatív ipar outputja, terméke szimbolikus és
esztétikai értéket tartalmaz. Ez a jellegzetesség hozza magával a legfontosabb
következményeket, ami az árakat és a munkaerő piacot illeti. A fogyasztók számára az
ilyen jellegű termékek értéke meghaladja használati, funkcionális értékét és nem
közvetlenül kapcsolódik a termék előállításának költségéhez. Az árak jobban függnek a
forgalmazótól, mint a termelőtől, illetve jobban meghatározzák a fogyasztási attitűdök
(például látogatottság egy múzeum vagy galéria, mozi esetében), mint a termelési
jellemzők. (Benghozi 2006)
Visszatérve a munkaerő piacra - amikor is a szóban forgó ipar jellegzetes termékéről
beszélünk -, speciális munkaerő jelenik meg, ezenkívül az ágazatot is olyan vonások teszik
karakteressé, mint a nyitottság, az együttműködés vagy éppen az önmenedzselés
szükségessége. Ugyanakkor a művészeti áruk jellegzetessége miatt a kulturális piacon a
fogyasztók a hiányos informáltsággal szembesülnek. Hiszen a kreatív javak az ún.
élményjószágok kategóriába sorolhatóak, amely élmény hasznossága a fogyasztó számára
előzetesen ismeretlen. A bizonytalanság az előadó számára is jelen van, ugyanis az előadás
általában szubjektív, önkényes, az előadók nem minden esetben vannak tisztában
„ügyfeleik” ízlésével, így kifejezetten nehéz megjósolni a projekt sikerességét vagy
kudarcát, ennélfogva jövedelmezőségét is. Vagyis az új termékek forgalmazása a kulturális
termék belső természete miatt olyan problémát okoz, hogy nem látható előre a sikeressége.
A filmipar tipikus példája ennek. A jelenség magával hoz olyan gazdasági magatartást,
mint a kockázatkerülés érvényesülése. Vagyis a termék előállítói arra törekszenek, hogy
minimalizálják a kockázatot, amely komoly ráfordításokat követel a piackutatásban, ez a
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nagyobb vállalatok számára előnyt jelent a kisebbekkel szemben. (Pratt 2015) További
vonásai a kulturális termékeknek a különleges technológia igénye, illetőleg a speciális
költségszerkezete. Ugyanis a kulturális javak esetében a tartalom létrehozása a kezdeti
szakaszban jelentős befektetést követel meg, a későbbi szakaszokban már sokszor
ugyanazt a tartalmi elemet reprodukálják és allokálják. Viszont a későbbi reprodukció és
elosztás költségei már szinte jelentéktelen. A „termelő” vagy „gyártó” fő célja ennélfogva
az, hogy ösztönözze a tömeges forgalmazását a terméknek és a méretgazdaságosságból
fakadó előnyöket kihasználja. Ugyanakkor a méretgazdaságosság és tömegtermelés
magával von jelentős promóciós költségeket és megbízható elosztási csatornákat követel.
Ebből az következik, hogy a disztribútor központi pozíciót foglal el a termék
foglalkoztatási rendszerében, illetve jelentős hatalmat birtokol az adott kreatív szektor
felett. Annál is fogva, hogy befolyásolni, irányítani képes a fogyasztók választását egy
olyan piacon, ahol az információk hiányosak és széles választék áll a „polcokon” az adott
termékből (például lemezek, könyvek). (Lyubareva - Benghozi - Fidele 2015)
A globális gazdasági válság 12%-os visszaesést okozott a globális kereskedelemben
2008-ban, amely azonban nem ugyanolyan mértékben jelentkezett országonként, de
iparáganként sem. A válság legkevésbé a kulturális és kreatív iparra volt hatással. Az
UNCTAD elemzése szerint a világ kreatív javainak és szolgáltatásainak exportja
növekedést mutat, 2008-ban elérte az 592 milliárd dollár értéket, mintegy 14%-os éves
növekedési rátákkal a korábbi évektől. (UCTAD 2010) A kulturális és kreatív iparok cégei
átlag feletti innovációs hajlamot és gazdasági potenciált mutatnak a millenium utáni
évtizedben. Az Európai Unióban a szektor minőségi munkákat biztosít megközelítőleg 5
millió embernek és az EU GDP-jéhez körülbelül 2,6%-kal járul hozzá. Annak érdekében,
hogy növekedjen a kulturális és kreatív ipar támogatása, az Európai Bizottság kibocsátotta
a Zöld Könyvét 2010-ben, amelyben motiválja a nemzeti kormányokat, hogy készítsék elő
és valósítsák meg a megfelelő feltételeket a kreativitás és innováció számára a kreatív
iparokban Európa szerte. Hasonló akciók globális szinten is történtek, 1998-ban az UK
DCMS bocsátotta ki a Kreatív Iparok Térkép Dokumentumát, Dél-Afrika a „Kreatív
Iparok Dél-Afrikában” címmel adott ki hasonlót 2008-ban, de 2010-ben Japánban, 2011ben Ausztráliában is készültek a kreatív iparral kapcsolatos dokumentációk. (HojnikRebernik 2014)
A kulturális iparok legnagyobb befogadója és legjobb élettere a városok. Mind a
kulturális ipar termékei számára, mind az innováció számára jótékony hatásokat képesek
generálni. Már a fogyasztói oldalról is vizsgálhatjuk a kérdést, hiszen a nagyvárosok
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szélesebb fogyasztói bázissal bírnak, illetőleg vásárlóerejüket tekintve is előbbre
helyezhető a városi lakosság. Tulajdonképpen a potenciális fogyasztói kört a nagyvárosok
adják a kreatív, illetve kulturális iparágak számára. Marshall klasszikus agglomerációs
elmélete érvényesül a szektorra nézve, ugyanis speciális a fogyasztás, speciális a kínálat,
specializált a munkaerőpiac, és az ismeretek közvetlen cseréjéhez szükséges állandó
kapcsolatok alapvetően jellemzik a szférát. Emellett magas a szabadúszók száma a
területen és az alvállalkozói kapcsolatok a kreatív cégek és egyéni vállalkozók között.
(Comunian 2011)
A lokalizáció fontossága megjelenik továbbá abban, hogy a kreatív iparágak cégei
specializált

beszállítókkal,

speciális

cégekkel

dolgoznak

együtt.

A

lehetséges

együttműködésekben fontos a hírnév, a termelékenység, és a specializált vállalatok
rendelkezésre állása, amelyek kreatív szolgáltatásokat vásárolhatnak. Mindehhez
elengedhetetlen a közelség. (Pratt 2006) Továbbá ez jelenti az alapját, hogy a kreatív
iparokban szükséges a „face to face” kommunikáció, a tudás vizuális cseréje, illetve a tacit
tudás egyének közötti átadása. Mindemellett a nagyvárosok hozzáférést biztosítanak olyan
intézményekhez, mint galériák, zenei rendezvények, színházak. (Power 2002)
A kreatív iparban sajátos munkaviszonyok jellemzőek. Magas a részmunkaidős és
önmagát foglalkoztató szakemberek aránya. Hangsúlyos trend a munkák kiszervezése
egyéni vállalkozók felé. A nagyfokú bizonytalanság vezet ahhoz a vállalati gyakorlathoz,
amely az offshore és alvállalkozói munkaerő állományra, a termék előállítási folyamat
különböző elemeinek kiszervezésére támaszkodik, amellyel költségeket takaríthatnak meg
és a kockázatokat megoszthatják. (Mietzner – Kamprath 2013)
A kreatív ipar üzleti menedzsmentjének működését teljesen megváltoztatta az
információs-kommunikációs technológia fejlődése okozta változások. Az IKT lehetővé
tette a kreatív tartalmak feldolgozását, másolását, terjesztését nagyon alacsony költséggel.
Jelentős mértékű hatással volt a folyamat a kiadásra, a promócióra és a disztribúcióra. A
digitalizálás lecsökkentette a disztribúciós, tárolási, raktározási költségeket. Lehetővé vált,
hogy elérjenek kiemelten nagyszámú potenciális fogyasztót. Messzemenő következménye
a folyamatnak, hogy a határköltség lecsökkent szinte elhanyagolható szintre. A legnagyobb
előny élvezői a forgalmazók, másolók, akik nem viselik a termék előállításának, illetve új
tartalmak kibocsátásának költségeit. Az IKT fejlődése az interakciók és kommunikáció új
módjait teremtette meg. A digitális technológia magával hozta a kultúra-fogyasztás
mértékének növekedését. A kreatív ipar termelői eljutottak arra szintre, hogy felül kell
vizsgálniuk a kapcsolatukat közönségükkel, amely közvetlen hatással van az üzleti
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tervezésre általában véve, de legfőképpen a tervezési, fejlesztési periódusban. Legnagyobb
mértékben az online üzleti modellek adnak új lehetőségeket a kreatív ipar számára, többek
között arra is, hogy több forrásból származzanak bevételek, mint előfizetések,
reklámbevételek, használati díj, prémium szolgáltatások. Tehát a kreatív ipar szembesül
azzal, hogy alkalmazkodnia kell az új üzleti környezethez és hogy innovatív megoldások
tárházát sorakoztassa fel. (Lyubareva – Benghozi – Fidele 2015)
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3.2.

Kultúra és közgazdaságtan

3.2.1. Kultúra-gazdaságtan
A kultúra számos neves közgazdász érdeklődési körében fellehető, olyannyira, hogy
interdiszciplináris tudományterület született az 1970-es években kultúra-gazdaságtan
(cultural economics) néven. A diszciplína első klasszikus műve William J. Baumol és
William G. Bowen közgazdászok nevéhez fűződik, mely „Performing Arts: The Economic
Dilemma” címmel jelent meg 1966-ban New Yorkban. A könyvben a művészet, illetve
annak finanszírozási kérdései kerülnek taglalásra, illetve az állam szerepvállalásának
szükségességét hangsúlyozza. (Horváth 2000)
1973-ban William Hendon az Akron Egyetem (Ohio) professzora megalapította a
Journal of Cultural Economics folyóiratot, illetve megszervezte a kultúra-gazdaságtan első
nemzetközi konferenciáját 1979-ben Edinburgh városában. Létrehozta az Association for
Cultural Economics szervezetet, amely kétévente különböző országokban konferenciát
rendez a témában.3
A tudományterület alapvető kérdése, hogy a modern mikro- és makroökonómia
eszköztárát, elemzési technikáit milyen módon, milyen formában lehet alkalmazni a
kulturális szféra jelenségeire, összefüggéseire. Újabb lépésként következett a kulturális
szféra a közgazdaságtan szempontjából releváns lehatárolása, részeinek egymástól való
elkülönítése, hiszen bizonyos gazdasági aspektusokat nem lehet a tágan értelmezett
kultúrára alkalmazni.(Horváth 2000)
A kultúra-gazdaságtan meghatározta a kulturális javak fogalmát, annak gazdasági
jellemzőit. Foglalkozik a kulturális piac keresleti, kínálati oldalával. A közvetítő szerepet
vállaló kulturális intézmények helyzete, sajátosságai fontos kérdések a diszciplína
számára, magában foglalva a profit, illetve non-profit szervezetek sajátosságait is.
Elhatárolja a komoly és könnyű műfaj kategóriákat (high-popculture), foglalkozik a
művészek, illetve sztárok helyzetével. Makrogazdasági kérdések is előtérbe kerülnek és
ebből következően talán egyik legfontosabb szempontként az állam szerepvállalása,
amelyet kultúrpolitikának is hívnak. A kulturális javaknak nemzetközi piaca, nemzetközi
kereskedelme is van, amely releváns gazdasági kérdéskört takar. Végül a kulturálódás
pszichológiai szempontjai, a kreativitás, kulturális motivációk társadalomra, gazdaságra

3

http://www.culturaleconomics.org/history.html
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való hatásaival foglalkozó tanulmányok is születtek a témakörben. (Daubner-HorváthPetró 2000)
A kulturális javaknak gazdasági jellemzői vannak, melyek közgazdasági megvilágítást
is igényelnek. Elsősorban a fogalmat tisztázza a tudományterület. Kulturális javaknak a
művészeti tevékenységek eredményeképpen létrejövő, a gazdaság kulturális ágazatába
sorolt termékeket és szolgáltatásokat tekintjük. További aspektusai is előtérbe kerülnek a
kultúra jószágainak elemzésekor. Ilyen vonatkozás az élményjószág elnevezés is, ugyanis
tulajdonképpen az előállított termék a művész produkciójaként létrejövő kulturális élmény.
A terminológiában nem minden kifejezést adaptálnak a közgazdaságtanból eredeti
formájukban, a kibocsátás (output) helyett az átbocsátás (throughput) szó jelenti a
„termék” előállítását. Elmondható, hogy információs termékekről beszélünk az ágazatban,
hiszen a produktum üzenetet is hordoz általában, melynek közvetítő eszköze, tárgyiasult például festmény, szobor –, illetve nem tárgyiasult, tehát szolgáltatás – például koncert -.
A kulturális jószág ugyanúgy szükségletet, hiányérzetet elégít ki, mint bármely más
termék vagy szolgáltatás. Fontos kérdés a jószág hasznossága, melyet ezen javak esetében
viszonylag nehéz megítélni. Alapvetően az élmény ebben az esetben csak a „elfogyasztás”
után realizálódik, csak a tapasztalat megszerzése után – tapasztalati javak – lehetséges a
hasznosság meghatározása, mely túlnyomó részben szubjektív értékítéleten alapul. (Petró
2000)
3.2.2. A kultúra gazdasági hatásai
A művészetek közösségileg (államilag) biztosított támogatásának racionalitása alapvetően
vitatott, mindazonáltal a kormányok finanszírozzák a művészeti tevékenységek
fenntartását. A hagyományos megközelítés szerint - amely a kultúra költségvonzatán
alapul – a kulturális tevékenységek negatív hatással vannak a gazdaságra. Alapvetően a
kereslet és kínálat egyensúlyi hiánya okozta anomáliáról van szó, miszerint a kultúra
kínálata meghaladja annak keresletét. Emiatt a kulturális tevékenység bizonyítottan
deficites. A piac egyensúlyához az állami támogatások járulnak hozzá. A nézet nem
örvend nagy népszerűségnek és számos közgazdász állítja, hogy a kultúra nagyszámú
munkahelyeket és jelentős jövedelmeket teremt. Olyan megállapítás is létezik, hogy a
kultúra egy a számos iparág között és a növekedési hatása semleges. A kulturális
gazdaságot kibővíthetjük kreatív iparrá, amely tágabb halmaz, mint a kulturális szektor. El
kell különíteni közvetlen, indirekt és tovagyűrűző (spillover) hatásokat is, ha teljes képet
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kívánunk kapni a kultúra gazdasági hatásairól. (Mccarthy 2004) Emellett a történelmi
meghatározottságot is be kell építeni az elemzésekbe. Ugyanis a posztindusztriális
társadalom magával hozza a foglalkoztatottsági szerkezet változásait, minek a
következtében valamely kutató már-már úgy véli, hogy ma már az ipari szektorok
kevesebb munkahelyeket teremtenek, mint a kreatív ipar különböző ágai, mint például az
audiovizuális szektor. Véleményünk szerint itt még nem tartunk, azonban vizsgáljuk meg
az indirekt hatást! Figyelembe vehetjük, hogy a kreatív iparágak térnyerése más szektorok
számára is új ötleteket, technológiákat adhat, amelyet átszivárgásnak nevezhetünk. A
kultúra bemutatja ezeket az új ötleteket a gazdaságban, ugyanis a művészeti szektor
integrált része a gazdaságnak, egy innovatív rendszer a teljes gazdaságban. (Greffe 2016)
A kulturális gazdaság árvízszerűen megugró kutatásai igyekeztek megérteni a kulturális
iparok dinamikáját, illetve hogy képesek-e gazdasági növekedést generálni. Megállapítják,
hogy a gazdasági növekedéshez közvetetten és közvetlenül is hozzájárul a kulturális ipar.
Közvetetten azáltal, hogy többek között vonzza a képzett munkaerőt. Közvetlenül is
serkenti a gazdaságot, hiszen előállítja, valamint exportálja is saját termékét, illetve
inputokat vásárol. (Scott 2000)
A spill-over hatásai a művészeteknek a gazdaság felé négy pillérbe sorolható.
Elsődleges hatásai közvetlen kereskedelmi értékükben keresendő. Másodlagosan
multiplikátor hatásokat generál a művészetekre való költekezés. Harmadlagosan a
művészetek hozzájárulnak az ipari ötletek, innovációk születéséhez, illetve negyedik
hatásként említhető az életminőséghez, identitáshoz és pluralitáshoz való hozzájárulása.
(Heng 2003)
Florida elmélete a városok, régiók gazdasági sikeréről magában foglalja ezen városok,
régiók belső erőforrásainak hadrendbe állítását. A belső erőforrások aktivizálása nyomán a
város fejlődése új fejlődési elemeket hozhat magával, úgy, mint a térségbe beáramló
kreatív munkaerő. Florida szerint ez utóbbi folyamat függ attól, hogy a város milyen
mértékben fejlett olyan tényezőkben, mint a technológia, tehetséggondozás, tolerancia a
kreatív emberek attitűdjeivel szemben. (Florida 2002) Európára adaptált vizsgálatok
szerint a fentiek tekintetében a skandináv országok járnak élen, illetve nyugat-európai
országok, Kelet-Közép-Európa országai csak a második tízes csoportban kerülnek elő ez
alapján. (Ságvári—Dessewffly 2006)
Hasonlóan a kreatív emberek bevonzásához adott városba, a kultúra gazdasági hatása
legkézenfekvőbben a turisták városba csalogatásán, tehát a turizmus és a kultúra
kapcsolatán keresztül ragadható meg. Elmondható, hogy a művészetek a turizmus
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szektorában is attrakciót jelentenek, így a kulturális tevékenységek és a turizmus
kölcsönösen jótékony hatásokat generálnak. Az egyre szélesedő fogyasztási és szórakozási
lehetőségek fokozódó mértékben elérhetőek a turisták számára, jelenti ez azt, hogy az
információs-kommunikációs technológia fejlődésével világosabbá válik a kínálat, a
kereslet számára elérhetővé válnak információk, illetőleg a közlekedési infrastruktúra
fejlődése a fizikai akadályok leküzdéséhez járul hozzá. A kölcsönösség abban is
megnyilvánul, hogy a turizmus ipar növekedése a kulturális tevékenységek pénzügyi
életképességét erősíti, emellett a patronálás lehetőségét is növeli. (Torre - Scarborough
2017)
Európában a turizmus a növekedési ütemét tekintve élre törő szektor. Közvetlen
gazdasági hatásként számos új munkahely létrejövetelét említhetjük. A különböző
régiókba beáramló turisták, látogatók számát befolyásolja a régió vonzereje, értékei,
mennyiségi és minőségi ismérvei a turista látványosságoknak, illetve azok prezentálási
képessége.4 A régiók számára a turizmus fontos bevételi forrás és a foglalkoztatottság
tekintetében is jelentős szerepe van a szektornak Európa számos területén. Emellett
versenyképességi faktor is. Az Európai Unió jogos fontosságot tulajdonít a szférának,
amely hozzájárul a fenntartható társadalmi és gazdasági célokhoz. Ugyanakkor számos
kihívás elé állította a szektort a globális gazdasági válság, a fokozódó verseny más
területekkel, illetve a klímaváltozás következményei is megemlíthetőek. A kultúra itt
azáltal kerül előtérbe - annak kontextusában értelmezve a turizmus iparát –, hogy
tulajdonképpen a turizmus tárgyaként jelenik meg. Vagyis a kultúra turizmusban játszott
szerepe kerül tárgyalásra. Az egyik kiemelendő kulturális elem a tárgyalt vonatkozásban a
kulturális örökség. Ha egy régió egyedi kulturális értékkel bír, a turizmus piacán azzal
„megjelenhet”, ezzel a foglalkoztatottság növekedéséhez járulhat hozzá. A régió vagy
valamely város kulturális öröksége nyomán formálhatja identitását, karakterét, imázsát.
(Petronella 2016)

4

Meg kell említenünk azonban a ma divatos „overtourism” fogalmát is e kontextusban, mint az érem másik
oldalát. Az 1960-as évektől kezdve beszélhetünk tömegturizmusról és már e korábbi évtizedekben is voltak
olyan népszerű desztinációk, amelyek korlátozták a potenciálisan érkező turisták számát, mint például a
Seychelle-szigetek, Bhután vagy éppen Nagy-Kajmán. Napjainkban is előfordul, hogy népszerű úticélok a
turizmus miatt olyan problémákkal kénytelenek szembenézni, mint a zsúfoltság, lokális infláció, vagy éppen
a természeti értékek romlása. A túlzott turizmus tehát az aránytalanul nagy turisztikai beáramlást jelenti
népszerű desztinációk esetén, mely negatív hatásokat indukál magára a helyre nézve. E jelenséget is
figyelembe véve kell szemlélni adott városnak a turizmus hozadékait. (Oklevik - Gössling - Hall 2019)
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Ebben az esetben ez a kulturális örökség, illetve egy régió vagy város kulturális értékei
már területi tőkeelemként értelmezhető.
3.2.3. Kulturális tőke
Abból az elgondolásból kifolyólag, hogy a kulturális erőforrások részét képezik a területi
tőke dimenziójának, nem elhanyagolhatónak ítélem a területi tőke elméletével foglalkozó
tanulmányok megismerését. Alapvetően feltételezzük, hogy a kultúra hely-specifikus,
térfüggő, a legegyszerűbben a nemzetek eltérő kultúrájából kiindulva is felismerhető ez az
állítás. Ha egy település rendelkezik kulturális értékekkel, tőkeként is tekinthet rá, illetve a
saját területének specifikumaiból adódóan - mely a kulturális értékek specifikus jellegét is
adhatja - területi tőke halmazába veheti a társadalom vagy társadalomkutatás, vagy éppen
a helyi társadalom a kultúrát.
Pierre Bourdieu a közgazdaságtan tőke fogalmát továbbgondolva annak valamennyi
megjelenési formáját számba veszi. Általános értelmezésként a tőke, mint felhalmozott
munka jelenik meg, amely vagy anyagi vagy megtestesült formában felhalmozott munka.
Függően a területtől, amelyben funkcionál, illetve a transzformáció költségének
tekintetében, a tőkének három megjelenési formája lehet: gazdasági tőke, amely azonnal
és közvetlenül átváltható pénzre, illetve intézményesíthető tulajdonjogok formájában. A
kulturális tőke a második megjelenési forma, amely bizonyos feltételek mellett gazdasági
tőkévé alakítható, illetve iskolai végzettség formájában intézményesíthető. Végül a
társadalmi tőke, amelyet társadalmi kötelezettségek, kapcsolatok alkotnak, átformálható
gazdasági tőkévé bizonyos feltételek mellett, illetve intézményesülhet, például nemesi
címek, rangok, titulusok formájában. Bourdieu szerint a kulturális tőke szintén három féle
formát vehet fel. A megtestesült állapotban a szellem és a test egy hosszan tartó
diszpozíciójaként értelmezhető. A tárgyiasult formában a kulturális javak jelennek meg,
mint a festmény, könyv, eszközök. Illetőleg az intézményesült forma, amely titulusok
révén jogilag elismert kulturális tőke. (Bourdieu 1986)
A területi tőke koncepciójában megtalálható a megfoghatatlan tőkeállomány. Egy
nemzet megfoghatatlan vagyona leírható olyan elemekben, mint tudás, a kultúra szintje,
hagyományok, nemzeti morál. Az országok versenyképességét egyre nagyobb mértékben
határozzák meg azok a láthatatlan, specifikus, egyedi eszmei értékei, amelyek a külföldi
befektetők számára is egyre inkább számbavételre kerül. A kutatásba, fejlesztésbe,
innovációba való befektetés a legfontosabb forrásai a fejlődésnek, a tudás alapú tőke, az
36

intellektuális tőke gyarapodásának. Mindez feltétele az értékteremtésnek akár vállalati,
akár területi vonatkozásról is legyen szó. Az Európai Unió országai és régiói törekednek a
nemzeti és regionális innovációs stratégiák érvényesítésére, annak okán is, hogy a
lisszaboni célkitűzéseket elérjék, amelyek Európa gazdaságát a legversenyképesebb
tudásalapú gazdasággá kívánja emelni a világon. (Rusu-Tanasa 2015)
Egy térség kulturális értékei egyfajta területi tőkeelemként is értelmezhetők, mint
fejlődési forrás. Nemcsak a turisták számára jelent élményt, hanem a helyi lakosság
számára is, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat generálva. Gazdasági értéke
mérhető a bruttó hozzáadott értékkel, illetve multiplikátor hatása is érvényesül a
gazdaságban, a turisták látogatása és fogyasztása a térségben, adott városban jövedelmet
hoz külső régiókból. (Mateja-Davis-Pipan 2015)
A területi tőke témájában meg kell említeni Roberto Camagnit is, aki modelljében a
területi erőforrások regionális fejlődésben, a település, régió gazdaságának növekedésére
gyakorolt hatását próbálja mérni. Roberto Camagni 2008-ban adta közre elgondolását a
területi tőke kapcsán, jelentőségét azzal is alátámasztják, hogy az Európai Unió is
alkalmazza a modellt fejlesztéspolitikájában. A területi tőke a területi versenyképesség,
területi kohézió, fenntartható gazdasági növekedés, innovációs-képesség kérdésköreiben
megkerülhetetlen pillér. (Bodor – Grünhut 2014)

3. ábra: A területi tőke elemei
Forrás: Bodor – Grünhut 2014, pp. 5.
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A modell tulajdonképpen egy háromszor hármas mátrix (3. ábra), mely a területi
erőforrásokat helyezi olyan relációkba, melyek a rivalizálás, illetve tárgyiasultság
különböző fokaihoz csoportosulnak. Az „innovatív kereszt” a mátrixban a vízszintes
középső tengely, illetve a függőleges középső tengely, mely a nagyobb figyelmet érdemlő
erőforrások halmaza. A megmaradt négy sarokpont a „hagyományos négyzet”. A
mátrixban megjelenik a kapcsolati tőke és a társadalmi tőke, melyeknek nagy jelentőséget
tulajdonít Camagni a térségek fejlődése szempontjából, a versenyképességben az
együttműködések, a különböző szerveződések kulcstényezők. (Camagni 2008)
Ugyanakkor Camagni modelljét bírálatok is érték. Magyar szerzők (Bodor – Grünhut
2014) azt bírálják Camagni munkájában, hogy két fogalmat, a kapcsolati tőkét és
társadalmi tőkét, melyeket az olasz tudós különválaszt, valójában nem tekinthetjük
függetlennek egymástól. A kapcsolati tőke együttműködési készség, kollektív cselekvés,
kollektív kompetenciák, a társadalmi tőke fogalma az intézmények, magatartásminták,
értékek, bizalom és a reputáció aspektusait foglalja magában.
A kritika szerint bár Camagni külön veszi a két fogalmat, modelljében mégsem világos
az elkülönítés. Hiányolja továbbá a szerzőpáros, hogy az individuális és kollektív
társadalmi-tőke évtizedes múltra visszatekintő vitáit nem veszi figyelembe. Hozzáteszik,
hogy az innovatív kereszt elemei csupán relatív tőketényezőket jelentenek, melyek csak a
modell négy sarkában megjelenő erőforrásokkal együtt alkalmazható mutatók.
Mindenesetre a kulturális tőke e – fentiekben felvázolt - területi tőke rendszer része,
eleme, mely egyedi módon érvényesül adott helyen, városban, régióban. A kulturális tőke mint a hely területi tőkéje - hozzájárul a városok, régiók versenyképességének, gazdasági
és más dimenziójú fejlődésének serkentéséhez, mely cél eléréséhez nagyban hozzájárulhat
a kulturális politika.

3.3. Kulturális politika
3.3.1. Érvek a kultúra támogatása mellett
A kulturális szféra esetében hagyományosan piaci kudarcról beszélünk, aminek
ellensúlyozására hivatottak azon ideák, elképzelések, miszerint fenn kell tartani a kultúra
területén egy általános szintjét mind a kínálati, mind a keresleti oldalnak, de legalább
törekedni kell a piaci kudarc utáni visszatérésére a két oldalnak egy normál szintre. A jóléti
gazdaságban a kulturális javak piacának hiányosságai közösségi támogatásokat és magán
szponzorálást hívnak életre. (Heilbron - Gray 2011) „A kultúr-politika a közösségi
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politikának az az ága, mely a művészetekhez és a kultúrához kapcsolódó tevékenységeket
irányítja. Olyan folyamatok mozgatója, melyek a kulturális sokszínűség és a kulturális
javak mindenki számára történő elérését jogi és intézményi keretek között segítik elő.”
(Tóth 2013)
Ruth Towse közgazdász összegyűjtötte azokat az érveket, melyek a kulturális javak
közösségi támogatását támasztják alá (Petró 2000):


Opcionális kereslet: a társadalom bizonyos rétege nem közvetlenül, hanem
közvetett módon (adó) hajlandó fizetni a művészeti tevékenységek fenntartásáért.



Jövő generáció érdeke: a következő generáció számára való megőrzése a kulturális
örökségnek társadalmi felelősség.



Nemzeti presztízs, nemzeti öntudat: egy ország kulturális nívója alakítja a
külföldiek adott országról való képét, vonzerőt jelenthet, illetve erősíti a lakosság
nemzete iránti büszkeségét, identitástudatát.



Tovagyűrűző hatások: a lakosság magasabb műveltsége, ebből fakadó kreativitása,
tartása, morálja, igényessége jótékony hatással van az ország társadalmi-gazdasági
egészére.



Kockázat és bizonytalanság: a művészeti tevékenységek ugyanúgy tőkeigényesek,
mint más ágazatok, azonban sokszor nagyobb kockázattal jár. A kockázat a
keresleti oldalon is megjelenik az előzetes információk hiánya miatt.



Ízlésformálás: a művészet feladata az emberek ízlésének formálása, fejlesztése.

A támogatási mechanizmus mellett a kultúrpolitika koordináló mechanizmus is, mely
intézményi eszközökkel jelenik meg nemzeti kormányok asztalán, országonként
ugyanakkor eltérő mértékű állami beavatkozást tarthatunk számon, vagyis a koordinált
kultúrpolitika mellett liberális kultúrafinanszírozás is tetten érhető. (Tóth 2011)
Throsby nyomán a piaci szereplőket is számba vehetjük, vagyis hogy kikre irányul a
kultúrpolitika, úgymint a kulturális szektorban dolgozóktól kezdve, kulturális
közintézményeken át, profitorientált kulturális javakat előállító vállalatokig, vagy éppen
nonprofit szervezeteket vizsgálva leírhatjuk a kultúrpolitika mozgásterét, dimenzióit.
(Throsby 2010)
A kultúrpolitika az állam szintjén jelent elsősorban beavatkozási hajlandóságot, az idők
során számos típusa alakult ki a kultúra közösségi támogatásának és koordinálásának,
amely országonként még ma is eltérő formákat ölt. A típusok skálája az állam
szerepvállalásának minimális voltától egészen addig terjedhet, hogy az állami beavatkozás
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teljesen megszűntetheti a kulturális piacot. Illetőleg a két véglet közötti árnyalatok is
jellemzőek országok kulturális politikájára. Ekképpen beszélhetünk az 3. táblázat alapján
rásegítő típusú magatartásról, amikor is az állami beavatkozás szerény, tulajdonképpen
közvetett támogatásokkal járul hozzá az állam a kulturális szféra fenntartásához. Ilyen
közvetett

módok

lehetnek

adókedvezmények,

adományok,

melyeket

non-profit

szervezetek, alapítványok kaphatnak. Az USA államaiban jellemző az ilyen típusú
kultúrpolitika. A kultúra szférájában jelentkező állami szerepvállalás következő foka,
amikor is az állam már pénzzel támogatja a kultúrát: a mecénás típusú magatartás. Ilyenkor
bár anyagi támogatás adott, a kulturális folyamatok szabadon zajlódhatnak, az állam nem
avatkozik be, nem határoz meg irányokat a kultúra számára. Nagy-Britannia említhető meg
példaként. A következő szint a menedzser típusú gyakorlat. Az állam az anyagi támogatás
mellett már beavatkozik a kulturális folyamatokba, befolyásolja, irányokat szab meg,
fenntart saját intézményeket, kiemel kulturális ágakat vagy intézményeket, melyeket
nagyobb mértékben támogat, illetve vevőként is megjelenik a kulturális piacon. Végül a
skála legfelsőbb foka az állami szerepvállalás mértékében a művezető állam típus. Az
állam ebben az esetben gyakorlatilag megszűnteti a kulturális piacot, szabályoz, irányokat
szab meg, teljes mértékben magára vállalja a kultúra támogatását, függ az éppen fennálló
politikai ideológiáktól. Magyarországon a művezető állam típusa volt jellemző a
rendszerváltás előtti időkben. (Kégli 1997)
3. táblázat: Az állami szerepvállalás típusai
Rásegítő típusú magatartás

Mecénás típusú
magatartás

Menedzser típusú
gyakorlat

Művezetőállam

az állam szerepvállalása
minimális

az állam
közvetlenül pénzt
ad, támogatja a
kultúrát,
de a kulturális
folyamatokba
nem avatkozik bele

az állam beavatkozik a
kulturális
folyamatokba

az állam olyannyira beavatkozik és szabályoz
a kulturális
folyamatokban, hogy a
kulturális piac
megszűnik

a kultúrát közvetve támogatja,
adókedvezményt
ad
azoknak, akik adományokat
adnak, például
alapítványoknak és a nonprofit szervezeteknek

a pénzt az egyes
művészeti ágakat
képviselő független
testületek
osztják el

saját intézményeket tart
fenn, egyeseket
jelentősen
szubvencionál

az állam finanszírozza
a kultúrát
teljes egészében és
meghatározó az
aktuális politikai
ideológia

az államnak nincs kifejezett

pl. Nagy-Britannia

az állam által nyújtott
támogatás

pl. Magyarországa
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kultúrpolitikája sem

a jóléti politika részét
képezi

pl. Egyesült Államok

az állam a kulturális
piacon vevőként
és/vagy
finanszírozóként
jelenik meg

rendszerváltás előtt

Forrás: Saját szerkesztés Kégli 1997 alapján
Tehát a kultúrpolitika több formában is testet ölthet attól függően, hogy egy ország
kormánya milyen mértékben látja be annak szükségességét. Vannak olyan országok, ahol
meghatározzák az állami beavatkozás keretfeltételeit, vannak ugyanakkor olyan országok,
ahol azonban egyáltalán nem tartják meghatározónak a közvetlen állami beavatkozás
szükségességét. (Tóth 2013)
A kultúrpolitika olyan területeket lát el, mint (Tóth 2013):


kulturális örökségvédelem,



kulturális programokhoz kapcsolódó tevékenység,



a művészeti és kulturális alkotói tevékenységek előmozdítása,



kutatási tevékenységek, képzési programok, oktatás,



amatőr és önkéntes kulturális körök támogatása.

A kultúrpolitika eszközei a következőek:


művészeti díjak, ösztöndíjak,



a kulturális szektor foglalkoztatottságának elősegítése,



lehetőség biztosítása a kulturális tevékenységben való részvételre,



kulturális szolgáltatások biztosítása,



jogszabályok, szabályrendszerek.

3.3.2. Magyar kultúrpolitika
Magyarországon a rendszerváltás előtt a kultúrpolitikára a művezető állam típusa volt a
jellemző. Ekkoriban a kultúra erőforrásokért való küzdelmében általában alulmaradt. Az
anyagi támogatást inkább azok a területek, ágazatok kapták, melyeknek forráshiánnyal
kapcsolatos tűréshatára a többi területhez viszonyítva alacsony volt. Kornai János ezt az
elosztási mechanizmust „tűzoltási elvnek” hívta. A nem termelő faktorok, mint a kultúra,
fejlesztési forrásokra nem számíthatott, ugyanis a káros társadalmi utóhatása az
alulfinanszírozottságnak később jelentkezik. A kultúrpolitika megváltozása is oka volt a
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forráshiánynak. A Kádár-korszakban úgy gondolták, ha a kultúra hagyományosan tisztelt
képviselőivel egyetértés van, akkor a társadalom ezt mintának veszi és ez a rendszer
elfogadását eredményezi. A nyolcvanas évekre azonban a vezetés kellően stabil helyzetet
tudott magáénak, így úgy érezte, nincs szüksége a kulturális elit támogatására. A
gazdasági növekedés megtorpanásával a kultúra támogatása is megcsappant. Az ún.
maradékelv érvényesült. A kulturális kormányzat célja az volt, hogy minél nagyobb
eredményt érjenek el - mely demonstráció tárgyát képezheti – minél kevesebb
befektetéssel. A következmény a kulturális intézmények mély anyagi problémái a
nyolcvanas évek végére, illetve a növekvő piaci kényszereknek való egyre nehezebb
ellenállás. Az egyre növekvő gazdasági és piaci kihívásokkal való szembenézést az
elmaradt infrastrukturális fejlesztések is aláásták. Gond volt a rugalmatlan, belső
szervezeti felépítés is, mely nehezen reagált a külső környezeti változásokra. Sem
felkészültség, sem megfelelő apparátus nem volt a kultúra piacra kerülésekor a
helytállásra. Nyilvánvalóvá vált a kulturális régió gazdasági helyzetének és rendszerének
megváltoztatási szükségszerűsége. (Kégli 1997)
Az 1989-es rendszerváltás reményt adott, ugyanis az új politikai elit jelentős humán
értelmiségit felsorakoztatott. Azonban a kulturális intézményrendszer fenntartásának
azonnali napi feladataiban kimerült az újrakezdési vágy. Az első évben a szféra
költségvetési támogatása az átlagos hányad felett volt ugyan, de a következő években
fokozatosan romló tendenciáról beszélhetünk. A probléma gyökere az volt, hogy bár
rendszerváltás igen, hatékony gazdasági-társadalmi átrendeződés nem történt. A
kultusztárca nem tudta érvényesíteni érdekeit a többi tárcával szemben, egyre kevesebb
forrás állt rendelkezésre a gazdaságból, továbbra is a maradék-elv érvényesült. A
pénzügyi tárca befolyása alá került a kulturális tárca, ennek következménye az lett, hogy a
befektetendő helyett a leépítendő szféra tartományába jutott a kultúra. A szféra állami
intézményeinek leépítése elkezdődött, társadalmi konzultáció, szakmai előkészítés nélkül.
Az 1988-ban kibocsátott társasági törvényt követően a közművelődési intézményhálózat,
illetve az állami kulturális vállalatok nagyütemű privatizációja indult útjára. A kulturális
szférában megjelentek a profitorientált magánvállalkozások, melyekkel a még állami
kézben lévő intézményi hálózat infrastrukturális elmaradottság miatt nem tudta felvenni a
versenyt. Az 1990-es önkormányzati törvény bizonyos kulturális feladatok ellátását
átadott a helyi önkormányzatnak. A települési, illetve megyei önkormányzatok
tulajdonosi jogkört kaptak a helyi kulturális intézmények esetében. A törvény kötelezően
ellátandó feladatokat rögzít, illetve előírja az önkormányzatnak a közösségi tér
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biztosítását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatását. Az
anyagi fedezet az önkormányzat saját költségvetése. (Kégli 1997)
Magyarországon a kultúra finanszírozásának új pillére született meg 1993. évi XXIII.
törvénnyel, mely életre hívta a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA), mely intézmény a
hazai kultúrafinanszírozás mára már nélkülözhetetlen eszköze. Abból a célból jött létre,
hogy a nemzeti és egyetemes értékek létrehozását, megőrzését, valamint a hazai és határon
túli terjesztését támogassa. A kulturális miniszter felügyelete alá tartozik, azonban az
egyes szakterületek képviselői szuverén döntéseket hoznak, viszonylag független az állami
költségvetéstől, ugyanis klasszikus értelemben vett állami támogatásban nem részesül,
bevétele az ún. „kulturális járulék”. A rendelkezésre álló keretből egy társadalmasított
kuratóriumi rendszer működése által pályáztat és az arra érdemesnek talált programokat
támogat. (Benedek 2008)
A kulturális járulék számos kulturális és „kultúrával kapcsolatos” árucikk és
szolgáltatás árbevétele után képződik. Olyan árucikkekre kell gondolni, mint a könyv,
mozifilm, dvd, monitor, hirdetések stb.. A behajtást a NAV végzi, mely az
Államkincstárnál vezetett NKA számlára utalja a befolyt összegeket. 1996-tól
folyamatosan bővülnek a járulék-köteles termékek köre, állandó vitát képez ugyanakkor a
kulturális járulék termékkörének, illetve százalékának kérdései. Az NKA költségvetési
önállóságát az elkülönített állami pénzalap státus is biztosítja. A költségvetéstől való
függetlenség értelme, hogy ne legyen minden évben kitéve az alap a költségvetési viták
nyomásának, a szűkös források elosztási küzdelmének, hiszen a magyar kultúra
legjelentősebb mecénásáról van szó. Kiemelendő kulcsszavak ugyanis a hosszútávúság és
a kiszámíthatóság. (Benedek 2008)
Az NKA céljait az alábbiak igyekeznek meghatározni (Benedek 2008):
 hozzájárulás a magyar kultúra értékeinek megőrzéséhez,
 az új vagy megújuló értékek felkarolása és támogatása,


a kultúrához való hozzáférés drámai különbségeinek (térbeli, jövedelmektől,
iskolázottságtól függő stb.) csökkentése, egyben a kulturális igényesség növelése,

 az NKA működése, döntései és egész szervezete maga is új minőséget jelentsen a
magyar kultúrában.
Az alap támogat alapítványokat, magánszemélyeket, üzleti vállalkozásokat is, nem zár
ki egyes szektorokat sem, kivéve, ha egy téma kifejezetten előír valamely feltételt, illetve
nem keverhető össze a kulturális valamint az üzleti érdek. Fontos szempontként jelenik
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meg az alapfilozófiájában az esélyteremtés, az érték-és hagyományőrzés, illetve az új
értékek létrehozása is. Az NKA a három kulturális támogatás-típusból – működési,
beruházási, program támogatás – a harmadikat folytathatja a törvény szerint, ezenkívül
még nem építési beruházásra adhat támogatást. Továbbosztás céljából sem adhat pénzt az
alap. Kiemelt álláspont, hogy az alap nem fenntartó, hanem támogató. A kultúráért felelős
miniszter gyakorolja az alap feletti rendelkezési jogot az ágazati stratégiai döntéseivel
összhangban. Jogkörét ugyanakkor átruházhatja az NKA Bizottságának elnökére.
(Benedek 2008)
A szakmai kollégiumok – szám szerint tizenhét plusz egyes évek ún. ideiglenes
kollégiumai – őrzik a keretforrásokat. Kurátorai létszáma 6-10 fő. A miniszter saját
hatáskörében nevezi ki a kollégiumi tagok felét, másik felét a szakmai és társadalmi
szervezetek küldik. A kollégiumok végzik a pályázatok kiírását, elbírálását. További
feladatuk a szakmai ellenőrzés, éves beszámolók készítése. (Benedek 2008)
4. táblázat: Az NKA állandó szakmai kollégiumai
Építőművészeti
Szakmai
Kollégium

Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra
Szakmai Kollégium

Könyvtári
Szakmai
Kollégium

Mozgókép
Szakmai
Kollégium

Népművészeti
Szakmai
Kollégium

Táncművészeti
Szakmai
Kollégium

Fotóművészeti
Szakmai
Kollégium

Képzőművészeti
Szakmai
Kollégium

Közművelődési
Szakmai
Kollégium

Múzeumi
Szakmai
Kollégium

Szépirodalmi
Szakmai
Kollégium

Zeneművészeti
Szakmai
Kollégium

Iparművészeti
Szakmai
Kollégium

Kiemelt Kulturális
Programok
Kollégiuma

Levéltári Szakmai Műemlék
Kollégium
és Régészet
Szakmai
Kollégium

Színházi
Szakmai
Kollégium

Forrás: Saját szerkesztés Benedek 2008 alapján
A Nemzeti Kulturális Alap mellett szintén ki kell emelnünk a magyar kultúra ugyancsak
fontos bástyáját, a Magyar Művészeti Akadémiát. Az 1992-ben alakult intézmény –
kezdetben társadalmi szervezet – céljaként a magyar művészeti élet által létrehozott
értékek elismerését, megbecsülését határozta meg.5 Az Akadémia országos szintű
művészeti

kérdésekkel

foglalkozik,

illetve

koncertek,

konferenciák,

kiállítások

szervezésével, díjak alapításával, pályázatok bonyolításával számos módon gazdagítja a
hazai művészeti életet. A 2011. évi CIX. törvény értelmében 2011-től autonóm
köztestületként működik, 157 taggal. A művészeti ágak közül az irodalommal, a zenével, a
Alapítók: Bak Imre festőművész, Balassa Sándor zeneszerző, Bertha Bulcsu író, Bodonyi Csaba építész,
Bozay Attila zeneszerző, Csaba László építész, Deim Pál festőművész, Finta József építész, Gerzson Pál
festőművész, Gyarmathy Tihamér festőművész, Gyurkovics Tibor író, Kerényi József építész, Kokas Ignác
festőművész, Makovecz Imre építész, Melocco Miklós szobrászművész, Páskándi Géza író, Schéner Mihály
festőművész, Schrammel Imre keramikus iparművész, Somogyi József szobrászművész, Szokolay Sándor
zeneszerző, Tornai József író, Vigh Tamás szobrászművész. (www.mma.hu)
5
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képzőművészettel, az iparművészettel, a tervezőművészettel, építészettel, fotó-, a film-, az
előadó-, a népművészettel, művészet-elemzéssel, támogatásával, oktatásával, hazai és
nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével
fogalkozik.6
Végül

a

magyar

kultúrpolitikához

kapcsolódóan

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt is meg kell említenünk, amely
értelmében a helyi önkormányzatok feladatai között találjuk a kulturális szolgáltatás
biztosítását, különösen a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a filmszínház,
előadóművészeti szervezetek támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét, a helyi
közművelődési tevékenység támogatását is. Illetőleg a megyei jogú városoknak a törvény
értelmében számolniuk kell olyan feladatok teljesítésével, mint a művészeti oktatás, a
könyvtári és a levéltári szolgáltatás, esetenként a színház, a szabadtéri játékok, szimfonikus
zenekar fenntartása, közművelődési intézmény, ifjúsági- és gyermekház működtetése.7

6

(www.mma.hu)

7

2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól
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3.3.3. Az Európai Unió kulturális politikája
Beszélhetünk kultúrpolitikáról európai uniós szinten is. Érdemes figyelemmel követni,
hogyan alakult a kulturális politika az elmúlt évtizedek során, hogyan válik közösségi
felelősséggé a kultúra támogatása.
Közösségi szinten a kulturális politika a Maastrichti Szerződéssel jelent meg. Az a
gondolat, cél hozta létre, hogy az eddigi gazdasági, kereskedelmi integráció bővüljön egy
olyan területtel, mely által az állampolgárok számára az európai egység jobban
elfogadhatóvá válik. A közösségi célkitűzések soraiban így megtalálható az a feladat is,
mely a tagállamok kultúráinak virágzását közösségi felelősségként értelmezi. A Szerződés
a kulturális politika konkrét céljait a 151. cikkében rögzíti. Meghatározza ugyanakkor,
hogy a tagállamok kulturális virágzását a nemzeti és regionális különbségek
figyelembevételével segíti a Közösség, miközben a közös kulturális örökség előtérbe
kerül. Tulajdonképpen multikulturális, de egységes uniót hangsúlyoz. (Zongor 2008)
Az alábbi területeket határozza meg támogatandóként:


európai kultúra terjesztése és ismertségének javítása,



kulturális örökség védelme,



kulturális csere ösztönzése,



művészeti és irodalmi alkotások támogatása,



kulturális sokszínűség előmozdítása és tiszteletben tartása.

A tagállamok továbbra is megőrzik a kultúra területén önállóságukat, az Unió oldaláról
közösségi programok, kezdeményezések várhatóak. Ilyen kezdeményezések a kulturális
együttműködések fejlesztése, kulturális hálózatok, partnerségek kialakítása, illetve
projektek indítása.
5. táblázat: A Közösség tevékenységei a kultúra területén
IDŐPONT

SZEREPLŐK

TEVÉKENYSÉG, AKCIÓK

1974

Európai Parlament
határozata

Európai kulturális örökég védelméről

1976

Európai Parlament
kezdeményezése

Európai Unió Ifjúsági Zenekarának létrehozása

1980-asévek

Európai Parlament
kezdeményezése

-

a fiatalok kedvezményes múzeumlátogatási lehetősége
az építészeti örökség védelme
a fordítás, a könyvkiadás és az olvasás
támogatása
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1983

Európai Tanács

Stuttgarti Ünnepi Játékok Deklarációjában a
kulturális együttműködés megerősítésének külön
pontot szentelnek

1985

EU Parlament 89-től
anyagilag is támogatja

Barokk Zenekar alapítása

1985

Európai Tanács

„Európa Kulturális Fővárosa” program elindítása

1987

Európai Bizottság, Európai
Parlament és a Miesvander
Rohe Alapítvány

Miesvander Rohe-díja kortársépítészet
támogatására

1989

Tanács alapította

Európai Irodalmi és Műfordítói Díj

1990-es

Megkezdődik a szerzői jogok közösségi szintű
harmonizációja.

évektől
1991-től

Media I
Media II
Media Plus az audiovizuális szektor támogatására

1990

Miniszteri Tanács

„Európai Kulturális Hónap”– program

1996-99

Az Unió kezdeményezése

Kultúra 2000 program előzményei:

1997-99

-

1997-99

-

Kaleidoscope az előadó- és képzőművészek
támogatására
Raphaela kulturális örökség védelmére
Ariane az irodalom és olvasás támogatására

1990-es évek Európai Unió határozata

A művészek és a művészetek adminisztrációjával
foglalkozók
szakképzéséről,
a
színházak
támogatásáról, a kulturális javak exportjáról.

1992

Miniszterek Tanácsa
irányelvet fogad el

a kölcsönzés/bérbeadás kérdésében.

1992

Miniszterek Tanácsa
irányelvet fogad el

a kulturális javakat terhelő forgalmi adó témájában,
melynek lényege, hogy a könyvek, kiállítási, moziés múzeumbelépők, valamint más kulturális áruk ára
csökkentett forgalmi adót tartalmazzon.

1992

Miniszterek Tanácsa
irányelvet fogad el

a kulturális javak exportjáról, mely a közösségi
javak védelmét szolgálja.

1993

Miniszterek Tanácsa
irányelvet fogad el

1993

Miniszterek Tanácsa
irányelvet fogad el

2000-2006

EU kezdeményezése

a szerző halála utáni védelem 70 évre való
kiterjesztésére, a műholdas és a kábeles sugárzási
jogi szabályozásában és a kiadói jogok területén.
a kulturális javak visszaszolgáltatásáról, mely
iránymutatást nyújt a tagállamok területéről
illegálisan kivitt kulturális javak tekintetében.
Kultúra 2000 program

2007-2013

MEDIA 2007

Kulturális sokszínűség, filmművészeti örökség,
audiovizuális ipar állnak a középpontjában.

2014-2020

Kreatív Európa Program

Kulturális, kreatív és audiovizuális ágazatok
támogatása.

Forrás: Ács 2008; ec.europa.eu
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Az 1990-es évek közepén indultak az első közösségi programok (Ács 2008):
 1996-ban a Kaleidoscope program, melynek tartalma a művészeti
tevékenység támogatása, kulturális piac szélesítése, európai művek
terjesztése. A program hároméves költségvetése 36,7 millió euró volt és 518
projekt került finanszírozásra.


Az Ariane program 1997-ben indult, középpontjában az irodalom volt.
Irodalmi

művek

más

nyelvekre

való

fordítását,

illetve

széleskörű

megismertetését tűzte ki célul. Két éves költségvetése 11,1 millió euró volt,
767 projekt megvalósulását tette lehetővé.


Szintén 1997-re tehetjük a Raphael program indulását. A kulturális örökség
megőrzése, helyreállítása volt a küldetése a kezdeményezésnek.

A Millenium időpontjában jelenik a Culture 2000 program, mely az előző három
program egybefoglalását jelenti. Az alkotótevékenység támogatása, kulturális ismeretek
terjesztése, a zene, az irodalom, a képzőművészet, a kulturális örökség, és új kulturális
formák támogatása a célja. Együttműködik a tagállamok kulturális intézményeivel,
szervezeteivel. Három pillér emelhető ki: legalább három tagállam részvételével folyó
tevékenységek, többéves kulturális megállapodások, valamint nemzetközi kulturális
események támogatása. 2000-2004-es időszakra 167 millió eurót biztosítottak. Tagjelölt
országok is csatlakozhattak a programhoz, melynek teljes jogú résztvevőjeként
számíthattak a támogatásra. (Horváth 2002)
A 2007-2013-as ciklusban futott a MEDIA 2007 program, 755 millió eurós
költségvetéssel, támogatva az európai kulturális sokszínűséget, megóvva a filmművészeti
örökséget, serkentve az audióvizuális művek forgalmát, az audióvizuális ipar
kereskedelmét.8
Végül a 2014-től 2020-ig tartó időszakot lefedő program a Kreatív Európa program,
amelynek feladata a kulturális, kreatív és audióvizuális ágazatok támogatása. A program
leváltotta az előzőekben tárgyalt programokat, célul tűzte ki ismét az európai kulturális
sokszínűség

és

örökség

védelmét,

valamint

a

kulturális

és

kreatív

iparok

versenyképességének serkentését. A program költségvetése 1,46 milliárd euró.9
Az unió igyekszik mérni a kultúrát, illetve a kulturális teljesítményt. Az Eurostat
nyilvános adatbázis, országos adatokat, statisztikai elemzéseket tesz közzé. A regionális

8
9

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/previous-programmes/media_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
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statisztikákban kevés fellelhető információ van, többnyire a közművelődéssel
kapcsolatosak.
Az Európai Unió kulturális helyzetét az Eurobarometer European cultural values című
kiadványa mutatja be 2007-ben. Uniós országok kérdőíves felmérésében elsősorban arra
keresi a választ, hogy mit jelent a kultúra az európai polgárok számára, összehasonlítja az
országok kulturális tevékenységét, kulturális foglalkoztatottságát és vizsgálja a kultúra
különböző formáiban való részvételét a polgároknak. Kitér továbbá a kulturális javak és
értékek áramlási lehetőségeire, illetve a kultúrának az európai társadalom jövőjében
játszott szerepére. (Fábián-Tóth 2013)
A kulturális szektor támogatásában kiemelkedő szerepet tudhat magáénak a Strukturális
Alapok programjai, illetve a Közösségi Kezdeményezések és a Közösségi Programok. A
Tanács meghatározta azokat az átfogó célokat, melyekre a támogatások fordíthatóak,
elkülönítve az egyes területi szinteket. (Ács 2008)
Az Unió a kultúrát regionális fejlesztési tényezőnek tekinti, méghozzá az alábbi
területeken (Zongor 2004):


kultúra és foglalkoztatás,



a kultúra a szociális integráció szolgálatában,



alap- és továbbképzés a kultúra és a kreatív technikák segítségével,



kulturális turizmus,



Európa kulturális örökségének felértékelése és megőrzése,



kultúra és vidékfejlesztés,



a kultúra, mint a városi problémák megoldásának tényezője,



határokon átnyúló kulturális együttműködés, közvetlen kulturális projektek,



a kultúra és az új technológiák alkalmazása,



a kulturális ipar fejlesztése.

A célok első köre a NUTS2 szintű régiókhoz kötődik, mely a kulturális intézmények és
kulturális turizmus infrastruktúráját hivatott kiépíteni vagy helyreállítani. Célok közt
említhető a munkahely-teremtés a szektorban, a kulturális örökség megőrzése és
fejlesztése a falufejlesztés keretében. A kultúra szerepének erősítése a városfejlesztésben,
mint vonzó szociokulturális tevékenységek gyakorlására alkalmas terek kiépítése, városi
műemlékvédelem fontos célok a támogatási rendszerben. A NUTS3 szintű ipari régiók,
vidéki körzetek, halászattól függő régiók és városi körzetek alkotják a második
célrendszer területi dimenzióját. Szintén megjelenik a kulturális infrastruktúra fejlesztése,
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kulturális területen tevékenykedő vállalatok létrehozása, kulturális turizmus elősegítése,
műemlék védelem a célkitűzések közt. (Zongor 2004)
A harmadik célrendszer az első két célrendszerbe nem tartozó régiókat támogatja, főként
oktatási, szakképesítési és foglalkoztatási modernizáció témában. (Zongor 2004)
A közösségi kezdeményezések helyi vagy regionális célokat szolgálnak, helyi vagy
regionális kezdeményezésre épülnek. Az innovatív megközelítések, illetve a tagállamok
közötti együttműködés elősegítése a fő feladata. Csak a helyi vagy regionális
önkormányzatok pályázhatnak ilyen jellegű támogatásra, a kulturális szféra csak velük
való partnerségben fog tudni hozzájutni a forrásokhoz. Olyan célok kerülnek támogatásra,
mint (Zongor 2004):


kulturális örökség restaurálási és konzerválási tervei,



képzési projektek a művészetek, kulturális örökség témaköreiben,



nyelvi korlátok lebontása,



iparművészet, kézműves-mesterségek támogatása KKV-k számára.

A közösségi kezdeményezések kulturális tartalmakat is támogató típusai, eltérő
vonatkozásokkal a következők:


Interreg III



Interreg IV C



Urban II



Leader +



Equal

Az Interreg III a határon átnyúló, transznacionális és interregionális kezdeményezés
programjait támogatja. Abban az esetben, ha a projektek olyan kulturális tartalommal
bírnak, mint például szociokulturális együttműködés fejlesztése, életminőség javítása,
régiók vonzerejének növelése, civil és privát szervezetek határon átnyúló együttműködése,
találkozók szervezése, melynek középpontjában a kultúra áll, akkor pályázni lehet az
Interreg III közösségi kezdeményezésre. A projekteket egy meghatározott határmenti
régiókban vagy területen kell indítani és hatásának is itt kell érvényesülnie. (Zongor 2004)
Interreg IV C az Európai Bizottság által 2007-ben elfogadott interregionális
együttműködési program. 2007-2013 között az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) 321 millió eurót különített el a program számára, mind a 27 tagállam, illetve
Norvégia és Svájc is részese lehet a projekteknek. Kétféle típusúak lehetnek a projektek,
tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok átadására irányulóak, illetve a tapasztalat-összegző
50

projektek, melyek az eredmények és a helyes gyakorlatok gyors, általános érvényesítését
szolgálják. Az URBAN II program a hátrányos helyzetű városok fejlesztését öleli fel, ezek
kapcsolódhatnak a kultúrához olyan projektek esetében, mint kulturális infrastruktúra,
kulturális és szabadidős létesítmények építése, társadalmi kohéziót elősegítő projektek,
iparművészet, kézműves mesterségek támogatása stb.. A LEADER + a vidékfejlesztését
innovatív módszerekkel próbálja elősegíteni. Ha vidéken kulturális turizmust, kisebb
infrastrukturális célokat, kulturális örökség védelmét, szociokulturális tevékenységeket,
kulturális rendezvényeket akarnak megvalósítani, pályázhatnak a LEADER + pályázataira.
Végül az EQUAL pályázati forrásokat lehet megemlíteni, melyek abban az esetben lehet
forrás a kulturális szektor számára, ha a munkaerőpiaccal kapcsolatos vonatkozásai
vannak programjaiknak. (Ács 2008)

3.4. Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés
Az Európai Unió egyik kiemelt kulturális témájú programja az Európa Kulturális Fővárosa
(EKF) cím. Az EKF minősítés az Európai Unió egy éves időtartamra odaítélt címe
valamely városnak, amelynek tartalma a város kulturális életének és fejlesztéseinek
bemutatása. Az Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozat lehetőséget ad az európai
városok számára, hogy bemutassák egy évre szóló kulturális programjaikat, amelyek
rávilágítanak az európai kultúra gazdagságára, sokszínűségére és közös jegyeire. (Csekő –
Mesterházy – Zongor 2004)
1985-ben Athénnel kezdődött meg a program és azóta minden évben kiválasztják
Európa Kulturális Fővárosát. Ugyanakkor 2007-től kelet-közép-európai városok is
bekerülhettek a programba. Az időszak más folyamatokat is felölel, amelyek a kultúrához
kapcsolódnak, mint például a kulturális örökség, egyediség felértékelődése. A kezdeti
időkben a cél nem volt más, minthogy az európai kultúra sokszínűsége, gazdagsága
ismertté váljon mindenki számára. Az időben való előrehaladás során mind több cél
tevődött hozzá az eredeti elképzeléshez. A program nemcsak fesztiválokat foglal magában.
Szakmai párbeszédeket, fórumokat, konzultációkat, a szélesebb közönség bevonását a
kultúráról szóló vitákba szintúgy.10
A pályázat kiemel olyan sarokpontokat, mint11:

10

European Communities (2009): European Capitals of Culture: the road to success from 1985 to 2010,
Belgium
11
UNECC: History of the European Capital of Culture
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a kulturális programoknak olyan jellegűeknek kell lennie, melyek alkalmasak a
fiatalság figyelmének felkeltésére, a kulturális élethez való viszonyuk javítására,
fejlesztésére,
hassa át a programokat a társadalmi kohézió iránti elkötelezettség,
kulturális turizmus lehetőségének kialakítása, innovatív, magas nívójú szemlélettel,
kulturális örökség, mint értékeink előtérbe kerülése, fenntartható megóvása.
A kiválasztási folyamat kormányközi szinten zajlott egészen 2004-ig, a kiválasztott város
az Európai Bizottságtól támogatást élvezett a programhoz. A következő évtől az európai
intézmények is csatlakoztak a zsűrizési eljáráshoz. Nem cél a verseny kiéleződése, minden
tagállam jelölhet várost a címre. (Pálné Kovács 2004)
3.4.1. A kezdeményezés története, mechanizmusai, kibontakozása
Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés alapgondolata 1983-ban született meg,
amikor is Melina Mercouri, görög kultuszminiszter, egykori színésznő a kulturális
miniszterek athéni találkozóján azzal az ötlettel állt elő, hogy ne csak a gazdasági
szektorok kapjanak figyelmet az uniós fejlesztési programokban, hanem a művészetek, a
kultúra is egyenrangú területként álljon az európai közösség támogatáspolitikájában.
Hiszen az európai egység felé vezető út egymás megismerésén, egymás kultúrájának
megismerésén keresztül vezet, illetve a program által rádöbbenhetünk, milyen gazdag,
sokszínű kultúrával bír Európa. A program kvintesszenciája, hogy minden évben kijelölnek
egy, maximum három várost Európa Kulturális Fővárosává, mely város ezáltal
megismertetheti saját kulturális értékeit. 1985-ben az Európai Unió Tanácsa elindította a
projektet, elsőként Athénban, majd az elmúlt több mint három évtizedben több mint 60
városban.12
A projektnek otthont adó városok az évek során víziók és célok számtalan variációival
hozakodtak elő. A városok versenyében mindig visszatérő momentumok, fejlesztési
elemek ismétlődtek, mint az anyagi infrastruktúra javítása és városi revitalizáció, a
kulturális élet fokozása, a szegénység enyhítése a foglalkoztatás növelésével, illetve a
turizmus erősítésével. Az évek során nyilvánvalóvá vált, hogy Európa Kulturális
Fővárosának lenni felbecsülhetetlen marketing lehetőség a városok számára imázsuk
javítására. Lehetőséget ad a különböző hatóságok, szereplők és a városi lakosság közötti
párbeszédek fokozására, egy közös cél felé való evezésre. Mindemellett a városok a
12

European Communities (2009): European Capitals of Culture: the road to success from 1985 to 2010,
Belgium
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kultúrát, a kulturális örökséget és a művészeteket, mintegy keretként használják
egyediségük kifejezésére. (Ooi-Lars-Lacava 2014) Azt mindenképpen meg kell jegyezni,
hogy az EKF projektet az egyik legsikeresebb kulturális projektnek tartják, amit valaha
elindítottak Európában. (Palmer-Richards 2007)
E sikeres és izgalmas projektre pályázni szándékozó városoknak első lépésként kézbe
kell venniük az Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódó útmutatót, mely
magyarázza a lépések folyamatát és a kritériumokat az Európa Kulturális Fővárosai
számára, a 2020-2033-as időszakra vonatkozóan. Célja a dokumentumnak, hogy a városok
megfontolják jelentkezésüket és előkészítsék pályázatukat. Azonban ezenfelül még két
dokumentumot kell figyelembe és kézbe venni a pályázni szándékozóknak.13
A határozatot, mely hivatalos, jogi dokumentum, amely tulajdonképpen az alapját
képezi az EKF projektnek. Habár mint jogi dokumentumról beszélünk, mégis könnyen
érthető és elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. A Határozatot 2014
áprilisában fogadták el az Európai Parlament és az EU tagállamai által (azok kultúráért
felelős miniszterei). Végül a harmadik dokumentum a kérdések listája, amelyekre
válaszokat várnak a pályázó városoktól. A kérdések támaszkodnak a Határozatra és több
gyakorlati területre bomlik. A jelölt városok ezt a kérdőívet töltik ki pályázati
anyagukban.14
A

jövőbeli

Európa

Kulturális

Fővárosoknak

pályázatukban

és

terveikben,

elképzeléseikben, akcióikban az EKF kezdeményezés céljait kell szentesíteniük, mely
célokat a 4. ábra szemléltet.

13

European Commission: European Capitals of Culture 2020 to 2033, A guide for cities preparing to bid
Az Európai Parlament és a Tanács 445/2014/EU Határozata az Európa Kulturális Fővárosa
kezdeményezés 2020-2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az1622/2006/EK Határozat
hatályon kívül helyezéséről
14
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4. ábra: Az Európa Kulturális Főváros kezdeményezés céljai
Forrás: Saját szerkesztés a 445/2014/EU Határozat alapján
Az EKF projekt általános céljai mintegy talapzatát képezik a programnak, alapvetően az
európai kulturális sokszínűség feltárása, a kulturális identitás megőrzése és erősítése,
valamint a kultúra által generált hosszútávú városfejlődési hatások sorolhatók általános
célokként. Az általános célok mellett konkrét célok is felálltak, mint oszlopok az EKF
projekt keretében. A városoknak meg kell célozniuk a kulturális kínálat mértékének,
sokszínűségének növelését, lehetővé kell tenniük mindenki számára a kultúrához való
hozzáférést, erősíteni kell a lakosság részvételét a kulturális életben, elő kell segíteni a
kulturális ágazatok, a kulturális és kreatív ipar teljesítményének fokozását, valamint
kapcsolódását más szektorokkal, végül a városról formált kép javulását kell elérni,
méghozzá nemzetközi dimenzióban.
Az Európa Kulturális Fővárosa projekt a kultúra és a város kapcsolatára van hatással,
szinte forradalmi, radikális módon. A kezdeményezés indulása óta városok megújulását
hozta magával olyan elemeket magában foglalva, mint a városi kulturális infrastruktúra
modernizálása, a kulturális élet felpezsdítése, munkahelyek teremtése, a turizmus szektor
fellendítése. Az EKF program nagy érdeme, hogy a városokban jelenlévő különféle
szereplők, hatóságok, lakosok, kulturális intézmények, politikusok, magánvállalkozások,
civil szervezetek közötti párbeszédet bontakoztat ki, méghozzá kulturális kontextusban,
egy olyan közös célt állítva mindenki elé, amely a város fejlődését és a kultúra
felélénkítését foglalja magában. A városokban a kultúra támogatása stratégiai kérdéssé
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vált, melyhez az EKF program jelentősen hozzájárult, a kultúra alapú városfejlesztés
gondolata beköltözött a városokba. (Ooi-Hakanson-Lacava 2014)
A programsorozat lényegi elemei a kulturális események. Greg Richard és Robert
Palmer szerint a városokban zajló kulturális rendezvények a városi fejlődés és revitalizáció
új eszközeivé váltak, ugyanis a kulturális produktumok napjainkra jelentős elemeivé váltak
a városok gazdaságának, a kulturális fogyasztók igénye növekszik, mely által a városi
imázs, illetve a városi életminőség javul. A kulturális események nemcsak kulturális
értelemben, hanem társadalmi és gazdasági értelemben is fejlődést eredményeznek a
városokban. Egyik kulcseleme az említett fejlődési lehetőségeknek az a partnerség, amely
a köz- és magánszektor, illetve az akadémiai szektor között alakul ki az új stratégiai
gondolkodás, a kultúra alapú városfejlődés célzatában. Az Európa Kulturális Fővárosa
projekt kiváló példákat hozott e partnerség jelenségére, hiszen a legtöbb EKF városban
külön szervezetet hoztak létre a projekt megvalósítására, mely szervezet a város további
szereplőivel is együttműködött. Az így létrejövő menedzsment modell a későbbi évek
során is jelen tudott maradni a korábban EKF címet birtokló városokban. (Richards-Palmer
2010)
2007-től kelet-közép-európai városokat is sorolhatunk az EKF címet birtokló városok
közé. Kilenc város – köztük Pécs, mint magyar város – megvalósította az EKF programot.
A kelet-közép-európai Európa Kulturális Fővárosok is bizonyították az EKF projekt
kultúra és város kapcsolatát forradalmian megújító képességét. Olyan város-megújulási
elemeket hozott felszínre e kilenc EKF év makrotérségünkben, mint többek között
kulturális infrastruktúra fejlesztés, modernizálás, valamint új kulturális helyszínek,
létesítmények létrehozása, ipari területek, épületek kulturális hasznosítása. Térbeli
kulturális hálózatok bontakoztak ki, ugyanis az EKF városok partnertelepülésekkel, régiós
kiterjedésben valósították meg kulturális programjaikat. Sikerült számos városban az
elhanyagolt városrészeket megújítani, integrálni a teljes városi forgatagba. Sokszor e
városrészek egyedi arculatot kaptak, speciális jelleget, illetve új kulturális funkciókkal
gazdagodtak. A projektek során a városok nem feledkeztek meg a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportokról sem. Kulturális kommunikáción keresztül e csoportok jobb
társadalmi integrációját célozták meg. Valamennyi város EKF projektjük által ismertté
váltak nemzetközi, európai léptékben. Milliós nagyságrendű látogató érkezett e városokba
EKF program-éveikben. (Morvay - Rechnitzer - Fekete 2020)
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3.4.2. A pécsi EKF15
Pécs, Magyarország eddigi egyetlen Európa Kulturális Fővárosa, tapasztalati alapot jelent a
jövőbeli magyar EKF városok számára, így a Pécsett megrendezett eseménysorozat
tanulságait, nehézségeit érdemes elemezni, áttekinteni. A magyar viszonyok és Pécs város
jellegzetességei okán jó esettanulmányt jelent a pécsi EKF. Pécs azért különleges példa,
mivel a leépült bányászata és nehézipara gazdasági nehézségeket okozott a város számára,
és úgy vélték, hogy a válságból a várost a kulturális ipar és az EKF által elinduló új
fejlődési pálya mozdítja ki. (Tuka - Glied 2014) A pécsi pályázat, „A határtalan város”
címmel magas színvonalat tükrözött, mely foglalkozott a kulturális fejlesztések mellett a
város imázs olyan irányú megváltoztatásával, amely a turisták és a városlakók Pécsről
alkotott képét formálja és teszi vonzóvá akár a tőkebefektetők számára is. (Takáts 2007) A
pályázat olyan kontextusban íródott, olyan fogalmakat, kulcsszavakat használt, amelyek a
városfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi mainstream átlal elfogadott fogalomkészlettel állt
szinkronban, illetőleg meghatározta azokat az akciókat, amelyeket a kultúra alapú
városfejlesztés keretén belül vihetők végbe. (Faragó 2010) Pécsett az EKF program hatásai
azonban ellentmondásosnak tekinthető, számos nehézség befolyásolta a projekt
eredményeit. Többek között az ún. kiszorító hatás miatt az EKF-re hivatkozva más témájú
központi támogatásoktól elesett a város. A koncepció is adós maradt abban, hogy a város
tényleges gazdasági állapotát csak kis mértékben vette számba, az elvándorlás, a
társadalmi és térbeli szegregáció kérdései figyelmen kívül maradtak. Figyelmeztetés kell
hogy legyen a majdani pályázó városok számára az is, hogy nem szabad hagyni a város
más tervdokumentumainak érvényvesztését, leértékelődését, mint ahogyan az történt
Pécsett. (Faragó 2011) A tanulságokat levonva kell a következő magyar Európa Kulturális
Fővárosának – 2023-ban Veszprémnek - sikeres programot megvalósítania, melyhez Pécs
EKF programjával foglalkozó számtalan kutatás és tanulmány ad tudományos alapokat,
amelyek sok nézőpontból közelítették meg a projekt vizsgálatát. A teljesség igénye nélkül
sorolhatók a vizsgálatok olyan nézőpontokból, mint a kormányzási metodikák, a többszíntű
kormányzás nézőpontja (Pálné Kovács 2010, 2013, 2014, Grünhut 2013) a városfejlődés
szempontján át (Faragó 2010, 2011, 2012), a pécsi lakosság véleményének viszonylatáig
(Koltai 2014), a civilek relációján keresztül (Glied 2014), gazdasági vonatkozáson át
(Schmidt 2014), a pécsi kulturális intézmények funkcióinak alakulásáig (Egry 2010).

15

(Morvay 2019)
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3.4.3. Az EKF projekt kritikai szemszögből16
Kritikai szemszögből is vizsgálnunk kell ugyanakkor az EKF projektek bizonyos
aspektusait. O’Callaghan és Linehan 2007-es tanulmányukban problémaként értelmezik az
EKF programok abbéli tendenciáját, hogy a tehetősebb és rendszeresen művelődni járó
kultúrafogyasztókat, igényesebb rétegeket szolgálják ki kulturális programokkal az EKF
projektek, semmint a teljes lakosságot. (O’Callaghan – Linehan 2007) A ma olvasható
kulturális stratégiák vagy akár az EKF pályázatok mind leszögezik, hogy a kultúrához való
hozzáférhetőséget mindenki számára biztosítani kell és a városok törekednek is ez alapelv
érvényesítésére. A kérdés azonban összetett. Ugyanis a „mindenki” rendkívüli módon
differenciált mind ízlés, mind műveltség, mind kulturális igény tekintetében. A
komplexitást ugyanakkor strukturálni tudjuk. A magas kultúra iránt érzékenyek kisebb
arányt képviselnek a populáris kultúrát kedvelőkkel szemben. Elvi kérdés, hogy vagy egy
szűk réteg kulturális szükségletét elégítjük ki a többség rovására, hivatkozva a művészet
létjogosultságára az amatőr, illetve kevésbé értékes kulturális tartalommal szemben, vagy a
hangsúlyt az emberekre helyezzük és a többség igényét szem előtt tartva populáris
műfajoknak és előadóknak adunk terepet, mellyel a művészetnek fordítunk hátat, a valódi
érték válik értéktelenné az igénytelenség oltárán. Mi az oka az igénytelenségnek? Talán a
műveletlenség, a nem tudás. Az értelem, illetve az érték-tudat a bölcsője a kulturális
élménynek, amely megkövetel bizonyos műveltségi szintet.17 A dilemma feloldása
ugyanakkor az arányos kettősség, vagyis mind a magas kultúra, mind a könnyebb műfajok
számára lehetőség biztosítása a megjelenésre, jelenlétre, mely által valóban mindenki
igényeinek eleget tehet egy város. Az arányok meghatározása tágabb megközelítésből
filozófiai, szűkebb oldalról matematikai kérdés. Filozófiai abban az értelemben, hogy mit
tekintünk értéknek, vagyis egy város milyen értékrendet képvisel, milyen értéktartalmat
hajlandó támogatni.18 Matematikai azért, mert a városoknak szinte fel kellene tudnia
mérnie lakosságának kultúrafogyasztó bázisát, abból becsülnie szükséges a két szélső réteg
nagyságrendjét. A kérdés mélyebb olvasata már-már szociológiai vetület, hiszen vélhetően
a kulturális fogyasztáshoz kapcsolódó lakossági rétegek a társadalmi osztályok, társadalmi
16

(Morvay – Rechnitzer – Fekete 2020)
Éppen ebből kifolyólag is az EKF projektek magukban foglalnak ún. felvezető éveket, a programévet
megelőző négy-öt évben már voltaképp „ráhangolják” az embereket a kultúrára, kultúrafogyasztóvá
avanzsálják a lakosságot, igényt teremtenek a kultúra iránt azáltal, hogy bár nem olyan nagyságrendben, mint
a cím viselésének évében, de folyamatosan és strukturáltan kulturális programokat szerveznek a cím
megnyerésének időpontjától kezdve.
18
Az ebbéli tudatos filozófia tetten érhető az államok kulturális politikájában, támogatási-finanszírozási
rendszerükben.
17
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rétegek alapján is meghatározott. Tovább bonyolítja a gondolkodást, hogy bármely helyi
társadalom kulturális igénye alapján nem tisztán két szélsőségbe osztható. Árnyalatok
barázdálják a lakosság kultúra-fogyasztási attitűdjét, a kulturális műfajok széles
spektrumot ölelnek fel a populáris kultúra és a magas kultúra szélső értéktartalma között.
Mint ahogyan a szociológia beszél társadalmi rétegződésről, úgy beszélhetünk a
kultúrafogyasztók rétegződéséről. A régetek arányai és kulturális igényeinek számbavétele
jelölhető ki empirikus felmérési feladatként egy város esetében. Ha a ténylegesen felmért
keresleti oldalhoz hozzárendeljük a megfelelő kínálatot, akkor beszélhetünk arról, hogy
mindenki számára biztosítva van a kultúra-fogyasztás lehetősége, a kultúrához való
hozzáférhetőség biztosítása mindenki számára adott.
Richards és Rotariu több elemzést és értékelést említ tanulmányukban (Miller 2009,
Connelly 2007, O’Callaghan-Linehan 2007, Boyle-Hughes 1994), amelyek feltárják
Stavanger esetét, Liverpoolt, Corkot, Glasgowt az EKF program vonatkozásában.
Kritikusak a szerzők abból fakadóan, hogy e városok azért lettek siker-történetként
beállítva az Európai Bizottság által, mert az említett cím-birtokosok esetében inkább
nagyfokú városregenerációs folyamatok zajlottak eredményesen, vagyis a művészetikulturális tartalom jelentősége háttérbe szorult a gazdasági és város rehabilitációs
ambíciókkal szemben. (Richards-Rotariu 2015) Amellett, hogy az Európa Kulturális
Fővárosa programról szóló, 2014 áprilisában az Európai Parlament és a tagállamok
kulturális miniszterei által elfogadott határozat kritériumként fogalmazza meg az EKF
projekt hosszú távú városfejlődésre gyakorolt hatásának szükségességét19, beláthatjuk,
hogy a többségében több tízmillió euróra rugó programköltségvetések, illetőleg százmillió
eurókat kitevő tőkeberuházások az EKF kapcsán olyan nagyságrendű ráfordítások a
projektre, amelyekből jogos elvárásként következik az, hogy ne csak egy éven át tartó
kulturális programsorozat legyen az EKF eredménye. Minden olyan puha és valóban
fontos célok mellett, - mint a város értékeinek bemutatása, ismertségének növelése,
imázsának

javítása,

önbizalmának

a

városi

felerősödése,

lakosság identitásának

hátrányos

társadalmi

erősödése,

rétegek

büszkeségének,

fókuszba

helyezése,

együttműködések, párbeszédek generálása -, olyan tartós fejlődési pályák elindítása is
szükséges, amely évtizedekbe menően pozitív folyamatokat vált ki a gazdasági fejlődés és
város-rehabilitáció vonatkozásában. A kérdés mélyebb taglalásában a sikerként értékelés és
az adott város által elért eredmények saját számbavételét el kell tudni határolni. Az, hogy

19

445/2014/EU Határozat
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mi alapján ítélnek sikeresnek egy volt EKF projektet, illetve mit hangoztatnak e kapcsán,
trend kérdése is, illetőleg a ténylegesen generált eredmények – legyen akár gazdasági
fejlődés, városregeneráció, kulturális tartalom – kiemelése, bemutatása voltaképpen.
Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy magát az EKF projektet is promotálni kell,
létjogosultságát bizonyítani, amelynek eszköze az olyan fejlődési hatások taglalása, mint a
kreatív gazdaság erősödése, városmegújulás, hiszen e területek sok esetben prioritást
élvezhetnek a művészeti tartalmak jó megválogatásával, illetve a kulturális programok
megfelelő szervezésével és lebonyolításával szemben. Az, hogy az Európa Kulturális
Fővárosa kezdeményezés városokat hozhat helyzetbe, gazdaságilag erősít, munkahelyeket
teremt, attraktivitást javít, olyan hozadékok, amelyek a legjobb gazdaságpolitikát folytató
városvezetésnek is komoly erőfeszítésébe kerül megvalósítani. Illetőleg a kultúra általi
városfejlődés potenciálját is bizonyítja. Nem beszélve arról, hogy nem minden város van jó
gazdasági és élhetőségi helyzetben, számukra létkérdés a megújulás, új gazdasági
tevékenységek teremtése, munkanélküliség csökkentése, városregeneráció. Mindemellett
látni kell a rövid távú előnyök (magas színvonalú kulturális produkció) és hosszú távú
előnyök (városfejlődés) egymáshoz való viszonyát, minthogy egyik nem zárja ki a másikat,
illetőleg a hosszú távú városfejlődés a rövid távú célokat teheti tartóssá, állandóvá.
Ugyanis a hosszú távú gazdasági fejlődés és város-megújulási eredmények újabb kulturális
értékeket képesek teremteni, évről-évre növekvő kulturális költségvetést hozhat magával,
tehát a meglévő kulturális kapacitásokat megerősíteni tudják, kreatív szereplők számára
vonzóvá tehetik az adott várost, tehát újra generálni tudják a bővülő források az eredeti
EKF célokat egy városban a projektév után is.
Buktató lehet az EKF projekt során a közmegegyezés nem elégséges volta. A helyi
társadalom aktív tagjainak, a civil szervezeteknek, valamennyi intézménynek, helyi kreatív
személyeknek és művészeknek, a lakosságnak bevonása a projektbe alapvető fontosságú,
adott városban egy széles közmegegyezés kialakítása elsőrangú feltétele egy EKF projekt
sikeres voltának. Cork (2005) városában a közmegegyezés annyira sikertelen volt, hogy
még ún. peremcsoport is alakult, amely kifejezte a helyi elégedetlenséget és állandó
kritikusai voltak a csoport tagjai az eseménynek. Tény, hogy az EKF projektben számos
konfliktus alakulhat ki a szereplők között egy sor kérdés tekintetében. (O’Callaghan 2012)
Liverpoolban (2008) konfliktust szült, hogy a pályázat kidolgozásában részt vettek helyi
szereplők - gazdasági, művészeti és kulturális szereplők, intézmények -, azonban a
program megvalósításban, illetve irányításában már nem kaptak lehetőséget a részvételre.
Ugyanis a projekt végett létrehozott Liverpooli Kulturális Társaság felelt a továbbiakban a
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program megvalósításáért és e szervezet nem kérte a korábbi kidolgozásban résztvevők
segítségét. Illetőleg a menedzsment és a politika között húzódott ellentét. (Bognár –
Kovács 2013)
Ugyanúgy Liverpool említhető példaként egy olyan visszatetsző kérdésben, hogy az
EKF promotálása nem mindig terjedt a városközpont határain kívülre, peremterületeken
nem volt érzékelhető a grandiózus esemény jelenléte, a lakosság nem beszélt az EKF
nagyszabású projektjéről. Ezen peremterületek lakói kizárva érezték magukat a
programból, illetőleg sokszor nem volt egyértelmű, hogy egy-egy program az EKF
keretében zajlik. (Boland 2010)
Tehát látni kell, hogy az EKF projektek nem minden esetben mennek végbe minden
viszontagság nélkül, a későbbi empirikus fejezetek során pedig a kelet-közép-európai EKF
projektek esetében több oldalról is megvilágítjuk e kérdést.
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6. táblázat: A korábbi Európai Kulturális Fővárosok
a 2000-es évektől 2020-ig
ÉV

VÁROS

ÉV

VÁROS

2000 Reykjavík (Izland)
Bergen (Norvégia) Helsinki (Finnország)
Brüsszel (Belgium)
Prága (Csehország) Krakkó (Lengyelország)
Santiago de Compostela (Galícia,
Spanyolország)

2010 Essen (Németország) Pécs
(Magyarország)
Isztambul (Törökország)

2001 Rotterdam (Hollandia)

2011 Turku (Finnország)
Tallinn (Észtország

2002 Brüzs (Belgium)
Salamanca (Spanyolország)

2012 Guimarães (Portugália)
Maribor (Szlovénia)

2003 Graz (Ausztria)

2013 Marseille (Franciaország)
Kassa (Szlovákia)

2004 Genova (Olaszország)
Lille (Franciaország)

2014 Umeå (Svédország),
Riga (Lettország)

2005 Cork (Írország)

2015 Mons (Belgium)
Plzeň (Csehország)

2006 Patras (Görögország)

2016 Donostia – San Sebastián
(Spain)

2007 Luxemburg (Luxemburg)
Sibiu (Románia)

(Poland)
2017 Wroclaw
Aarhus (Denmark)
Paphos (Cyprus)

2008 Liverpool (Egyesült Királyság)
Stavanger (Norvégia)

2018 Valletta (Málta)
Leeuwarden-Friesland
(Hollandia)

2009 Linz (Ausztria)
Vilnius (Litvánia)

2019 Matera (Olaszország)
Plovdiv (Bulgária)

Forrás: www.uneecc.org
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3.5. Kultúra és a regionális fejlődés
3.5.1. Kultúra és tér20
A kultúra tartalom. Bővebben szellemi tartalom. Kritériumként fogalmazhatjuk meg, hogy
olyan minőséget képvisel, mely okán értékként tekintünk rá. Érték mivolta magára vonja a
különleges figyelmet, különleges bánásmódot, támogatást, kibontakozása elősegítésének
törekvéseit. Mint minden tartalom, a kultúra is helyet követel magának, teret igényel,
szükséges számára egy miliő, melyben életképes, gördülékeny, gazdaggá, erőteljessé és
teljessé válhat. Azonban tudjuk, hogy a kulturális tartalmak - legyen szó akár a
népművészetről, galériákról, múzeumokról, zenei koncertekről – jellegzetesek. Sajátos
igényeik

vannak a minőségi megnyilvánuláshoz, más módon kell elősegíteni

életképességét, mint ahogyan például egy startup cégnek vagy egy járműipari vállalatnak.
Milyen

a

kultúra

„ipari

parkja”?

Milyen

támogatás-politikát

kíván?

Milyen

infrastrukturális környezetet? Milyen szakmai tudás kell egy koncertterem akusztikai
rendszeréhez? Érdemes-e különböző kulturális elemeket közel telepíteni egymáshoz,
negyedekbe, vagy előnyösebb szétszórni egy város különböző pontjaira? Voltaképpen
összevontan azt a kérdés tehetjük fel, hogy mi a kultúra tere?
Ha érdemben kívánjuk megvitatni a kérdést, szükséges tudnunk, hogy mi is
tulajdonképpen a tér. Meg kell ismernünk a különböző térstruktúrákat, a térhasználat teret
alakító mechanizmusait, a tér törvényszerűségeit, korlátait, benne rejlő lehetőségeket. A
tartalom, mellyel be kívánjuk tölteni a teret, most a kultúra, illetve a művészeti világ. A
kultúra sajátosságai maguk igényei szerint formálják azt a teret, melyet elfoglalnak.
Ugyanakkor a tér is hatással van a kultúra jellegére, mind tág értelmezésben, mind szűk
értelmezésben. Érdemes gondolni a különböző népek kultúrájára, melyet környezetük
jellegzetessége formált, mint például az olasz vagy görög temperamentumot a mediterrán
környezet. Szűkebb viszonylatban egy város kulturális terei, mint műhelyek alapvető
feltételei egy kreatív kör szellemi fejlődésének, kibontakozási lehetőségeinek. Azonban ha
egy város elrozsdásodott, szürke arculatú, depressziós hangulatú, nem rendelkezik
inspiráló terekkel, nincs mozgástere a kreatív megnyilvánulásoknak, nincsenek
koncerttermek, közösségei klubok, az eltompuló, beszűkítő hatással van a kultúrát
magukban hordozó egyénekre és a kultúra életképességét csorbítja.
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(Morvay 2016)
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Végső soron egymástól való kölcsönös függés figyelhető meg a tér és a kultúra között.
Interdependencia és egymásra hatás. A tér és a kultúra kapcsolatát sokféle módon
közelíthetjük meg. A két szélső pont a tág értelmezés, illetve a szűk értelmezés. Jelenti ez
főként a tér tág és szűk értelmezését, vagyis makroterektől (globalizált világ vagy
nagyváros) a szűk terekig (kulturális negyed) való vizsgálódását az interdependenciának.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a modern társadalmi és gazdasági folyamatok alakító
hatásait mind a kulturális tartalmakra, mind a terek formálódására, melyek közül a
globalizáció az elsődlegesen kiemelendő folyamat.
A kultúra térben zajlik. Kitölti a teret. A térre egyfajta formaként, keretként
tekinthetünk. Amíg a teret nem tölti ki valamilyen kulturális vagy más tartalom, addig
térstruktúráról még nem beszélhetünk. A térstruktúra kialakulása a használat során
történik, illetve a térszemlélet is formálja. A tartalom jellege határozza meg a használati
módot, illetve befolyásolja a szemléletmódot. Ha kulturális tartalomról beszélünk, speciális
a térhasználat, speciális a funkció, illetve a szemlélet is egyedi vonásokat hordoz magában.
Természetesen tartalommal ki nem töltött tér csak elviekben létezik, mindig magában
foglal valamilyen szándékot, valamely igény megtestesül benne. A különböző szándékok a
homogén teret diverzifikálják, részekre bontják, azonban a részek nem különülnek el
teljesen egymástól, valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz, mind horizontálisan,
mind pedig vertikálisan. Gondolhatunk itt akár egy kulturális negyedre, ahol számos kis
téregység található egyedi tartalmakkal - galériák, koncerttermek, kézműves műhelyek -,
azonban a téregységek össze is kapcsolódnak, hiszen együttesen kialakítanak egy sajátos
hangulatot, mely az egész kulturális negyedet áthatja, illetve kommunikáció zajlik,
információ átadás, ötlet-szerzés, egymásra hatás történik. Mindezen viszonyok
elrendeződést kreálnak, térstruktúrát. (Faragó 2003)
A tér értelmezése esetünkben túllép a fizikai tér természettudományos megragadásán,
mérésén, leírásán. Fizikai vagy anyagi megjelenése keret, egy alap, melyet funkcióval a
társadalom, illetve valamely egyének, csoportok töltenek meg. A térstruktúrát az adott
funkciónak megfelelően kell kialakítani, tehát a lehető legalkalmasabbá kell tenni a teret az
adott tartalom követelményei szerint. A tér tehát társadalmi, politikai, gazdasági kreáció,
azonban nem mutat statikusságot, folyamatosan alakul. (Faragó 2012)
Miért fontos a tér számára a kultúra? Enyedi György kifejtette munkájában, hogy a
modern közgazdaságtannak jelentős elemévé válik korunkban a kultúrára épülő gazdaság.
(Enyedi 2005)
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Megállapítható, hogy egy magas színvonalú kulturális környezet előmozdítója a tudás
alapú gazdaságnak, illetve attraktivitást hordoz a magasan képzett munkaerő számára.
(Dziembowska-Kowalska - Funck 1999)
A

kulturális

környezet

befolyásolja

a

gazdaság

tőkevonzó

képességét,

a

munkaerőpiacot, idegenforgalmat. A gazdaság érzékeny a kultúrára, illetve a kulturális
javakat igénybevevőkre. A helyi kultúra része a város imázsának, kreatív környezetet
teremt, nem beszélve arról, hogy színhelyt ad a társadalmi életnek, kapcsolatoknak.
(Fábián - Tóth 2013)
Ugyanakkor mindez a városon kívülre is kihat, alakítja a térbeli struktúrákat, települési
hierarchiákat. Térbeli törvényszerűség, melyet a regionális tudományból ismerünk: a
térstruktúra. Fogalmát úgy közelíthetjük meg, hogy a társadalmi-gazdasági jelenségek
térbeli megjelenési formáját vizsgáljuk, tehát elrendeződésüket (szerkezet, felépítés,
architektúra), települések, illetve kialakult viszonyrendszerük együttesét. A térstruktúra
társadalmi konstrukció, melyet az emberi kapcsolatokat lefedő térelemek hoznak létre. A
térstruktúrák különböző formákat, elrendezettségeket vehetnek föl. Ezeket a formákat a
regionalista geometrizálja, modellezi, mely modellek a tervezések, koncepciók alkotása
során válnak felhasználhatóvá, illetve a térszerkezetek leírása a térbeli folyamatok
megértését, térképzetek alakítását, jövőbeli cselekedetek térbeli elrendezését segíti elő.
(Faragó 2010)
A térstruktúra fogalmában fellelhető lokációk viszonyrendszereinek egyik típusa a
hierarchikus kapcsolatok. Az, hogy viszonyrendszer, arra utal, hogy a településeket nem
önálló, önmagukban élő, egymástól elhatárolt téregységként értelmezzük, hanem
egymással többé-kevésbé valamilyen kapcsolatban álló együttesként, térszerkezetet alkotó
településrendszerként. Ezek a kapcsolatok lehetnek horizontálisak és vertikálisak. A
vertikális kapcsolatok alá- és fölérendeltségi viszonyokat takarnak, melyek formális vagy
funkcionális jellegből fakadnak. Formális jellegről akkor beszélünk, amikor egy település
normatív módon rendelődik egy másik alá. Ilyen normatív mód a közigazgatás. Ha
funkcionális elemek hozzák létre az alá- fölérendeltségi viszonyt, akkor olyan példákat
sorolhatunk fel, mint a vásárlás, oktatás vagy a munkaerő ingázási szokásai, különböző
szolgáltatások térbeli elhelyezkedése, illetve kultúra által generált település-hierarchikus
kapcsolatok, mely a kultúra nagyobb városokban való „életkilátásai”, mozgástere, illetve
ebből fakadóan a környező településekre ható vonzásbeli képessége említhető meg. (Pirisi
– Trócsányi 2016)
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Ebből következően a kulturális kibontakozás globális léptékben magasabb hierarchia
szinten lévő település számára válik lehetségessé, azonban alacsonyabb hierarchia szinten
lévő település is ismertté válhat a globális világ számára, ha kimagasló kulturális értéket
képes megteremteni, illetve táplálni.
Ahhoz, hogy a kultúra jelensége a regionális tudomány vizsgálati tárgya legyen, a
regionalizmus, illetve regionális gazdaság tágabb összefüggés rendszerét kell felismerni. A
szakirodalomban az utóbbi időben megnövekedett az interdiszciplináris megközelítés
igénye, megújítási kezdeményezések indultak útjára, észrevették, hogy a kultúra a
területiségben és regionális fejlődésben kifejezetten fontos szerepet játszik. A gazdasági
teljesítményt és fejlődést befolyásolja, ennek következtében a térség versenyképességét is.
Elmondható, hogy a kultúra innovációs miliőt jelent. A regionális fejlődés nemcsak
történelmileg meghatározott, hanem kulturálisan is. Mindezt figyelembe véve a regionális
tudományt módszertanilag továbbfejleszti a szemléletbővülés, illetve a regionális politikák
elveinek felülvizsgálatát is igényli. (Czene 2002)
A városok alakulása, változása, fejlődése állandó folyamatok, melyeknek egy része
tudatos munkája az önkormányzatoknak. Természetes célja valamennyi városnak az
élhetőség, illetve vonzóság, mely ismérvek alapja többek között a természeti és kulturális
környezet.
A városok életminőségével kapcsolatos kérdések látószögébe került az utóbbi
évtizedekben ekképpen a kultúra is, oly mértékben, hogy a „kulturális tervezés”
kifejezéssel kibővült a várostervezők, önkormányzati tisztségviselők, közösségi művészek,
illetve a kulturális erősforrásokban, művészetekben jártas csoportok, egyének szókincse.
Napjainkban a környezet tervezésekor a kulturális erőforrások számba vannak véve, illetve
növekszik azoknak az önkormányzatoknak a száma, ahol külön kulturális tervezőket
neveznek ki „kulturális tervek” készítésére. (Fábián 2010)
A

tervezők

között

fel

kell

sorakoztatni

közgazdászokat,

geográfusokat,

antropológusokat a rajzolók mellett. A városok tervezése nem technikai feladat, a polgárok
megújulását is szolgálnia kell, melyben a város kulturális életének elsőrendű szerepe van.
Ahhoz, hogy a tervezésbe mélyebb aspektusokat is bele lehessen olvasztani, fel kell mérni
a város rétegeit, múltját, lakóinak elképzeléseit. Patrick Geddes skót biológus és
szociológus alapelvei 1918-ból köszönnek vissza korunk városfejlesztéseiben. (Geddes
1918)
A kulturális tervezés természetesen nem lehet előbbre való a város kritikus kérdéseinél,
mint leromló városrészek, bezárt üzletek, hajléktalanok. Éppen ezért a kulturális
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erőforrások stratégiai és integrált hozzáadása kell hogy legyen a közösségi fejlesztéshez.
Ennek értelmében a kulturális tervezés a városi és közösségi fejlesztés része, melyet
utólagosan nem lehet megvalósítani, illetve kapcsolódik a fizikai városfejlesztéshez, a
gazdasági célokhoz, a társadalmi igazságosságból fakadó kezdeményezésekhez. (Fábián
2010)
A kulturális tervezés lépései közül elmaradhatatlan a közösségi igények feltérképezése,
a közösség bevonása a tervezési folyamatba, illetve a hosszútávú tervek stratégiai tervben,
a rövidtávú tervek intézkedési tervben való dokumentálása. A kulturális sokszínűség
fogalma is meg kell hogy jelenjen a gondolkodásban, ez azt jelenti, hogy fel kell ismerni a
közösség egységen belüli csoportjait, eltérő kulturális igényeit, illetőleg figyelembe kell
venni azokat. Nemcsak a közösségen belül vannak eltérő igények, hanem a kulturális
erőforrások is különböző területekre bontható. A hagyományos művészeti erőforrások
mellett, a kulturális turizmus, a kultúra-ipar, a szabadidő és kikapcsolódás, a városi és
utcakép más-más tervezési logikát kívánnak, illetve valahol kapcsolódniuk is kell
egymáshoz. A kulturális tervezés egyben felfedezése a közösségben és a térben rejlő
kulturális erőforrásoknak, mint kulturális örökség, műemlékek, történelem. Eredménye
amellett, hogy másoknak bemutatható, a közösség identitásának erősítése is. A kulturális
fejlesztés és tervezés lassanként túllép önmagán. Mint ahogyan az ipar alapú társadalom
átalakul tudásalapú társadalommá, úgy beszélhetünk célszerű esetben kultúra alapú
várostervezésről, vagy kreatív gazdaságról, mely a szellemi tulajdon térhódítása mellett,
az emberi kapcsolatok minőségének fejlődése által erőteljesen hat egy város erejére.
(Fábián 2010)
A gazdasági

tevékenységek térbeli

sűrűsödését

már régen megfigyelték a

közgazdaságtan úttörői. Okait, előnyeit már korábban feltárták, az abból fakadó
szinergiahatásokat leírták. Érdekes, hogy bizonyos kulturális tevékenységek esetén szintén
megfigyelhetőek tulajdonképpen telepítési kritériumok, telephely-választási feltételek,
ugyanígy a kreatív osztály - melyet Richard Florida munkássága mutatja be legjobban –
nagyvárosokba való tömörülése is, illetve egy-egy nagyszabású kulturális tartalom,
például múzeum, központi övezetekbe való elhelyezkedése, mely mintegy gravitációs
mezőként vonzza magához a térségen kívülről érkező kultúrafogyasztókat. (Florida 2002)
Walter Christaller, német társadalom-földrajzi kutató 1933-ban megírta a Die zentralen
Ortein Süddeutschland című művét, melyben kifejtette a központi helyek elméletét, mely
koncepció leírja és általánosítja a vertikális, alá- fölérendeltségi településviszonyokat.
Christaller megállapítja, hogy egyes települések túlmutatnak önmagukon, nemcsak saját
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maga számára állít elő szolgáltatásokat, javakat, hanem a környező települések számára is,
melyből fakadóan vonzóerővel rendelkezik. Ezeket a magasabb rendű településeket hívjuk
központi helyeknek. Az előbbi megállapítás két fogalmat is magában rejt, a
jelentőségtöbblet, illetve a vonzáskörzet definícióját. A központ által nyújtott
szolgáltatások köre a jelentőségtöbblet nagyságát határozza meg, a vonzáskörzet nagysága
lakosságszámban is kifejezhető. Christaller leghíresebb megállapítása, mely a korábban
már említett térstruktúra geometrizálásához kapcsolódik, a hatszöges-rendszer. Ez alatt azt
érti, hogy a központi hely maga körül hatszöges térstruktúrát hoz létre, azaz egy központot
mindig hat alpont vesz körül, mely által a tér tökéletes lefedése eredményeződik. A
központi helyek elmélete része a közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, településföldrajz
tudományterületeinek,

alkalmazták

területrendezési

törekvésekben,

településhálózat

tervezésekkor. Nemcsak Walter Christaller neve említhető meg a téma kutatójaként,
August Lösch mellett, aki amerikai ellátó körzeteket vizsgált, James E. Vance és John
Friedmann is komoly kutatási tevékenységet folytatott e területen. Friedmann centrumperiféria modellt dolgozott ki a 1960-as évek végén, melyben a gazdasági fejlődés
különböző szintjeihez kapcsolja hozzá a településhálózat javulásának állomásait,
jellegzetes kreációit. (Czirfusz 2009)
Az 1960-as években a területi tervezési gyakorlatban is alkalmazásra került a központi
helyek elmélete, mint egy irányítási modell, mely településfejlesztéshez, illetve gazdaságiés infrastrukturális fejlesztéshez nyújtott segítséget. (Blotevogel 2005)
A területi tervezők az azonos funkciójú városok esetében is egyenlőtlenségeket
tapasztaltak. A központi helyek elméletét segítségül hívva az azonos hierarchia szintekhez
hozzárendelték az ellátandó feladatokat, funkciókat, mely által csökkentek az
egyenlőtlenségek. A városhierarchia ma is népszerű vizsgálati téma mind a hazai, mind az
európai elméleti kutatók számára, illetve a területfejlesztésben is fontosnak tartják. A
központi helyek elvét alapul vevő területi tervezés kritikát is kapott, úgy vélték a városok
specializálódásának lehetőségét szűkíti ez a szemlélet. (Czirfusz 2009)
A vizsgálok később rá is világítottak, hogy a városok közötti verseny fokozódása miatt a
városok egyre inkább specializáltabbá válnak, melynek következtében felborul a
hierarchia-modell, illetve ágazatonként is megfigyelték a vonzáskörzetek átalakulását,
például a kiskereskedelemben olyan vonzáskörzetek alakultak ki, melyek inkább
kiegészítették egymást, mintsem hogy alá- fölérendeltségi viszonyról volna szó. Ily módon
a központi helyek elmélete nem állja meg helyét, ha tervezésről és irányításról van szó
ebben az esetben. (Koschny - Mensing - von Rohr 1998)
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Christaller modelljében van egy gazdasági-gazdaságossági gondolat, miszerint egy
tevékenység térbeli eloszlása során a termelő és fogyasztó kapcsolatában két szempont
alapvetően kiéleződik. Az eladó számára fontos szempont a gazdaságossághoz szükséges
megfelelő számú fogyasztó, amit áruküszöbnek hívunk, a fogyasztó számára fontos a
beszerzési távolság még reális mértéke, amit hatástávolságnak hívunk. A kulturális javak
és szolgáltatások esetében is belátható e két szempont érvényesülése. A modell továbbá
feltételezéseken is alapul, minthogy a különböző szolgáltatások csoportokra oszthatók.
Christaller hét csoportot vél egy skála mentén felfedezni, az első csoportba tartoznak a
legegyszerűbb funkciók, melyek az első szintű központokban találhatók, a legmagasabb
szintű települési központban a legegyszerűbbtől a legmagasabb minőségű funkcióig mind
megtalálható. A másik feltétele a német kutatónak az egyenletesen eloszló népességszám,
mely feltételből ered a hatszögletű geometriai sík, mivel csak a hatszögletű modell biztosít
egyenletes térbeli eloszlást. Ez nagyon szigorú feltétel, mely nagyon sok bírálatot ki is
váltott. A településhálózatokban megjelenő hatszögletű elrendeződés esetlegességét
világszerte empirikusan is vizsgálták, melyek nem annyira Christallert igazolták, mind
inkább Lösch továbbfejlesztett modelljét. (Nemes Nagy 1998)
Christaller gazdaságossági szempontjait tulajdonképpen telepítési kritériumoknak is
tekinthetjük. Már megállapítottuk, hogy a helyhez kötött szolgáltatások a központban
vannak, ez a telepítési helyük. A központ vonzáskörzettel rendelkezik. Oda kell telepíteni a
szolgáltatást, ahol nagy a fogyasztói bázis, illetve az agglomeratív hatás a tevékenység
hatékonyságát javítja, ez nagyobb települést jelent. A gazdaságos ellátás feltételez egy
bizonyos lakosságszámot, minél nagyobb ez a szám, annál nagyobb lesz a vonzáskörzet.
Tehát a kulturális szférára mintegy adaptálva a modell elemeit, telepítési kritériumokat
fogalmazhatunk meg, ha egy galéria vagy múzeum építése tervbe kerül. Gazdaságossági
számításokat végezhetünk, mely az agglomeráció nagyságát, illetve a bázistelepülés
lakosságszámát figyelembe kell hogy vegye. Egy nagyobb település vonzereje nem
statikus tényező, hanem dinamikus, növekedésre képes. A több lehetőség magához vonzza
az újabb munkaerőt, családokat, vagy akár intézményeket, mely tovább növeli a központi
hely nagyságát, tovább generálva a vonzerőt. (Faragó 2007)
A helyi kormányzat tulajdonképpen a központi helyek elméletének filozófiáját alapul
véve tudatosan alakíthatja városa vonzerejét, központi pozíció megszerzését, felismerve
saját

előnyeit,

regionális

tulajdonságait

(városnagyság,

földrajzi

elhelyezkedés,

agglomeráció nagysága), eszközként pedig a kultúrához is nyúlhat. A kultúra beépülhet a
gazdaságba, befolyásolhatja az épülő környezetet megteremtve egy kreatív, impozáns
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városarculatot, illetve a város kulturális eseményei által válhat kulturális központtá.
Természetesen a helyi kulturális iparágak támogatása alapvető ebben a stratégiában,
előnyei lehetnek munkahely teremtődése, adóbevétel, illetve turizmus-generálás.
Forgatókönyvszerűen levezethető az a folyamat, miként válhat egy város kulturális
központi hellyé. A kulturális sokszínűség, az egész évben kínált kulturális programok
presztízst teremtenek, egy ipari, szürke-hangulatú városképet átformálhatnak. A város
felteheti magának a kérdést, hogy képes lenne e művészeket elcsábítani, letelepíteni?
Eszköz lehet az üres, leépült ingatlanok műhellyé, műteremmé alakítása, olcsó
bérbeadásának lehetősége. A művészek kreatív környezetet képesek teremteni, hangulatot,
akár igényesebb városi életet lendíthetnek fel, gazdaságot generálnak, illetve az épített
környezet szempontjából is előnyös működésük. (Wessely 2005)
Kulturális központi hellyé egy átfogó kulturális élet megteremtésével válhat egy város.
Kulturális, múzeumi negyedek kialakításával, a város történetét bemutató, kulturális
hagyományait közönség elé táró programok vagy terek létrehozásával, köztéri műalkotások
állításával,

színház,

irodalmi

estek

támogatásával,

kávéházak

jelentőségének

újraértékelésével, kézműves boltok, műhelyek előnybe részesítése, illetve az ifjúság
igényeihez igazított kulturális terepek létrehozása által. (Montgomery 1990)
A szabadidő, a kultúra és a kreativitás házasításából kulturális miliő származik, mely
fizikai és gazdasági város-megújhodást eredményezhet. Az innovációs képesség a
kreativitáson

alapul, melynek előfeltétele

a kreatív környezet.

Tulajdonképpen

szinergiahatások kiváltása is következik, mely már regionális gazdaságfejlesztési kérdés.
Nemcsak egy egész kerület vagy kulturális negyed képes központi hellyé alakítani egy
várost vagy városrészt, hanem akár egyetlen intézmény, egyetlen múzeum is.
Franciaországban a kultúra decentralizációjának első nemzeti közintézménye a Centre
Pompidou-Metz, mely modern és kortárs művészetet felhozó múzeum Lotharingiában,
Metz városa precedens értékű a fenti megállapításra. Az alkotók nemcsak múzeumi
funkció betöltésére szánták, hanem a kreativitás, az alkotótevékenység ösztönző pillérének
is, melyben önálló tudományos és kultúrpolitikai tevékenység is folyik. A metzi intézmény
a párizsi Centre Pompidou testvérintézménye, 2003-ban alapult, hivatalos megnyitására
2010-ben került sor. Kulturális kooperációs közintézményt alkottak, mely olyan működési
struktúrával rendelkezik, ami a művészeti és tudományos terület irányításában magas
szintű önállóságot ad az intézet igazgatójának. Jelenti ez egyfelől a kiállítás-politikát, a
hazai és nemzetközi együttműködések szervezését, kreatív programok és társművészeti
események megrendezését és működtetését. Metz város központi hely jellegét adja, hogy
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vonzáskörzetébe mintegy negyven település tartozik. Lotharingiában a megnyitást egy
felkészítő program előzte meg, kortárs művészeti bemutatókat tartottak szerte a
tartományban, hogy a régió lakosságába beleivódjon a kulturális igény és a metzi
intézmény jövőbeli megnyitásának tudata. A megnyitás után alig pár hónap alatt nem
kevesebb, mint háromszázezer látogató kereste fel a múzeumot. A látogatók nyolcvan
százaléka a régióból érkezett. Világos, hogy Metz kulturális központi hellyé vált, mely
vonzáskörzetet teremtett maga körül. Az alapítók véleménye az volt, hogy érdemes a
francia vidék számára megteremteni a kortárs kultúrához való hozzáférést. Bizonyította a
feltevést, hogy 2011-ben már elérték az egymilliós látogatószámot. Végül évi 500 ezres
látogatottságot ért el a múzeum. Természetesen az eredményhez hozzájárult az épület
impozáns, különleges élményt nyújtó volta. Shigeru Ban tervei alapján készült múzeum
épülete maga is kortárs, szokatlan megoldásokkal él. (Radványi 2014)
Kiemelendő tény az, hogy egy kormányzat sokkal nehezebben tudja befolyásolni a
transznacionális vállalatok telephelyválasztását, mint a kulturális gazdaság megteremtését.
Enyedi György is kiemeli, hogy a kulturális gazdaság két pillére a kulturális szolgáltatások,
illetve a kulturális termékipar, mely utóbbi szimbolikus, esztétikai értéket tartalmazó
termékeket takar. A kulturális gazdaság kialakítására elsősorban a városoknak van
nagyobb lehetősége. Jellemző a szférára, hogy rendkívül helyhez kötött, a lokalitás
érvényesül, egyediségéből, nehezen másolható jellegéből fakadóan. Hosszútávon képes
kialakulni formái, piaca. A város hagyományai, múltja mintegy törzsként támasztja alá e
gazdasági szektort. Nagy értéke, hogy vonzza a kvalifikált munkaerőt, melynek
következtében tudásgazdaság generáló hatással bír. A kulturális gazdaság bizonyos ágai,
mint a kézműipar, néprajzi látványosságok kisebb régiókban, kisvárosokban, falvakban is
fellelhető, melyek turizmust, jövedelmet teremtenek, ott, ahol egy vállalat betelepülése
nem valószínű. (Enyedi 2005)
A kulturális turizmus jelentősége egyre inkább előtérbe kerül napjainkban a kulturális
élmények iránti kereslet növekedése végett. A kulturális turizmus alatt a kultúra iránti
igényből eredő, műemlékeket, örökség-helyszíneket, galériákat, múzeumokat, fesztiválokat
felkereső utazó közönség keresletét lehet érteni, melynek középpontjában a turisztikai
termék áll. A turisztikai termék iránti kereslet az élmény iránti igényből fakad. A kulturális
turizmus esetében ez az élmény magasabb értéket tükröz. A hagyományos turisztikai
élmények egyre inkább elveszítik újdonság erejüket, egy tengerparti nyaralás egyre
kevésbé jelent kuriózumot, szemben egy híres kiállítással. (Michalkó – Rátz 2005)
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A központi helyek elmélete magában hordozza a szolgáltatások koncentrálódását egy
adott térben, mely tér a magasabb rendű, a többi tér vagy település fölé rendelődő központ.
A kultúra koncentrálódására jó példa a múzeumi negyedek kialakulása, mint
Washingtonban a Mall, vagy a frankfurti Museumsufert, a New York-i Museum Mile,
vagy akár Budapesten a Városliget múzeumai. Ezekben a negyedekben koncentrálódnak a
kulturális intézmények, illetve a kulturális élet is összpontosul ezekben a terekben. A
múzeumi negyedek azt hivatottak kinyilvánítani, hogy egy város országának kulturális
centruma, mely az adott város különlegességéhez is hozzájárul. Figyelembe vehető az a
tendencia, hogy Európa elöregedése magával hozza a sok szabadidővel rendelkező, utazni
vágyó idősek múzeumok iránti igényét, mely gazdasági érdeket is hordoz magában.
(Rajcsányi 2014)
Véleményünk szerint téves lenne azt gondolni, hogy a központi hely csak nagyobb
város lehet, a vidéki települések is kialakíthatják a maguk központi pozícióját, ha
szerényebb módon is.
A kultúra kiemelkedően fontos erőforrássá vált napjainkra a városok számára a helyi és
nemzetközi porondon való helytállásban – indít e megállapítással Ulldemolins
tanulmányában (Ulldemolins 2014). Barcelona központja is precedens értékű e tekintetben.
A helyi elitek a városi regenerációs, újjáteremtési, újjászervezési, megújítási
folyamatokban a kultúrát, mint egyfajta eszközt használták. Ezek a folyamatok egyre
jobban elősegítik a városi brand, egy város, mint márka kialakítását. A kultúra kiváló
eszköze egy város egyediségének felkutatására, feltárására, illetve kinyilvánítására a
tágabb közösség felé, hiszen megkülönböztető jegyekkel ruházza fel magát a várost,
elkerülve a sematizálás, standardizálttá fakulás veszélyét, mely hozzásegíti a várost a
globális versenyben való helytállásra. A város pozícionálásra is alkalmazhatja saját
kultúráját a nemzetközi viszonylatokban. Közép-Barcelonában egyszerre vannak jelen a
kulturális intézmények és a kulturális szektor képviselői. Közép-Barcelonán belül Raval
negyedet lehet kiemelni, mely mintegy térbeli márkává vált a hely jellegzetessége, imázsa,
szelleme miatt, hozzásegítve egész Barcelonát, hogy gazdagabbá, sokoldalúbbá váljon.
Barcelona „jó gyakorlat” a városi fejlődés és területi, térbeli márka kialakításával
foglalkozó szakirodalomban. Jól példázza ezt az is, hogy beszélhetünk ún. Barcelona
modellről, melyre előszeretettel hivatkoznak szerzők. A térbeli márka kialakulása nem
pusztán a város egyediségéből, sajátosságaiból fakad, sokkal inkább beszélhetünk
társadalmilag konstruált, tervezett, felépített jelenségről, mely különböző társadalmi
interakciók eredményeképpen jön létre, mely kétféleképpen következhet be, top-down,
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azaz az elit által vezérelt módon, illetve bottom-up, azaz alulról jövő kezdeményezések
által. (Ulldemolins 2014)
A kultúra és a tér - mint ahogyan bemutattuk – tehát kölcsönös egymásra hatásukkal
formálják a városokat. Az interdependecia révén a kultúra megtermékenyíti a városi
tereket, a kultúra és a város összefonódik. Ebből az összefonódásból, egymásra hatásból
aztán a városok megújulnak, új színezetet, új arculatot vesznek fel, mely jótékony folyamat
hozadékaként megszületnek a kreatív városok.
3.5.2. A kreatív városok
A kreatív város, mint koncepció két dologra épít. Egyrészt a kultúrára, amely szellemünket
táplálja, illetve közösségeinket építi, másrészt a kreativitásra, amely új válaszok, új utak, új
megoldások, új „színek”, vagyis új tartalmak keresésében nyújt segítséget. Ha a társadalom
épít a kultúrára és a kreativitásra, nagyfokú gazdasági értékeket és társadalmi jólétet
generálhat. Ebből következően ma már a kultúra és a kreativitás egyre inkább az európai
döntéshozatal középpontja felé terelődik, de legalább is egyre nagyobb mértékű figyelmet
kap. Olyan elemek kerülnek fókuszba, mint a kulturális sokszínűség előmozdítása, a
kulturális örökség védelme, a kulturális és kreatív iparágak támogatása, nem titkoltan
munkahelyek teremtése, illetve gazdasági növekedés fokozása céljából.21
A kultúra és a kreativitás, mint potenciális erőforrások kiaknázása aztán városi
kontextusba kerül, a sikeres és versenyképes városok és régiók meghatározó forrásává.
Számos kreatív város modell született, de a legdominánsabb Richard Florida modellje,
mely alapvetően befolyásolja a kortárs kulturális politikákat. A floridai modell egy városés régió-fejlesztési koncepció, mely a munka, hely és kreativitás fogalmai köré épül,
hangsúlyozza a kulturális szolgáltatások és kreatív szakemberek hozzájárulását a városi és
régiós identitáshoz, élhetőséghez, valamint a kreativitás szükségességét a sikeres és
globálisan is versenyképes posztipari városok és régiók számára. (Tara 2012)
Kreatív városról ugyan már az 1980-as években is beszéltek, azonban csak az 1990-es
és 2000-es években vált az állandó szóhasználat tárgyává a koncepció. Eredetileg a posztipari városok hanyatlásának megállítására tett kísérletek eszközei voltak a kulturális
politikák, illetve az 1970-es évek recessziója után növekedett meg az érdeklődés a kultúra
gazdasági növekedésben játszott szerepe iránt. (Bianchini 1993) Charles Landry a „The
creative city” című munkájában kultúra központú elméletet taglal, vagyis a kreatív város
21
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alatt olyan várost értelmez, amelynek elsődleges forrásai és értékalapja a kulturális
erőforrások, melyek a szén, acél és arany helyébe lépnek. Florida ugyanakkor olyan
városként látja a kreatív várost, mely képes bevonzani a magasan képzett embereket,
kreatív szakembereket. A két irányzat között a közös az, hogy Florida úgy véli, a
tehetséges emberek, tudás alapú dolgozók – kreatív osztály - számára éppen a városok
kulturális értékei vonzóak. (Landry 2000, Florida 2005) Mindemellett kiemelendő hogy a
kreatív város kulcsfontosságú elemként használja fel a kreativitást mind a város társadalmi,
mind környezeti, illetve gazdasági kérdéseiben. A kreatív város koncepció népszerű
önkormányzati berkekben, illetve kapcsolódik a tudásgazdaság keretrendszeréhez, azon
belül az innováció, növekedés, vállalkozás, verseny fogalmaihoz. (Galloway - Dunlop
2007)
Mindazonáltal a gyakorlat persze vegyes képes mutat, vagyis az, ahogyan a városok a
kreatív város ideát vagy koncepciót a gyakorlatban megvalósítják. Számos város csak
odáig jut a koncepció adaptálásában, hogy kialakít egy jól hangzó szlogent, amellyel újra
kívánja pozícionálni, illetve definiálni magát. Ez esetekben hiányzik a szlogen mögül egy
átfogó városfejlesztési koncepció, amely a kulturális és kreatív erőforrásokra épít. Sok
város dolgozott ki kreatív város stratégiát, amelyek túlnyomó részt gazdaság-orientáltak
voltak, olyan beavatkozásokat tartalmazott, amelyek fókuszában nem állt más, csak
gazdaságfejlesztési elképzelések. Példaként említhetjük a holland nagyvárosokat Amszterdamot, Rotterdamot, Hágát, Utrechtet -, amelyek a kreatív vállalkozások közvetlen
támogatását, illetve egy kreatív üzleti klíma megteremtését célozták meg, a kreatív város
puha tényezői – kultúra, társadalmi aspektusok, tolerancia – háttérbe szorultak. (Kooijman
– Romein 2007) Ugyanakkor beszélhetünk meggyőződéses kreatív városokról, amelyek
önmagukat abszolút kreatív városnak vallják. Egy 2010-es elemzés 60 önmagát kreatívnak
tituláló várost említ világszerte. (Karvounis 2010) Vannak olyan városok, amelyeket
kevésbé tartanánk általában kreatív városnak, mégis önmagukat ekképpen kezdték
újradefiniálni, mint Sudbury Kanadában, Milwaukee az Egyesült Államokban,
Huddersfield az Egyesült Királyságban vagy éppen Darwin Ausztráliában. Mindemellett a
tudományos munkák száma is megugrott a kreatív város témakörében. 1990-től 2005-ig
mérsékelt volt a hivatkozások száma a kreatív város terminusra, 200 alatt volt az éves
hivatkozások száma, míg 2005-től ugrásszerűen megnőtt, 2010-től kezdve pedig már 800
fölé emelkedett az éves hivatkozások száma. (Scott 2014)
Végtére is a kreatív város koncepció a városok számára csábító víziót kínál. Azt az
üzenetet foglalja magában, hogy a kreativitás egy kulcsfontosságú elem a városfejlesztési
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célok elérésében. Mindazonáltal tény, hogy a városok mindig is a kreativitás központjai
voltak. (Andersson 2011) Ma a városi kreativitás a meglévő társadalmi-gazdasági
kapcsolatokból egy új kognitív és kulturális rendszerbe épül be, illetőleg a kreatív város
politikák a dzsentrifikációs folyamatokat is gyorsítják, mely az alacsonyabb jövedelmű
családok belvárosi területekről való kirekesztését hozza magával. Bár a kreatív város
elmélet nagy hangsúlyt fektet a sokszínűségre, toleranciára, politikai támogatásokra,
valójában csak néhány gesztust láthatunk a társadalmi inklúzió irányába, valamint még
kevesebbet az igazságosabb jövedelem újraelosztás irányába. Emellett a kreatív város
diskurzusokból következően sokszor hibás programokat indítanak el városok azt remélve,
hogy e beruházások mágnesként vonzzák majd a kreatívokat, mely a városi jólét
növekedéséhez vezet. Azonban több helyen bebizonyosodott, hogy a beruházások
ráfordítása jóval meghaladta azt a hozadékot, amit vártak, mivel a döntéshozók túlzott
reményt tápláltak olyan modellekre hivatkozva, mint a Bilbaói Guggenheim múzeum.
(Scott 2014)
Hogyan mérhető egy város kreativitása? Milyen elemekhez kell hozzányúlnia a városi
döntéshozóknak, ha a település kreatív jellegét kívánják erősíteni? Egyáltalán mit jelent az,
hogy egy város kreatív? Milyen indikátorokkal fejezhetjük ki egy város kreativitásának
szintjét? A kérdések immáron több mint két évtizede foglalkoztatják nemcsak a kutatókat,
de a nemzetközi szervezeteket szintúgy, akárcsak az Európai Unió intézményeit is. Már a
hetvenes években érezhető volt, hogy valamiféle választ kell adni a hanyatló ipari
központok városi problémáira, ennélfogva is a városkutatások egy új elemet igyekeztek
beépíteni elemzéseikbe, mely nem volt más, mint a kultúra, majdan a kreativitás, illetve
kreatív gazdaság. Az 1990-es években már kulturális fejlesztések következtében megújuló
nyugat-európai, valamint észak-amerikai városokról beszéltek, az ezredforduló után pedig
már egy új társadalmi osztály, a kreatívok, a kreatív osztály városfejlődésben betöltött
szerepéről írtak. (Czirfusz 2013, Florida 2002) Majd az utóbbi évtizedben a kreatív
egyének is fókuszpontba kerültek, azok városi környezetbe való beágyazottságuk, a város
nyitottsága, a városi gazdaságpolitikával való kapcsolódások lehetőségeinek feltárása,
támogatáspolitika a kreatív szereplők munkaerő-piaci kiszolgáltatottságának enyhítésére, a
fiatalok városi jövőképének kreativitás alapú formálása, illetve a kreativitás mint
potenciális képesség kiaknázásának elősegítése. (Tokatli 2011, Pratt 2011, AllenHollingworth 2013)
A fentiekben említett elemekből, mozaikokból összeállítható a kreatív város ideális
képe, egy olyan városé, ahol a kreatív osztály erőteljesen jelen van, a várospolitika
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támogató környezetet nyújt számukra, a fiatalok képzésében, nevelésében a kreativitás, a
művészeti képzés hangsúlyos szerepet kap, kulturális beruházások, fejlesztések alakítják a
város kulturális kínálatát és kulturális életét, illetve a város gazdaságában megtalálhatóak
olyan vállalkozások, melyek a kreatív szektorhoz köthetők.
Ugyanakkor strukturálni érdemes az egyes elemekből összeálló kreatív város halmazt,
hiszen más-más eszközt, szemléletet kíván ezek erősödésének elősegítése. Ennélfogva
beszélhetünk kultúra-centrikus értelmezéséről a kreatív városnak, amely alapvetően a
városban zajló kreatív és kulturális tevékenységeket helyezi előtérbe, amely a városi
lakosság

érzelmi,

szellemi

életminőségét

serkenti,

illetőleg

gazdaság-centrikus

értelmezésről, mely esetén a helyi gazdaságban a kreatív vállalkozások jelenlétének
erősítése, támogatása a cél. (Szemző – Tönkő 2015) Igyekeztünk egybegyűjteni azokat a
tényezőket, változókat, amelyekkel leírható egy város kreatív jellege, amely indikátorokkal
jellemezhető adott város a tárgyalt szempontból. Már az előző fejezetben előkerültek azon
adatbázisok, amelyek rendelkeznek kulturális és kreatív jellegű indikátorokkal, adatokkal,
így gazdag tárházát sorakoztathatjuk fel adatoknak elemzések alapjául. Az 7. táblázat négy
főcsoportba gyűjti az indikátorokat: beszélhetünk kultúra-centrikus mutatókról, turizmuscentrikus változókról, de mérni tudjuk a városok kreatív gazdaságának erőteljességét vagy
éppen a városok által szolgáltatott támogató politika, környezet minőségét.
7. táblázat: A kreatív város kreatív színezetének mérésére alkalmas mutatók
Főcsoport
Kultúracentrikus

Indikátor

Adatbázis

könyvtárak, szakkönyvtárak száma, azok beiratkozott Központi
olvasóinak száma
Hivatal

Statisztikai

mozitermek
száma,
férőhelyeinek
száma, Eurostat – Urban Audit
mozielőadások száma, mozilátogatások száma
muzeális intézmények száma, azok kiállításainak
száma, múzeumi látogatók száma
közművelődési intézmények száma, művelődési
foglalkozások száma, ezekben résztvevők száma,
kulturális rendezvények száma, ezeken résztvevők
száma,
alkotó művelődési közösségek száma, ezek tagjainak
száma,
ismeretterjesztő rendezvények
résztvevők száma

száma,

ezeken
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Turizmuscentrikus

Kreatív
gazdaságcentrikus

idegenforgalmi
éjszaka

szálláshelyeken

vendégágyak
szálláshelyeken

száma

bejelentett
szabadalmak
formatervezési minták száma

az

eltöltött

összes Eurostat – Urban Audit

idegenforgalmi

száma,

közösségi Eurostat
RegionalStatistics

–

meglévő, valamint új munkahelyek száma, illetve
meglévő és új vállalkozások száma a művészetek, a
kultúra területén, a szórakoztatás, a média és
kommunikáció területein
Tágabb
környezet

végzettek száma a művészeti képzéseken és ETER
–
európai
bölcsészképzéseken,
valamint
információs- felsőoktatási intézmények
kommunikációs technológia szakon
adatbázisa22
külföldi hallgatók száma helyi egyetemeken

egyetemek nemzetközi ismertsége, elismertsége

Nemzetközi rangsorok

Forrás: Saját szerkesztés
Meg kell jegyeznünk, hogy a fenti indikátorok halmaza nem elégíti ki véleményünk szerint
a városok kreativitása minőségének (mértékének) teljeskörű, minden részletre kiterjedő,
árnyalt kifejezését. Korlátként, „kötött pályaként” jelentkezik az adatbázisok által kínált
indikátorok köre – amelyekből válogathatunk -, illetve az adatbázisok mögött álló szakmai
apparátus által kigondolt változók nem minden esetben állják meg a helyüket egy-egy
kontextus (például kreatív város) tárgyalása során. Az adatbázisok kétségtelen előnye,
hogy más városok ugyanazon adataihoz is hozzáférhetünk összehasonlítások gyanánt (ez is
oka annak, hogy olyan általánosan értelmezhető, mindenhol érvényes indikátorokat
kreálnak, amelyeket standardizált módon Európa-szerte, világszerte be lehet gyűjteni
minden városból – gondolhatunk akár az Eurostat Urban Audit rendszerére).
Tehát ezen adatok köre nem ró ránk kőbe vésett szabályt, ha elemezni akarjuk egy adott
város kreatív jellegét, ezek mellett egyedi, helyi indikátor-képzés is „megengedett”. A
kérdés az, hogy mitől kreatív egy város? Ehhez azonban tegyünk fel egy újabb kérdést,
méghozzá azt, hogy kik tudnak a fenti kérdésre érdemben választ adni? Véleményünk
szerint minden városnak saját kreatív szereplőit kell megszólítania, meg kell találnia a
megfelelő kommunikációs módot helyi „kreatív osztályával”, a kreatívokkal, fogalmazzák
meg az ő „kreatív város” víziójukat, látképüket, határozzák meg saját „kreatív
22

www.eter-project.com
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szemüvegükön” keresztül mire figyelnek, amikor a város kreatív jellegét akarják számba
venni. Hiszen egy város kreatív jellegének leírására leginkább a kreatívok képesek, ők
érzik sajátos „receptoraik” által a város kreatív energiáit, vagy éppen azokat a területeket,
melyeken hiátusokat érzékelnek. Az eredmény az lehet, hogy az ismert adatbázisok
kvantitatív adatai mellett, kvalitatív, minőségi változók, szegmensek, elemek is
előkerülnek, méghozzá olyan szereplők „kezéből”, akik közvetlenül a vizsgált városban
érzékelik azokat, a tárgyalt várost bensőségesen ismerik, személyesen érdekeltek a város
kreatív szférájában.
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IV. Empirikus kutatás
4.1. Európai Kulturális Fővárosa projekt
Ebben a fejezetben a H3 hipotézis bizonyítására törekszünk, vagyis arra keressük a választ,
hogy az EKF projekt Kelet-Közép-Európában is képes volt-e hosszútávon városfejlődési
hatásokat indukálni, illetve milyen városfejlődési elemeket aktivizáltak a kultúrába való
befektetés nyomán. E vizsgálathoz vesszük számba a kelet-közép-európai EKF városok
eseteteit, az ehhez szükséges elemzési módszert a későbbiekben részletesebben is taglaljuk.
Az Európai Unió kiváló és sikeres kulturális kezdeményezése az Európa Kulturális
Fővárosa projekt. Az ezredforduló utáni két évtizedben a programsorozat Kelet-KözépEurópában is grandiózus módon megvalósult kilenc városban, mely városokban
megújulást, ismertséget, kulturális felvirágzást hozott magával. Az első Európa Kulturális
Főváros Kelet-Közép-Európában Nagyszeben volt, 2007-ben. Példáját Vilnius követte
2009-ben, a következő években pedig rendre Európa Kulturális Fővárosa volt Pécs,
Tallinn, Maribor, Kassa, Riga, Plzen és Wroclaw. Izgalmas kérdés, hogy a programsorozat
milyen hatásokat generált ezekben a városokban, milyen hozadéka származott a
megvalósított projekteknek, hozzájárult-e - ha igen, miként - a városok fejlődéséhez az
Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés? Tudni kell azonban, hogy a projekt jelentős
forrásokat igényel, mely olyan felelősséget ró a városokra, hogy a programsorozat képes
legyen hosszú távon előremutató városfejlődési eredményeket produkálni. E fejezetrészben
a kilenc kelet-közép-európai Európa Kulturális Főváros projektjeivel foglalkozunk,
megvizsgálva a városok kulturális vízióit, a projektek kézzel fogható eredményeit, illetve
összehasonlításra kerülnek a programok költségvetései, valamint a projektévben városokba
látogatók száma. Ez utóbbi indikátort az Európa Kulturális Fővárosa projekt kiemelt
sikerességi faktorának tekintjük, hiszen kifejezi, hogy milyen mértékben sikerült
megszólítani a kultúra iránt érzékeny európai polgárokat. Az eredményesség értékelése
kapcsán ugyanakkor eredendően úgy véljük, hogy a kezdeményezés soha nem lesz
sikertelen egy városban sem, hiszen a kultúra virágzásáért tett legkisebb erőfeszítés is
nagyra becsülendő.
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4.1.1. Európa Kulturális Fővárosok Kelet-Közép-Európában23
Kelet-Közép-Európa radikális változások színtere. Ha csak a rendszerváltást követő
időszakra tekintünk vissza, az elmúlt közel három évtized meghatározó átalakulást hozott e
nagytérség politikai, de társadalmi és gazdasági felépítettségében is. A régió
versenyképessége jelentősen megugrott, az európai, illetve globális politikai és gazdasági
vérkeringésbe való integrálódása végbement, a makrotérség országainak többsége az
Európai Unió tagja lett. Éppen ez utóbbi integráció tette lehetővé, hogy 2007-től keletközép-európai város is viselhesse az Unió tekintélyes kulturális programjának címét.
Világossá vált, hogy a nagytérség a politikai, gazdasági és társadalmi változások mellett
kulturális megújuláson is átesik, csatlakozik ahhoz a nyugati, fejlett országokban zajló
trendhez, amely a kultúrát, mint városfejlesztő erőt kívánja mozgósítani, impulzusokkal
kíván szolgálni a társadalom, illetve városi polgárok kultúrabefogadására, a városok
kulturális értékeinek, örökségeinek feltárását és bemutatását tűzi ki célul. (Enyedi 2005,
Florida 2002)
A fejezet kilenc kelet-közép-európai város kilenc különleges évet tárgyalja és azokat az
eredményeket, amelyek az Európa Kulturális Fővárosa projekt által származott e
városokban. Különös figyelmet szentelünk azonban a projektet költségvetésére, azok
forrásaira, hogy lássuk, milyen mértékű befektetéseket eszközöltek a városok, milyen
mértékű ambíciókkal rendelkeztek, illetve a létrejött értékek milyen volumenű
költségekkel jártak együtt. Hiszen e tapasztalaton alapuló vizsgálódás támpontot adhat a
soron következő EKF városok számára a „tervezőasztalnál”, remélt céljaik elérésének és
hiányosságaik kiküszöbölésének várható erőforrás-szükségének jobb becslésére adhat
módot. Az elemzésben igyekszünk együttesen is kezelni a vizsgált városokat, összképet
adni a folyamatokról, eredményekről, illetve városonként, részleteiben is átvesszük a
projektek költségvetéseit és hozadékait.
Kelet-Közép-Európáról mint európai nagytérségről beszélünk, melynek országai
történelmi múltjuk tekintetében közös vonásokat rejtenek, gazdasági, kereskedelmi és
történelmi-kulturális kapcsolataik összefonódnak. A rendszerváltás előtt létező azonos
szocialista-politikai berendezkedés jellemzi e térség országait, mely azonos időben került
átalakításra, sőt az Európai Unió nemzetközi integrációjához is közel egyidőben
csatlakoztak.

23

Kelet-Közép-Európát

továbbá

egy sajátos

geopolitikai

pozíció

is

(Morvay - Rechnitzer - Fekete 2020)
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karakterizálja, mely által a nyugat és kelet között megjelenő térség egyedi geopolitikai
súlyokat és jellemzőket hordoz. (Rechnitzer 2013)
Mint ahogyan a kelet-közép-európai nagytérség az elmúlt pár évtizedben jelentős
átalakuláson esett át, úgy maga az EKF projekt is fejlődésen ment keresztül történetének
hosszú időszakában. A kulturális kezdeményezés az európai kultúra sokszínűségének
feltárása és bemutatása szándékával kezdődött el, azonban az évek során mind egyre több
célt ragadott magához a program, átvette a projekt a városoktól származó újabb víziókat,
vágyakat, melyek a későbbi EKF projekt megvalósítására vállalkozó városok pályázataiban
is megjelentek. A kultúra egyre több aspektusa érvényesült. A szellemi és épített kulturális
örökség, a meglévő műemléki környezet és a kultúra kapcsolata, a sokszínűség, azaz a
kultúrák találkozása, azok egymásra hatása, érintkezése. A különféle művészeti ágak
egymással karöltve, együttesen jelentek meg a programokban, mely által újszerű
kölcsönhatások keletkeztek. A projektévek alatt a művészet kilépett hagyományos tereiből,
elfoglalta a városi köztereket, különös épületeket, magára hagyott, elhanyagolt területeket,
komplexumokat vett birtokba. Szimbiózis született a kultúra és a városok között, mely által
új életre keltek a települések, illetve azok kulturális intézményei is, melyek
szolgáltatásaikban egyaránt megújultak. A városi polgárok más módon fordultak a kultúra
felé, befogadóbbá váltak, nyitottá. A közösségek nem passzív élvezői voltak a kultúrának,
hanem aktív alakítói, melynek következtében a programok beleágyazódtak a városi
rendszerekbe, tartós, hosszú távú hatásokat elérve a városok számára. Többek között
párbeszédek bontakoztak ki szakmai, művészeti körökben, kommunikációs fórumok,
konzultációk keretében, nemcsak helyi, hanem országos és nemzetközi közösségek és
szakemberek folytak bele a diskurzusokba, amelyek a kultúráról, annak szerepéről, város
és közösség formáló erejéről szóltak.
4.1.2. Víziók és célok
Az 8. táblázat bemutatja a városok legfontosabb célkitűzéseit az EKF projektek kapcsán. A
táblázat alapján látható, hogy a tárgyalt városok hasonló célokat fogalmaztak meg, sok
átfedés van a víziók között, ugyanakkor gyakran megfogalmazott cél a nemzetközi
ismertség kialakítása, új város-imázs építése által. Ez új imázstól a kulturális turizmus
erősödését várták.

Mindemellett a célok között találunk puha és kemény fejlesztési

tényezőket, mint különféle társadalmi hatások, illetve kemény célként megjelenő
infrastrukturális fejlesztések.
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8. táblázat: A vizsgált városok kulturális céljai, víziói az EKF projekt kapcsán
Európa
A városok víziói és céljai
Kulturális
Főváros
Kulturális identitás bemutatása, kooperációk európai léptékben, az európai
integráció felgyorsítása, nemzetközi attraktivitás, a lakosok büszkeségének
(2007)
növelése, társadalmi kohézió erősítése.
Nemzetközi ismertség, új kulturális identitás, kulturális infrastruktúra
Vilnius
fejlesztése,
kulturális
intézmények
stimulálása,
nemzetközi
(2009)
versenyképesség fokozása.
Kulturálisan dinamikus nagyvárosi imázs kialakítása, a polgárok bevonása
Pécs
a kulturális fejlődésbe, ipari örökség feltárása és a kultúra számára való
(2010)
rendelkezésre bocsátása, művészeti képzés fejlesztése, avantgárd
művészetek erősítése, kreatív gazdaság fejlesztése.
Kreatív aktivitást és kezdeményezést serkentő városi környezet, a lakosság
Tallinn
növekvő kulturális igényeihez való alkalmazkodás, kreatív gazdaság
(2011)
integrációja a városi gazdaságban, kulturális kommunikáció javulása
nemzetközi szinten, attraktivitás növelése a turizmus vonatkozásában.
Új munkahelyek teremtése, gazdasági növekedés, a régió
Maribor
versenyképességének növelése, a lakosság identitásának erősítése,
(2012)
kulturális javakhoz való hozzáférhetőség növelése, helyi és európai
kulturális együttműködések, kulturális és ipari örökség renoválása,
turizmus fejlesztése, kulturális párbeszédek, hátrányos társadalmi
csoportok integrációja.
Fenntartható infrastruktúra építése, turizmus-kínálat fejlesztése, a városi
Kassa
létesítmények és események imázsának javítása, kreatív és kulturális
(2013)
iparok jelentőségének növelése a város gazdaságában, kulturális
megújulás.
Kulturális kínálat bővítése, a kulturális sokszínűség kiterjesztése, a
Riga
turizmus felé való attraktivitás növelése, a lakosság szélesebb körének
(2014)
bevonása a kultúra aktív alakításába.
Kulturális kínálat színesítése, a város kívülről való érzékelésének pozitív
Plzen
irányú formálása, a város legyen európai kulturális metropolisz, kulturális
(2015)
turizmus számára fontos desztináció.
Társadalmi fejlődés, közbizalom erősítése, a kulturális és oktatási
Wroclaw
programokhoz való hozzáférhetőség növelése, ismertség növelése
(2016)
regionális, országos és nemzetközi léptékben, turizmus erősödése.
Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság EKF ex-post jelentéseinek adatai alapján

Nagyszeben
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4.1.3. A kelet-közép-európai EKF projektek eredményei
A kilenc város EKF projektjeit utólagos értékelések alapján elemeztük. Számos olyan
elem,

tényező

került

felderítésre,

amelyek

meghatározzák

az

eseménysorozat

mechanizmusait, sikereit, elvárásokat, hatásokat. A kelet-közép-európai EKF címbirtokos
városok óriási tapasztalatot hordoznak magukban (hiszen több éves felkészülés van egyegy EKF projekt mögött, illetve kifejezetten az EKF okán létrejövő tudás és tapasztalat
keletkezik), amelyet a jövőbeli pályázó városok, de főként e makrotérségben található
városok számára irányokat jelölhet ki, támpontokat állíthat fel, kijelölheti azokat az
elemeket, amelyek nagyfokú figyelmet kívánnak meg. Az utólagos értékeléseket a későbbi
EKF címbirtokos város „kézbe veheti”, feldolgozhatja, mely által felhasználhatóvá válnak
a bevált fejlődési pályák mögött húzódó módszerek, eszközök, ötletek. Ma már a projekt
célja egy tartós fejlődési pálya megteremtése a városokban. Ehhez azonban alapvetően
szükséges egy széles „közmegegyezés”, (ahol nem volt, ott csúszások, problémák,
konfliktusok keletkeztek) mind a létesítmények, mind a helyi közösségek bevonása, a
menedzsment szervezet, helyi vállalkozások, művészek részvétele tekintetében.
Ami a városok kulturális infrastruktúráját illeti, hangsúlyozni kell, hogy nem mindig új
létesítmények, új elemek, épületek felhúzásával találkoztunk. Többségében meglévő
intézmények modernizálása, korszerűsítése történt, amelynek keretében funkciókkal
gazdagodtak, fogadóképességükben bővültek, külső állapotuk és belső technikai
felszereltségük javult. Az EKF programok jellegzetes, illetve sokszor hatásos és látványos
technikája volt, hogy elhanyagolt épületeket, leromlott objektumokat, ipari tereket újítottak
meg és bocsátottak rendelkezésre a kulturális, művészeti programok számára. Ezek a
projektek nemcsak a kultúra számára adtak új tereket, hanem feloldotta a város
lakosságának rosszallását is, amelyet ezen leépült ipari területek, épületek váltottak ki.
Mindemellett a vizsgált városokban számos város-megújulási beruházás történt.
Nagyszeben esetében megemlíthető a történelmi központ renoválása, a turizmushoz és
kultúrához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Vilnius esetében kiemelhető a köztereken
felújított szobrok, illetve a kulturális infrastruktúra fejlesztése, mint tételek a beruházások
költségvetésében. Pécsett a kiemelt beruházási projektek a Zsolnay Kulturális Negyed,
Kodály Központ, Tudásközpont volt. Maribornál az infrastrukturális beruházási összeg
tételei között kiemelhető a kulturális infrastruktúra javítása, kulturális és ipari örökség
renoválása. Kassa esetén kiemelendő fejlesztések voltak: Kultúrpark, Kosice City Park,
Moyzesova Park, Komensketo Park, Művésznegyed, Amfiteátrum, SPOT Művészeti
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Központ. Plzen városában lezajlott fejlesztésekként említhetjük az új színház, illetve
DEPO2015 kreatív tér felállítását.
Számolni kell a vizsgált városok nyomán a grandiózus fejlesztések időigényével,
sokszor ezek elhúzódtak, nem sikerült minden esetben a programévre befejezni,
beüzemelni, illetve a valós és teljeskörű funkciókkal felruházni az objektumokat.
Tapasztalat, hogy a programév sokszoros kihasználással veszi igénybe a város bizonyos
kulturális intézményeit, azonban a programsorozat elmúltával a kihasználtság az optimális
szint alá csökken, főleg az újonnan létesített kulturális épületek esetében, amelyek későbbi
működését biztosítani szükséges annak érdekében, hogy a város kulturális kínálatában
vagy jobb esetben városon kívülre hatóan is hosszú távú jelenlétet eredményezzen. Hazai
példánk jól illusztrálja e megállapításokat.
A projektek során társadalmi dimenziók is fókuszba kerültek, mint a hátrányos
társadalmi csoportok integrációjának lehetőségei, a generációk kapcsolódása, a kulturális
kommunikáció, az inkluzív társadalom kialakítása, a környezet, a fenntarthatóság
kérdéskörei.
A következőkben három csoportra bontjuk a vizsgált városokat. Az osztályozás alapját a
városok városhierarchiában betöltött helyük adja, mely tényező véleményünk szerint az
EKF projektek sikerességét alapjaiban meghatározta. A három csoport a következő:
fővárosok csoportja, másodlagos központok csoportja, végül a regionális központok
csoportja. E csoportok modellekként is helytállnak, hiszen eltérő feltételrendszert
biztosítanak a kulturális megaesemények számára.
Az első csoport tagjai Vilnius, Tallinn és Riga. A balti államok fővárosai országos
funkciókat ellátó intézményhálózattal rendelkeznek. Nemcsak maguk, hanem országuk
identitását is formálták, magas mértékű politikai és lobbi erővel rendelkeztek, a
fejlesztések és programok országos viszonylatban kerültek latba, hiszen az országos
hatáskörrel rendelkező döntéshozók „helyben” voltak. Illetőleg nemcsak maga a város
került európai reflektorfénybe, hanem fővárosok révén az ország is, így jelentős
támogatásokat élveztek a projektek. A városok EKF projekt kapcsán elért látogatószámai:
Vilnius 1,5 millió, Tallin 2 millió, Riga 1,6 millió fő, mely volumenek magas értékűek a
vizsgált városok körében.
Maribor, Kassa másodlagos központok, földrajzi fekvésük, gazdasági funkciójuk,
intézményi felszereltségük alapján Szlovénia és Szlovákia második legerősebb,
legnépesebb és második legjelentősebb szerepkörrel rendelkező városai. Fentebb már
tárgyaltuk, hogy létesültek új funkciók a városokban, új intézményeket is létrehoztak. A
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fővárosokhoz képest programkínálatuk mérsékeltebb volt, kiváltott hatásai - mint imázsformálódás, turizmusgenerálás, együttműködések kibontakozása - áttételesen jelentek meg.
Kulturális bázisaiknak azonban erősebb megalapozása megtörtént. Maribor 3,1 millió,
Kassa 1,5 millió főt látott vendégül EKF éve kapcsán. Maribor ugyanakkor jelentős
nagyságrenddel többet - 28,4 millió eurót - költött a projekt év programjaira, mint a balti
államok fővárosai, mely okán arra következtetünk, hogy a magasabb összeg miatt ért el
jobb eredményt, mint az első csoport tagjai.
Nagyszeben, Pécs, Plzen, Wroclaw regionális központok, esetükben az EKF projektek
nem tekinthetők teljes mértékben sikeresnek, kedvezőtlen hatások és mechanizmusok sora
bukott felszínre. Az infrastrukturális beruházások keretében új létesítmények épültek,
azonban rendre időbeli csúszások történtek a kivitelezésben és átadásban. Nem számoltak
az épületek tartós működtetésének, fenntartásának feladatával, a városokat jelentősen
megterhelték

nemcsak

költségek

tekintetében,

hanem

a

kihasználtság

hiánya,

funkcióvesztés nyomasztó terhének relációjában is. A programévek jellegükben és
nagyságrendjükben is meghaladták a helyi szervező közösségek kapacitását, a programok
összefogása, kézben tartása nem minden esetben érvényesült maradéktalanul. A kulturális
kínálat valamint kereslet nem mindig feleltek meg egymásnak, mely diszharmónia több
vonatkozásban is megjelent. A lokális közösségek értékrendje, kulturális igényei más volt
több szegmensben, mint a kulturális kínálat, melyet a programévre kidolgoztak. A helyi
szereplők programokba való bevonása, szakmai, anyagi, szervezési támogató szerepük
nem kellően érvényesült. A városi miliőt folyamatosan igénybe vették a projektek,
amelyek bizonyos határon túl már-már inkább zavarták a lakosságot, mintsem felüdítőleg
hatottak volna. Ami a látogatószámokat illeti, Nagyszeben 0,8 millió főt, Pécs 0,5 millió
főt, Plzen 1,4 millió főt – tehát az első két csoport tagjainál kevesebb - látogatót vonzottak
adott EKF évben, illetve Wroclaw 5,2 millió főt látott vendégül 2016-ban, azonban e
kiugró érték mögött is a magas programköltségvetést, 86,4 millió eurós összeget véljük
meghatározónak.
Tehát modellekbe rendezve a fentieket megállapítjuk, hogy a főváros modell a
legalkalmasabb a kulturális megaesemények – például EKF – megrendezésére, hiszen
helyben vannak az országos szintű döntéshozók, nemcsak városimázs, hanem országimázs
is érvényesül, így a források is bőségesebbek lehetnek, megfelelő infrastruktúra áll
rendelkezésre, kulturális és kreatív szakemberek jellemzően nagyvárosokban – még inkább
fővárosokban - nagyszámban vannak jelen, amely tényező magasabb minőségű
programokat indukálhat. A másodlagos központ modell az országok másodlagos
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nagyvárosai által biztosított feltételrendszer, mely jelentős, de szerényebb a fővárosihoz
képest. E csoportba tartozó nagyvárosok még gördülékenyen és sikerrel képesek színre
vinni megaeseményeket. A regionális központ modell – átfogóan közepes városok
modellje – már csak problematikákkal terhelten képes megvalósítani kulturális
megaeseményeket, mivel szűkebb forráslehetőséggel rendelkeznek, a központi döntéshozó
apparátus sokszor befolyását érvényesíti, nem megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek,
amelynek pótlása, kifejezetten a megaesemény miatt történő kiépítése a program utáni
években terheli a várost, illetve számos más – korábban tárgyalt – nehézség is következik e
csoport városainak nem elégséges feltételrendszeréből adódóan.
Végül továbbá megjegyezhetjük, hogy a városok megbecsülték programévük, illetve a
teljes (felkészülési éveket is magában foglaló) programidőszak látogatószámát, melynek
átlagos értéke 2,1 millió fő. A projektévre vonatkozó átlagos látogatottsági érték pedig 1,9
millió fő.
Ami a projektek népszerűsítését illeti, világossá vált, hogy az EKF címek kiváló
alkalmat jelentettek a városoknak más európai városok lakosaival való megismertetésükre,
mely lehetősséggel éltek is. A hatékonyságról nehéz képet formálni, azonban az
elmondható, hogy nagytömegű, döntően országon belüli reklámozások történtek, illetve
különböző kulturális felületeken, amelyek speciális érdeklődési körökre irányultak.
Határon kívülre kevésbé jutottak el a tömegrendezvényszerű kulturális programok
hírverései.
4.1.4. Költségvetések és látogatószámok
Mind a kilenc kelet-közép-európai EKF különböző feltételek között, különböző
forráskeretek mentén valósították meg programjaikat. A projektek finanszírozását
befolyásolták az országos politikák és országos kulturális politikák, a különböző
támogatási rendszerek, az önkormányzati gazdálkodás feltételei, az eltérő mértékű
szponzorációk, valamint a civil szervezetek forrásszerző ereje. A finanszírozások
kiterjedtek infrastrukturális kiadások fedezésére, illetőleg programfinanszírozásra. A
tőkekiadások keretében jelentős kulturális beruházások zajlottak a vizsgált városokban,
ezek költségszerkezetére nem álltak rendelkezésre részletes adatok. Mindenesetre
elmondható, hogy kiemelkedő funkciójú intézmények jöttek létre, amelyek felélénkítették
a központokat, kiterjesztették a városok kulturális kereteit, megnövelték a városok
minőségi szerepkörét. A beruházások forrásszerkezetében megtalálhatók voltak az uniós
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támogatások, nagyobb súllyal a projektfinanszírozásban a városi források, mintegy 4060%-kos hányaddal, illetve a kormányzati támogatások, 15-25%-os részhányaddal.
Az uniós támogatások – mely esetében meg kell említenünk a Melina Mercouri-díj 1,5
millió eurós összegét – szerény részhányadot tettek ki a költségvetésekben, nagyobb részt
jelentett a városi és kormányzati hozzájárulás, illetve szponzoráció is megjelent a források
között, igaz nem jelentős, 2-4%-os arányban. A vállalkozói támogatások, a helyi gazdasági
szervezetek hozzájárulása tulajdonképpen alacsonynak tekinthető. A kelet-közép-európai
EKF-ek büdzséi 13,7 és 86,4 millió euró között mozogtak, mely összegek megoszlottak az
előkészítő évek és programévek tekintetében, mintegy 40% az előkészítő évek
költségvetése, a 60%-os arány pedig a programév költségvetése volt. A jegyeladásokból,
bérleményekből, promóciókból befolyó egyéb bevételek nem értek el érdemleges szintet,
sőt jellemző volt, hogy a belépő díjas rendezvények alacsonyabb nézőszámot vonzottak be,
mint amely kapacitással terveztek.
A vizsgált városok eltérő költségvetés volumeneit és több paramétert mutat be az 2.
táblázat. Az EKF projekt éve mellett a városok lakosságszáma, az EKF projekt iránt
érdeklődő városba látogatók száma, a városokban megvalósított beruházások száma,
melyek az EKF projekt keretében zajlottak, azok mögött húzódó költségvetések, valamint
a kulturális projektek száma és azok büdzséje látható.
9. táblázat: A kelet-közép-európai EKF címbirtokosok paraméterei és projekt-indikátorai
Város

Év

Lakosságszám
(fő)

Látogatók
száma
(millió fő)

Beruházások
száma (db)

Beruházások
költségvetése

Programok
költségvetése

(millió euró)

Kulturális
projektek
száma
(db)

(millió euró)

Nagyszeben

2007

154892

0,8

7

137,4

337

16,9

Vilnius

2009

600000

1,5

7

44,4

1500

19,7

Pécs

2010

145666

0,5

4

140

650

35,4

Tallinn

2011

400000

2

n.a.

n.a.

251

13,7

Maribor

2012

119071

3,1

6

143

308

28,4

Kassa

2013

240688

1,5

20

78

365

23,4

Riga

2014

700000

1,6

5

n.a.

488

27,3

Plzen

2015

169858

1,4

8

48,6

600

18,2

Wroclaw

2016

634000

5,2

15

n.a.

2000

86,4

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság EKF ex-post jelentéseinek adatai alapján
A látogatószám, mint indikátor az EKF programok sikerességi mutatója, hiszen azt
mutatja, mennyire volt népszerű az adott város E KF projektje, mennyire tudták eladni azt,
illetve mennyien vitték hírül a város izgalmait, nem beszélve a turisták által igénybe vett
szolgáltatások és fogyasztás pénzben kifejezhető értékéről.
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A látogatószámok tekintetében a táblázat szélsőértékei Pécs és Wroclaw látogató
számai, Pécsre mintegy félmillióan24, Wroclawba 5,2 millióan látogattak el az EKF projekt
okán. Kiugró értékkel bír továbbá Maribor 3,1 milliós látogatószámmal. A többi keletközép-európai

EKF

címbirtokos

városok

egymáshoz

közelítő

nagyságrendű

látogatószámmal büszkélkedhetnek a programjuk következtében, átlagosan 1,5 millió fős
értékkel bírnak a tárgyalt mutató tekintetében.
A kulturális projektek száma szintén csak részben fejezi ki a városok projektteljesítményét, hiszen azok tartalma, minősége és komplexitása a döntő tényező. Irányszám
lehet azonban a kiugró értékeket – Wroclaw 2000 kulturális esemény, Vilnius 1500
kulturális projekt – figyelmen kívül hagyó átlagos érték, mely mintegy 400-as volumenre
tehető, amely a kulturális projektek vagy események számának vonatkozásában értendő.
A programok költségvetését vizsgálva három szakaszt különíthetünk el abból
kifolyólag, mivel az évek előrehaladtával a soron következő EKF címbirtokosok
merészebb költségvetésekkel álltak elő, a három periódusban – külön-külön - pedig ezen
költségvetések volumene hasonló nagyságrendet mutat, melyet tükröz az 5. ábra is. Az
első szakasz 2007-től 2011-ig, Tallinnal bezárólag jelölhető ki. Ebben az időszakban
mérsékeltebb költségvetésű EKF projektek valósultak meg, mindegyik város 20 millió
euró alatti összeggel gazdálkodott, illetve Pécs kivétel ebben a kontextusban, a maga 35,4
millió eurós költségvetésével. A második szakaszban, Maribor, Kassa és Riga bár bőven
merészebb költségvetésekkel indultak neki projektjeiknek, 20 és 30 millió euró közötti
összeggel, igaz, Plzen a költségvetése alapján az első csoportba sorolható lenne a maga
18,2 milliós büdzséjével. Végül az utolsó szakasz egyetlen városaként Wroclaw kiugróan
magas összeget költött az EKF programjaira, 86,4 millió eurót. Az 5. ábra továbbá
megmutatja az EKF programok okán városokba látogatók számát is.

24

Közelítő, becsült adat. Az Európai Bizottság ex-post értékelése a leglátogatottabb eseményekhez 128 ezer
főt kapcsol, emellett a Központi Statisztikai hivatalra hivatkozva 124050 látogatót említ 2010-ben Pécs
esetén. Ugyanakkor az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók Bizottságának készített jelentésében
a látogatottságra vonatkozóan kijelenti, hogy Pécs esetében nem álltak rendelkezésre látogatottsági adatok. A
legtöbb tanulmány szintén nem közöl erre vonatkozó adatot vagy csak százalékos elmozdulást az előző
évekhez képest, amely szintén kb. 130 ezer főt jelöl ki, abszolút adat azonban nem olvasható ki. Ugyanakkor
valamely hírportál 900 ezer főt is emleget ebben a kontextusban. Véleményünk szerint a becsült 500 ezer fő
elfogadható középérték, az esetleges eltérés nem befolyásolja nagyságrendileg a végkövetkeztetéseket.
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16,9
0,8

19,7
1,5

86,4

35,4

28,4

13,7
0,5

2

3,1

23,4
1,5

27,3
1,6

18,2
1,4
5,2

Látógatók száma (millió fő)

Programok költségvetése (millió euró)

5. ábra: A vizsgált városok program-költségvetése és látogatóik száma a projekt
keretében
Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság EKF ex-post jelentéseinek adatai alapján
A 6. ábra szemlélteti azokat a számadatokat, amelyek kifejezik, hogy az egyes tárgyalt
városokban 1 millió euró – mint egység – költségvetési összeg hány fő látogatót hozott a
városoknak. A marketing, kulturális rendezvények költségei, munkatársak, művészek
díjazása, mind-mind költséghelyek, amelyekre történő ráfordítás hozadéka a látogatók
számában jelenik meg közvetetten. Az ebben a kontextusban elemzett ár-érték arány
(költség-látogató) releváns és valós gazdasági összefüggés, amelynek keretében
megállapítjuk, hogy 1 millió euróból mennyi idelátogatót tudunk a városba csalni.
Ugyanakkor hatékonysági számok is egyben ezen tárgyalt adatok, hiszen kiderül, hogy
egységnyi ráfordítással milyen eredményt tudtak produkálni a különböző városok. A 6.
ábra alapján látható, hogy 1 millió euróból Tallinn városa tudta a legtöbb látogatót
bevonzani EKF programjára, mintegy 145 ezer fő érkezett a városba 1 millió euró
befektetés következtében abból fakadóan, hogy befektettek a tallinniak a kultúrába,
kulturális rendezvényeket finanszíroztak, reklámozásra költöttek. Érdemes Tallinnt külön
is elemezni, hiszen hatékonyság tekintetében – ami a látogatószámot illeti - e város a
legkiemelkedőbb. A vizsgált értékek tekintetében a második helyen Maribor áll.25

25

Itt kell megjegyezni, hogy az egységköltségre vetített látogatószám vizsgálata arra is módot ad, hogy
lássuk, nem feltétlenül Wroclaw a legsikeresebb a látogatószám bevonzása vonatkozásában, hanem Tallinn,
hiszen bár Wroclaw jóval több látogatót láthatott vendégül EKF programja keretében, egységköltségre
vetítve Tallinn megelőzi, 1 millió euróból nagyobb attraktivitást ért el, mint Wroclaw, tehát a tallinniak
jobban bántak 1 euróval mint a wroclawiak és az összes többi kelet-közép-európai EKF címbirtokos a
tárgyalt projekt keretében.
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6. ábra: A programköltségvetések egységösszegéből (1 millió euró) eredményeződő
látogatószámok (fő) a vizsgált városok esetében
Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság EKF ex-post jelentéseinek adatai alapján
A költségvetések mögött húzódó forrásokat mutatja a 10. táblázat a vizsgált városokra
vonatkozóan. Az EKF projektek finanszírozásában részt vállalt valamennyi címbirtokos
esetében a nemzeti kormányzat, a városok önkormányzata, de megyei, régiós és más
hivatalos testületek szintén, az Európai Unió ugyancsak, valamint származott bevétel a
magánszféra szponzorációjából, illetve jegyeladásokból és egyéb bevételi forrásokból.
10. táblázat: Az EKF projektek forrásmegoszlása (millió euró)
EKF

Nagyszeben
Vilnius
Pécs
Tallinn
Maribor
Kassa
Riga
Plzen
Wroclaw

Nemzeti
Város
hozzájárulás/ önkormányKulturális
zata
Minisztérium
4,1
51,2526
13,69
4,49
15,21
17,4
12,3
3,8
31,7

8,2
11,4
11,3
7,57
11,28
15
12
8,24
34,4

Megye/
Európai Szponzorok/ Eladások Egyéb
Régió/
Unió
kulturális és
Valamely
vallási
hivatalos
szervezetek
testületek
0,5
1,4
2,7
1,32
0,15
1,5
0,91
7,9127
1,5
0,53
0,35
0,08
0,84
0,99
6,9
1,5
1,7
5928
1,7
0,5
0,8
1,8
1,9
1,17
0,52
0,82
0,63
1,89
5,33
10,72
1,78

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság EKF ex-post jelentéseinek adatai alapján
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Az összeg az infrastrukturális beruházásokra előirányzott összeget is tartalmazza.
Ebből 1,6 millió euró a Nemzeti Kulturális Alap által rendelkezésre bocsátott forrás.
28
Az Európai Strukturális Alapoktól származó forrás. Kassa bevételi sorának teljes összege az
infrastrukturális beruházásokra előirányzott összeget is tartalmazza, mely beruházásokra szánt kiadási összeg
a 9. táblázat alapján 78 millió euróra rúgott.
27
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A táblázatból kitűnik, hogy a nemzeti kormányzat és a városok saját önkormányzata
bocsátotta rendelkezésre az EKF projektek számára a legnagyobb összegtételeket
valamennyi EKF címbirtokos esetében. Nagyszeben, Tallinn, Plzen képezhet egy klasztert
a kérdéskör tekintetében abból kifolyólag, hogy kormányzatuk támogatása 5 millió euró
alatti volt, illetve a városi vállalás mintegy 8 millió euró körüli összegben tetőzött be.
Második klaszter tagjai lehetnek Pécs, Maribor, Kassa és Riga 12-18 millió euró közötti
kormányzati és hasonló nagyságrendű önkormányzati részvállalással. Vilnius minden
bizonnyal még tagja lehet a második csoportnak 11,4 millió euró városi finanszírozással,
azonban a nemzeti hozzájárulás összegadata az Európai Bizottság EKF ex-post
értékelésben nem különíti el az infrastrukturális beruházásokra, illetve a programsorozatra
szánt forrásokat. Végül Wroclaw lóg ki a sorból ismét, hiszen mind a kormányzati, mind a
városi hozzájárulás a projekthez kicsivel több, mint 30 millió euróra rúgott, ezzel élen
haladva a projekt finanszírozottságában a kelet-közép-európai EKF címbirtokosok között.
Voltak városok a fentiek közül, amelyeknél megyei, regionális vagy más hatósági-testületi
támogatásokat is élveztek a projektek, bár ezek nagyságrendje nem túlzottan jelentős,
Nagyszeben, Maribor, Kassa, Plzen és Wroclaw esetéről beszélünk. Kassa kiemelhető a
6,9 millió euró értékösszeggel ebben a tekintetben, melyből a projektjét taglaló ex-post
jelentés alapján 5,2 millió euró a Kassai Területi Önkormányzat részvállalása, 1,7 millió
euró pedig más (meg nem nevezett) közszervek hozzájárulása. Az Európai Unió
támogatása átlagosan 1,5 millió euró volt, mely bevételi tétel főként a Melina Mercouri-díj
keretében lett rendelkezésre bocsátva a városok számára. A magánszféra részvállalása, a
szponzoráció

csekély,

jelentéktelen,

a

szponzoráló

hajlandóság

nem

bizonyult

kimagaslónak egyik város esetében sem, igaz, Wroclaw kissé kiemelkedik (5,33 millió
euró), azonban a teljes büdzséjéhez viszonyított arányában e tétel sem jelentős. Viszont
éppen Wroclaw jár az élen a soron következő bevételi forrásképzés tekintetében, méghozzá
az eladásokból származó bevételek vonatkozásában. Itt a különböző EKF projekthez
köthető árukereskedelemre, jegyeladásokra, szerzői jogok valamint egyéb eszközök
értékesítéséből származó bevételekre kell gondolni. A többi vizsgált város esetében nem is
kifejezetten beszélhetünk e jellegű bevételi forrás-tételről, éppen ezért érdemes volna
Wroclaw ebbéli sikerét későbbiekben vizsgálni a leendő városok forrásképzésének
erősítése érdekében. Egyéb forrásokról beszélhetünk Pécs esetében, mint a Nemzeti
Kulturális Alap hozzájárulása az EKF projekthez mintegy 1,6 millió euró erejéig, illetve
még az Európai Strukturális Alapok is finanszírozott Kassa esetében az EKF projekt
keretén belül minden bizonnyal infrastruktúra-fejlesztési projekteket.
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A bevételi oldal áttekintése után a kiadási oldalt is számba véve, megállapíthatjuk a 11.
táblázat alapján, hogy a legnagyobb értékű költséghelyeket a kulturális programok
finanszírozása jelentette. Nagyszeben és Riga esetében nem találtunk adatokat a kiadási
tételek részleteire vonatkozóan, a többi vizsgált város adatai alapján azonban világosan
látszik, hogy a kulturális programok mellett még a marketing-költség, a személyi
állományhoz kapcsolódó és adminisztrációs költségek, illetve a működési költségek
jelentettek nagyobb tételeket a kiadási oldalon. Pécs az egyetlen város, amely beszámolt
intézményi-fejlesztési, valamint hálózatépítési költségekről, illetve az egyéb költségekbe
sorolt tételek tartalmi adatairól a városok esetében nincs mélyebb tudomásunk.
A kulturális programokra a tárgyalt városok átlagosan 13,7 millió eurót költöttek, mely
átlagérték figyelmen kívül hagyja Wroclaw kiugróan magas – 40,98 millió euró –
tételsorát. Maribor költötte Wroclaw után a legtöbbet a kulturális rendezvényekre, 21,88
millió eurót, a legkevesebb pedig Tallinn, 6,98 millió eurót.
11. táblázat: Az EKF projektek kiadásai (millió euró)
EKF

Kulturális
programok

Marketing

Adminisztráció/
személyi állomány

Működési
költségek

Szervezet
fejlesztés,
hálózatépítés

Egyéb

Nagyszeben

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Vilnius

12,42

4, 17

2,89

n.a.

-

0,28

Pécs

14,59

7,64

2,91

2,49

5,66

2,09

Tallinn

6,98

3,56

2,25

0,84

-

0,14

Maribor

21,88

2,53

1,84

2,01

-

0,07

Kassa

14

2

4,8

n.a.

-

2,6

Riga

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Plzen

12,38

2,95

2,34

n.a.

-

0,57

Wroclaw

40,98

13,95

7,48

20,29

-

3,69

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság EKF ex-post jelentéseinek adatai alapján
A marketing költségeket vizsgálva - ugyancsak Wroclaw kiadási tételével nem számolva átlagosan 3,73 millió eurós marketing kiadásokról beszélünk. Pécs némiképp meghaladja a
többi várost ebben a kérdéskörben, majdnem 8 millió eurót költött marketing
tevékenységre a projekt kapcsán. Az adminisztráció és személyi állomány kiadási tételsor
egységesebb képet tükröz a tárgyalt városok esetében, voltaképpen 2 és 3 millió euró
közötti összeget tett ki a projekt évek során e költséghely, Wroclaw kivételével. A
működési költségekről sok helyütt nem találtunk adatokat, Wroclaw viszont kifejezetten
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magas, több mint 20 millió eurós működési költségekről számolt be. A szervezet-fejlesztés
és hálózatépítés tételéről csak Pécs esetében beszélhetünk, illetve az egyéb kiadások
részleteiről nem állnak rendelkezésre adatok.
4.1.5. Kelet-közép-európai tanulságok
Kilenc kelet-közép-európai város 2007-től részt vehetett Európa nagyszabású kulturális
programjában, az Európa Kulturális Fővárosa projektben, amelynek következtében egy
éven át ünnepelhették városuk kulturális értékeit. A fejezet feltáró-összehasonlító
elemzésként vizsgálta e projektek eredményeit, illetve azok mögött húzódó költségvetéseit.
Láthattuk, hogy valamennyi kelet-közép-európai EKF címbirtokos városban bekövetkeztek
infrastrukturális fejlesztések, történelmi központ renoválása, közterek modernizálása, új
kulturális létesítmények emelése, meglévő intézmények fejlesztése. Mindemellett milliós
nagyságrendű látogatószámokat hozott magával a programsorozat a vizsgált városokba a
projektévekben. Azonban a sikeresség értékelése e projektek esetében - a városokat
egymás mellé helyezve - már összetettebb képet mutat. A kelet-közép-európai korábbi
EKF címbirtokos városok közül a fővárosok csoportjába tartozó balti városok valósítottak
meg sikeres EKF projekteket a látogatószámokat és a program levezénylését tekintve. A
másodlagos központok már mérsékeltebb eredménnyel büszkélkedhetnek, a regionális
központok csoportjába tartozó városok pedig kevesebb látogatószámokkal, illetve
problematikákkal terhelt programokkal jellemezhetők, amely problémák az EKF évet
követően is tartósak maradtak (új létesítmények fenntartásának megterhelő költségei).
Tehát következtetésként levonhatjuk, hogy a kulturális megaesemények sikerességét
döntően befolyásolja a városok adott feltételrendszere, amelyet a városhierarchiában
elfoglalt helyük képez. Fő üzenetként pedig megfogalmazhatjuk, hogy a városoknak akkor
érdemes belevágniuk nagyszabású kulturális megaprojektekbe, ha valóban rendelkeznek az
ahhoz szükséges feltételrendszerrel.29 Végül láthattuk, hogy e programokra jelentős
forrásokat szántak a tárgyalt városok, mely költségvetések különböző mértékűek, azonban
szerkezetileg hasonlóak voltak. A programok büdzséjének egységköltségére vetített
látogatószámokból pedig kiderült, hogy Tallinn városa volt a leghatékonyabb a
látogatószám bevonzása vonatkozásában. Kutatásunk évében a vizsgált témakör különösen
29

Megjegyezzük, hogy e feltételrendszer megléte azt is magában foglalja, hogy a leendő EKF városoknak fel
kell készülniük a látogatók tömegének elbírására, még ha szórványosan is, periódusokban érkeznek.
Kiugróan magas volt például 2012-ben Mariborban a látogatók száma, amely a város népességszámához
viszonyítva 26-szoros. A városoknak tehát biztosítani kell tudniuk többek között a szállás-lehetőségeket, az
élelmiszerellátást, orvosi ellátást, közlekedési lehetőségeket. A megnövekedett fogyasztói létszám a
programévben jelent kihívást.
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is aktuális volt, hiszen hazánkban zajlott a 2023-as magyar EKF-város kiválasztási
folyamata. A térségbeli országok a 2033-ig megállapított sorrend szerint a következő
években viselhetik a címet: Magyarország (2023), Észtország (2024), Szlovénia (2025),
Szlovákia (2026), Lettország (2027), Csehország (2028), Lengyelország (2029), Bulgária
(2032). Számunkra ezek a jövőbeli kelet-közép-európai EKF-városok újabb vizsgálati
terepet nyújthatnak majd, egyelőre még ismeretlenül, kiegészítve a már kiválasztott
címviselő városokkal: Plovdiv (2019), Fiume (2020), Temesvár (2021), Kaunas (2022),
Veszprém (2023).
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4.2. Kreatív városok Kelet-Közép-Európában - Győr pozíciójának kreatív és
kulturális szempontú vizsgálata makrotérségünkben30
A fejezetben a 4. hipotézis bizonyítására törekszünk. Amikor is vizsgáljuk Győr, az ipari és
szolgáltató város kiegészítő alrendszerének, a kreatív szférának a potenciálját, erősségeit,
gyengeségeit. Ebben a fejezetben külső elemzést végzünk, kelet-közép-európai
kontextusban helyezzük el Győr városát, kreatív és kulturális aspektusok alapján. A
módszertanról a továbbiakban részletesen beszámolunk.
Az Európai Unió egyre nagyobb figyelmet szentel a kreatív ágazatoknak. Felismeri a
szféra gazdasági jelentőségét, emellett értékeli a kreatív és kulturális tevékenységek
társadalmi hozadékait is. Legújabb vívmánya a Kulturális és Kreatív Városok Figyelője 31,
amely 168 európai város kreatív erősségeit veszi számba, lehetővé téve a városok
összehasonlítását, különböző, kreatív és kulturális szempontú rangsorok felállítását. Győr
szintén felkerült a platform listájára, Budapest, Pécs és Szeged mellett. A fejezetben
ekképpen megkeressük Győr városának kreatív-város pozícióját, méghozzá a kelet-középeurópai hasonlóan közepes nagyságrendű városok viszonylatában, megbecsülve ezáltal
Győr kreatív potenciálját. Az elemzés arra is módot ad, hogy sorra vegyük a kreatív város
fogalmához kapcsolódó elemeket, indikátorokat, amelyekkel mérhető, kimutatható a
kreatív jelleg a városokban. Iránymutatásként is szolgál végül az erősségek és hiátusok
számbavétele, hiszen a Figyelő kétévente megújítja pontszámait, a rangsorok
átrendeződhetnek, tudatos törekvések által kreatívabbá válhat Győr, nemzetközi és hazai
viszonylatban.
4.2.1. Győr, a kreatív város
Győr, a kreatív város. Jövőkép, vízió, vagy jelenbeni valóság? A kreatív város elemei a
kulturális élet, pezsgés, illetve a kreatív gazdaság, valamint ezek támogató háttere,
környezete, vagyis a város felől érkező jó szándék, támogatások, politika. Ezt a hármas
struktúrát követi az Európai Bizottság által életre hívott Kulturális és Kreatív Városok
Figyelője (Cultural and Creative Cities Monitor, CCCM) című platform, mely éppen abból
a célból jött létre, hogy mérje, kimutassa az európai városok kreatív színezetét, kreatív
képességeit. A pillérek iránymutatást adnak a városok kreativitásának vizsgálatához.
Követve e struktúrát, a fejezetben a CCCM adatai alapján bocsátkozunk Győr kreatív
szempontú vizsgálatába.
30

(Morvay – Fekete 2019)

31

European Commission: The Cultural and Creative Cities Monitor: 2017 Edition
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4.2.2. Kulturális és Kreatív Városok Figyelője - módszertan
Az Európai Unió immáron egyre intenzívebb lépéseket indítványoz a kreatív és kulturális
szféra irányába, hiszen felismerte, hogy a legdinamikusabb szektorrá válik a kreatív iparok
és a kulturális és kreatív szolgáltatások köre. Mind az innováció, mind a növekedés,
illetőleg a munkahelyteremtés tekintetében is ösztönző szektorként van jelen a gazdaság
egészében, valamint az új gazdasági környezet, - amely az információs-kommunikációs
technológia fejlődésével, a digitalizáció és a diverzifikáció szükségességével, a magasabb
hozzáadott érték alapú, tudás-intenzív tevékenységek az automatizációs lehetőségek
fejlődésének következtében megnövekvő létjogosultságával is jellemezhető – megköveteli
a kreativitás és kreatív tehetségek támogatását. Az Európa Kulturális Fővárosa
kezdeményezés mellett, a Kreatív Európa programon át a Creative Lenses/Trans Europe
Halles programig32 számos kezdeményezés segíti a kreatív és kulturális szféra fejlődésének
kibontakozását.33
A legújabb fentiekben említett célokat segítő platform a CCCM, amely európai
városokra koncentrál és azok kreatív képességeit, adottságait vizsgálja. Az EU 28
tagállamán kívül még Norvégia és Svájc városait gyűjtötte egy kalap alá, mintegy 168
várost monitorozva. Olyan városok kerülhettek fel a CCCM listájára, amelyek vagy voltak
Európa Kulturális Fővárosok, vagy elnyerték az UNESCO „Kreatív városok” címet, vagy
legalább két nemzetközi fesztiválnak adtak otthont. A CCCM mutatókat határozott meg 29
indikátor alapján, egy fő indexet, 3 alindexet és 9 dimenziót jelölt ki elemzési módszerének
struktúrájaként. Alapvetően egy interaktív online felület, mely egyben adatbázis is,
lényege, hogy változók alapján pontszámokat ad az egyes városoknak a különböző
dimenzióikra. Alindexeik és főindexük is egy pontszámos érték, melyek alapján
összehasonlíthatóak a listán szereplő európai városok kreatív erősségük szerint. Továbbá a
városokat különböző csoportokba sorolták nagyságrendjük szerint, így még relevánsabb
összehasonlítások végezhetők. Végül saját kiadványában elemzésekbe is bocsátkozik,
2017-ben jelent meg első dokumentuma, illetőleg elkötelezett a platform adatainak
kétévenkénti frissítésében.34
32

A Trans Europe Halles intézménye olyan kulturális központok európai hálózata, amelyet európai polgárok
és művészek kezdeményeztek. Európai ipari épületek újjáélesztésében jár élen, melyeket a művészetek,
illetve kulturális tevékenységek számára bocsátanak rendelkezésre. 2016-ig 90 multidiszciplináris művészeti
központot és más kulturális szervezetet fogott össze Európa szerte. (creativelenses.eu/page/trans-europehalles)
33
Európai Bizottság (2017): Tájékoztató - Kulturális és Kreatív Városok Figyelője, Brüsszel
34
https://europapont.blog.hu/2017/10/09/kulturalis_es_kreativ_varosok_figyeloje
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A CCCM módszertanát vizsgálva elmondható, hogy a 29 indikátor alapján értékelt
kilenc dimenzióból két dimenzió a kulturális pezsgés alindexévé „olvadt” össze, három
dimenzió együttesen alkotja a kreatív gazdaság alindexét, végül a támogató környezet
alindexe „forrt” össze négy dimenzióból. Az index értékkategória a végső mutató, mely az
alindexekből lett képezve és tulajdonképpen a vizsgált városok kreatív jellegét
számszerűsíti egy pontszám által, mely maximum 100-as érték lehet. Az index értékét a
három alindex különböző súllyal generálta, a kulturális pezsgés és kreatív gazdaság
alindexek 40-40%-os súlyt kaptak, a támogató környezet pedig 20%-os súllyal került
figyelembevéve a végső (kreatív) érték meghatározásánál. A dimenziók adatai különböző
forrásokból származnak. A TripAdvisor mellett az Eurostat, a Flash Eurobarometer 366, az
ETER projekt, egyetemek rangsorolását végző intézmények, mint a QS, a Shanghai, a
Leiden vagy éppen a Times, végül a DG Regio is jelentett adatforrást.35
4.2.3. Kreatív város-pozíciók makrotérségünkben, különös tekintettel Győr városára
A CCCM adatai alapján kvantitatív elemzésbe bocsátkozunk abból kifolyólag, hogy
kvalitatív következtetéseket vonhassunk le Győr kreatív színezetéről, kreatív elemeinek
erősségéről, illetve hiátusairól, melyek feltárása ösvényeket jelöl ki a további azon lépések
számára, melyek célként Győrt, mint kulturális és kreatív várost állítják horizontba. A
CCCM kutatási projektjének is az a célja, hogy a kiválasztott 168 európai város kreatív
erősségeit vagy gyengeségeit pontozza, így téve összehasonlíthatóvá a városokat, illetve a
vizsgált vonatkozásban a legjobbakat példának állítva tanulhatnak is egymástól a városok.
Győr – mint kreatív város – a CCCM által adott pontszámai alapján elhelyezhető az
indexek által kialakult rangsorokban, melyek a pontszámok abszolút adatainál mélyebb
elemzésre

ad

módot,

hiszen

összehasonlíthatóvá

válik

tágabb

dimenzióban,

makrorégiójában, illetve a más városokhoz képesti viszonyítás sok kérdésre adhat választ.
Győrt ugyanakkor nem mind a 167 várossal állítottuk szembe, hiszen a kreatív és kulturális
értékei a városoknak sokkal inkább meghatározottak történelmi nyomokban, illetve a
városok nagyságrendje is alapvető tényező, hiszen a kreatív gazdaság ismérvei között
sorolható a nagyvárosi környezet vagy éppen a megfelelő kulturális fogyasztói bázis. Ennél
fogva a 168 városból kiválasztottuk a CCCM által meghatározott skálák alapján a 100000
és 250000 fő közötti lakosságú városokat - amelyek „M” kategóriát36 kaptak – és azokból
is Kelet-Közép-Európa makrotérségében található településeket. A kelet-közép-európai
35
36

Európai Bizottság (2017): Tájékoztató - Kulturális és Kreatív Városok Figyelője, Brüsszel
Közepes méretű városok (medium-sized cities)
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lehatárolásnak fontos szerepe van az összehasonlító analízis során, ugyanis a makrotérség
éles különbözőségeket rejt magában a nyugati országokhoz képest. A tárgyalt térség
országaiban a közel egyidejű rendszerváltás mind politikai, mind gazdasági vonatkozásban
is testet öltött, gazdaságszerkezeti megújulás is csak az elmúlt két és fél évtizedben
következett be, az EU-hoz való csatlakozás és uniós források térségbe áramlása is kicsivel
több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A kreatív és kulturális gazdaság „kényes”
iparágainak tulajdonképpeni üzleti környezete, valamint a kreatív szellemiség és kreatív
kibontakozás szabadságérzetet, nyitottságot, toleranciát igénylő társadalmi és politikai
környezete nagyon „fiatal” a nyugati - már korábban kapitalista - országokhoz képest, ahol
a kulturális fogyasztói társadalom, a tercier szektor gazdaságszerkezeti jelentősége már
régebbi időkben is jelen volt. Ebből kifolyólag félreértésekhez, elbizonytalanodáshoz
vezetne egy nyugati, akár francia város kreatív potenciálját összehasonlítani egy keletközép-európai város hasonló jellegű ismérveivel, hiszen nem azonos kiinduló helyzetből
indultak, nem azonos feltételekkel vágtak neki a kreatív várossá válás rögös, de izgalmas
és nemes útjának.37

7. ábra: A CCCM által monitorozott közepes méretű kelet-közép-európai városok
Forrás: Saját szerkesztés
37

Ugyanakkor érdemes volna a nyugati és keleti városok közötti kreatív vonatkozású „vízlépcső”

nagyságának feltárása, azonban e vizsgálat nem e dolgozat tárgya.
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A 7. ábra szemlélteti a vizsgált városok földrajzi pozícióit, illetőleg nagyságrendjük is
megjelenik vizuálisan. Kassa és Torun 200 ezer feletti lakosú nagyobb városok, Maribor és
Eszék 100 ezer körüli lakosú kisebb települések, illetőleg Győr, Pécs, Szeged, Nagybánya,
Nagyszeben, Klaipeda, Plzen, Fiume, Split hasonló nagyságrendű közepes városok.
A fenti városokat a CCCM által meghatározott kreatív index és alindexek alapján
hasonlítjuk össze és állítunk fel rangsorokat Pareto-diagramok segítségével.

8. ábra: A CCCM „Kreatív indexe” alapján képzett rangsor
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
A 8. ábra tehát az összesített kreatív index pontszámait mutatja és e pontszámok által
kijelölt rangsorokba állítja a vizsgált városokat. Az ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a
tárgyalt városok kreatív színezete, energiái közel hasonló nagyságrendet mutatnak, illetve
Győr a középmezőnyben foglal helyet. Megelőzi ugyanakkor a magyar városokat, Szeged
és Pécs kis mértékkel ugyan, de kevésbé kreatív városok, mint Győr, a CCCM elemzési
rendszere szerint. Maribor a térség legkreatívabb városa, 25 ponttal a legjobb eredményt
érte el, illetve Nagyszeben szintén magas pontszámot kapott. Fontos hozzátenni e két város
eredményének taglalásához, hogy Maribor és Nagyszeben is viselték az Európa Kulturális
Fővárosa címet, Maribor 2012-ben, Nagyszeben 2007-ben. Bár Plzen, Pécs és Kassa
szintén EKF címbirtokosok voltak, mégis sereghajtók a tárgyalt kontextusban.38 Klaipeda,
Split, Plzen városokban található ún. kreatív hub, mely intézmény a kreatív szakemberek
38

Abban az esetben, amikor is e vizsgálat megvalósulhatott volna az EKF projektek éve előtti időszakban,
láthattuk volna, hogy esetleg az EKF programok miatt történtek-e elmozdulások a rangsorokban. Azonban
ezen években még nem létezett a CCCM platformja, így csak következtetni tudunk, illetve sejtéseket
megfogalmazni, hogy Maribor és Nagyszeben előkelő helyében az EKF mennyiben játszott szerepet, illetve
Plzen, Pécs és Kassa EKF projektje e kreatív indexre miért nem volt jelentékeny hatással. E kérdések
megválaszolása komplex elemzési feladat, valószínűleg teljesen egzakt válasszal nem szolgálhatnánk.
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gyűjtőhelye, azonban a rangsorból nem látszik e faktor jelentőségteljes szerepe.39 Az ábrán
látható Pareto-vonalból kimetszhetjük azt a pontot, amely Győr adatáig kumulálja a
pontszámok összteljesítményhez viszonyított arányait és megállapíthatjuk, hogy a
pontszámok 60%-át birtokolják a Győrt megelőző városok. Tekintve, hogy Győr a
középmezőnyben helyezkedik el a rangsorban, a 13 városból nyolcadikként, így a 60%-os
érték pozitívan értékelendő Győr szempontjából, vagyis a Győrt megelőző városok nem
haladják meg kifejezetten Győrt a kreatív index tekintetében, nem utolérhetetlen
mezőnnyel áll szemben a város, kismértékű javulással is előbbre lehet araszolni a
rangsorban.
A továbbiakban a fő-index összetevőit vizsgáljuk, hiszen az alindexek pontszámai
mélyebb vizsgálatra adnak módot.

9. ábra: A CCCM "Kulturális pezsgés" alindexe által képzett rangsor
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
Láthatjuk a 9. ábra alapján, hogy a „kulturális pezsgés” alindex tekintetében átrendeződött
a rangsor.40 A mutató tartalmát az adott város kulturális helyszínei és létesítményei (azok
minősége), illetőleg a kulturális részvétel, a kulturális rendezvények vonzereje adja. A
CCCM 2017-es kiadványában fejti ki e két pillér lényegét, vagyis hogy egy város
kulturális vibrálását jelentősen meghatározza a városban fellelhető olyan helyek,
intézmények, melyek kulturális tartalommal megtölthetők, impozáns jellegüknél fogva

39
40

www.creativehubs.eu
Máris leszögezhetjük, hogy bár az összesített index kijelölhet egy erősségi viszonyt, azonban némely

kreatív elemben lehet erősebb egy-egy város, még ha a fő-index listájában hátrébb sorolódott is.
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vonzó a lakosság számára, kreatív energiákat ébreszt. A kulturális életben való részvétel
találkozásokra ad módot, mely jelentősen hozzájárul a pszichológiai életminőséghez,
illetőleg jellemzi egy várost abban az értelemben, hogy milyen kapacitással rendelkezik
ahhoz, hogy helyi, nemzeti és nemzetközi közönséget vonzzon kulturális rendezvényeire.
A „kulturális pezsgés” rangsorában Győr jelentősen előbbre sorolódott. Közvetlenül a
fő-index éllovasai után következik, Klaipeda, Maribor és Nagyszeben után. Ebben a
listában a litván kikötő város, Klaipeda veszi át az elsőséget. Maribor még mindig
pezsgőbb, mint Nagyszeben, illetve az első öt város - Fiume városával bezárólag - az
összes pontszám 50%-át „viszi el” a Pareto-görbe alapján, jelentve, hogy ez indikátor
tekintetében jelentősebb különbségek vannak a városok között, illetve az első öt város
nagyon „elhúz” a makrotérség többi városához képest.41 Pécs és Szeged ebben a
rangsorban helyet cserélt egymással a fő-index rangsorához képest, Pécs itt megelőzte
Szegedet, illetve Szeged nagyon lemaradt, csupán Kassa sorolódott hátrébb, mely utóbbi
város ismét a legrosszabb eredményt érte el.
A „Kulturális pezsgés” alindex pontszámokat két pillér értékelésének összesítéséből
képezik, mely pillérek további építőkövekből állnak. Az egyik pillér a kulturális helyszínek
és létesítmények, melynek elemei a látnivalók, múzeumok, mozi férőhelyek, koncertek,
rendezvények és színházak jelenléte a városokban, azok működése, mint kulturális kínálat
lett számba véve. A 10. ábra a kulturális kínálat adott városban meglévő elemeinek kapott
pontszámait mutatja be.

41

Míg a rangsor élmezőnyének városaiban pezseg a kulturális élet, addig a sereghajtó városokban lappang.

Érdemes az alacsonyabb pontszámot kapott városoknak tanulniuk az előttük haladóktól e tekintetben. A
kulturális vibrálás egy városban számos más folyamatra is hatással van, egy szürke hangulatú, unalmas város
más vonatkozásokban is lemaradhat ez okán.
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10. ábra: A „Kulturális pezsgés”alindex építőkövei: kulturális helyszínek és létesítmények
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
Megjegyezzük, hogy a diagramon a városok abc rendben követik egymást, nem tükrözik a
korábbi rangsort. Elmondható az ábra alapján, hogy a városok a kulturális kínálat
építőköveinek tekintetében differenciált képet mutatnak. A látnivalók tekintetében
Klaipeda, Maribor, Nagybánya, Nagyszeben, Plzen és Split messze magasabb
pontszámokat kaptak a maradék városokhoz képest. A magyar városok vonatkozásában
Szeged, Pécs és Győr sorrendet állíthatunk fel az előbbi ismérv tekintetében. A múzeumok
értékelésénél Győr viszonylag magas pontszámot kapott, Nagyszeben, Split és Torun
kiemelkedőt, Fiume ugyanakkor toronymagasan lett értékelve magas rangú tematikus és
történelmi múzeumai miatt. Mozi-férőhelyekben nincs hiány egyik városban sem, bár
Klaipeda kiugró értékelést kapott. Koncertek és rendezvények tekintetében Eszék,
Nagybánya és Pécs éllovasok, ugyanakkor közvetlenül e városok után Győr következik.
Ami a színházakat illeti, a horvátok ismét jeleskednek, valamint Plzen és Maribor
színházai lettek magas pontszámmal elismerve.
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11. ábra: A "Kulturális pezsgés" alindex építőkövei: kulturális részvétel és kulturális
rendezvények vonzereje
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
A vizsgált városok kulturális vibrálását mérő index építőelemeinek második köre a
kulturális részvétel és a kulturális rendezvények vonzereje. Az 11. ábra alapján láthatjuk,
hogy olyan aspektusokban kerül feltárásra e jellemzők a városokban, mint a
vendégéjszakák volumene, a mozik látogatottsága, múzeumok látogatottsága és a lakosság
elégedettsége a kulturális kínálattal.42
Az első mutató, a vendégéjszakák volumenének pontozása tekintetében Split,
Horvátország második legnagyobb városa emelkedik ki rendkívüli mértékben a többi
vizsgált város közül. Megjegyezzük azonban, hogy a város közlekedési csomópont,
illetőleg fontos turisztikai desztináció tengerpartja miatt. Győrre helyezve a hangsúlyt
elmondható, hogy az összes többi város viszonylatában előkelő helyen áll, Fiumével
egyszintben. Klaipeda, Maribor és Nagyszeben még magas pontszámokat kaptak, Pécs,
Plzen, Szeged, Torun mérsékelt eredménnyel lettek értékelve, Kassa, Nagybánya és Eszék
gyengén zárta a mezőnyt. A múzeumok látogatottsága egyedül Nagyszeben esetében
jelentős, vélhetőleg értékelték a Brukenthal Múzeumot, mely Románia leggazdagabb
képzőművészeti gyűjteményének ad otthont. A magyar városok közül egyedül Pécs haladja
meg a vizsgált városok többségét ez indikátor tekintetében. A mozik látogatottsága szintén
differenciált képet ad, bár ebben az esetben nagyobb szerepe van a filmipar aktuális

42

Az indikátorok adatforrásai az Eurostat, azon belül az Urban Audit adatrendszere, illetőleg a lakosság

kulturális kínálattal való elégedettséget az Európai Bizottság koordinálásában végzett „Flash Eurobarometer
366” (2013) felmérés alapján tárgyalják, mely felmérés a európai városok életminőségét vizsgálta.
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filmkínálatának, mint a város önnön kulturális szerepvállalásának. 43 A kulturális kínálattal
való elégedettség Klaipedában és Mariborban a legmagasabb. Második csoportba
sorolhatjuk Győrt, Nagyszebent, Torunt és Szegedet, harmadik dobogóra állhatnak
együttesen Eszék, Kassa, Nagybánya Pécs és Split. Azonban Fiume és Plzen kulturális
potenciáljával kevésbé elégedettek lakosai.
Ha kreatív városról beszélünk, beszélnünk kell annak kreatív szektoráról, adott város
gazdaságszerkezetében megjelenő súlyáról. A kreatív gazdaság vizsgálata szintén kapott
egy alindex-képzést a CCCM monitorozásában, olyan dimenziókkal, mint a kreatív és
tudásalapú munkahelyek jelenléte adott városban, intellektuális vagyon és innováció,
valamint új munkahely generálása a kreatív szektorban. A CCCM maga is leszögezi, hogy
a kreatív és tudásalapú dolgozók fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedésben és
innovációk kibontakozásában. Ennél fogva az indikátor kitér a művészetek, kultúra és
szórakoztatás, média és kommunikáció és olyan kreatív szolgáltatások területeire, mint
reklámozás és divat. Az intellektuális vagyon és innováció dimenziója felderíti, hogy adott
város milyen mértékben segíti az innováció kibontakozását, a kulturális és kreatív szektor
miképpen képes alkalmazkodni a digitális forradalomhoz, az új technológiák, a fogyasztók
információs-kommunikációs technika használati attitűdjei váltanak-e ki reakciót a kreatív
szektor szereplői részéről. A kreatív szektor új munkahelyei dimenziója azt vizsgálja, hogy
a városok a kreatív ötleteket és innovációkat miképpen tudják átformálni új munkahelyek
létrehozásába, új vállalkozások indításába a kreatív szektorban.

12. ábra: A CCCM "Kreatív gazdaság" alindexe által képzett rangsor
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
43

E kérdés tekintetében érdemes lenne a művészmozik felderítésébe fogni a városokban.
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A 12. ábra mutatja be számunkra a „Kreatív gazdaság” alindexre kapott pontszámok által
generált rangsort a tárgyalt városok körében. Ezen alindex tekintetében jelentős
átrendeződést láthatunk a korábbi, „Kulturális pezsgés” alindex által generált rangsorhoz
képest. Elsőkörben vegyük észre, hogy Maribor és Nagyszeben megtartotta előkelő
pozícióit, tehát nemcsak a kulturális vibrálás érezhető erőteljesnek e városokban, hanem
erős kreatív gazdasággal is büszkélkedhetnek. Klaipeda azonban ebben a rangsorban a
sereghajtók közé került, csak Eszéket előzi meg. Nagybánya, Torun, Fiume, Plzen
sorakoznak fel az elsők mögött, míg a magyar városok egymás után foglalják el a
következő pozíciókat, Szeged, Győr és Pécs közel hasonló pontszámot kaptak, bár Pécs
némiképp kevesebbet. Kassa itt jobban teljesít a városok viszonylatában a főindex és az
első alindex korábbi pontszámaihoz képest, majd Split, illetve a már említett Klaipeda és
Eszék zárják a mezőnyt. Győr pozícióját megelőző városok az összes kapott pontszám
60%-át „tehették zsebre”, így a maradék városok – Győrrel együtt – 40%-nyi pontszámot
tudhatnak magukénak. Tehát nemcsak a rangsorban „kullognak” hátrább, hanem ama
pozíciójuk is alacsony értékkel megszerzett. Vagyis bőven van mit tenniük a
középmezőnytől hátrább sorolt városoknak a kreatív gazdaságuk kibontakoztatásáért.

13. ábra: A "Kreatív gazdaság" alindex építőkövei
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
A 13. ábra alapján vizsgálhatjuk meg a „Kreatív gazdaság” alindex pontszámai alapján
generált rangsor mögött húzódó meghatározó tényezőket, részleteit az alindexnek, annak
építőköveit. A mélyfúrás arra is módot ad, hogy részleteiben lássuk, milyen elemek
számbavételével lehet minősíteni egy város kreatív gazdaságának pillanatnyi állapotát,
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milyen indikátorok által válik mérhetővé.44 A korábban bemutatott dimenziói, építőkövei a
„Kreatív gazdaság” alindexének a kreatív és tudás alapú dolgozók, a szellemi tőke és
innováció, illetve az új munkahelyek indukciója a kreatív területeken. A kreatív és tudás
alapú dolgozókat a CCCM a művészetek, a kultúra, a szórakoztatás, a média és
kommunikáció, illetőleg egyéb kreatív területeken veszi számba.45 Ebben a tekintetben
Maribor az élre törő város, meghaladva a többi város értékeit, ugyanakkor Plzen városa
szorosan mögötte helyezkedik el, illetőleg a magyar városok e mutató szerint jól
szerepelnek, Szeged, majd Pécs, illetve Győr sorakoznak fel. Ebből következően
kijelenthetjük, hogy a tárgyalt makrotérségben a magyar városok kreatív szakembereket fel
tudnak mutatni, nem e jellemző hagy kivetnivalót maga után itthon. Fiume, Kassa,
Klaipeda, Nagybánya, Split nem állnak messze egymástól e mutató tekintetében, Eszék,
Nagyszeben és Torun azonban lemaradók. A szellemi tőke és innováció tekintetében
Nagyszeben, Torun és Fiume vezeti a sort, viszont amellett, hogy a többi város közel
hasonló szintet produkál, mégis Győr némiképp jelentősebb értékkel rendelkezik e
városokhoz képest. A mutató belső tartalmát vizsgálva jegyezzük meg, hogy az indikátor
az információs és kommunikációs szektortól származó bejelentett szabadalmak számát és a
közösségi formatervezési minták Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz bejelentett számát
veszi figyelembe.
Az új munkahelyek a kreatív területeken indikátor a korábban felsorolt kreatív
tevékenységi területeken a referencia évben létrehozott vállalkozások által foglalkoztatott
személyek számára reflektál. E mutató tekintetében Nagyszeben és Nagybánya élenjáró,
majd Torun emelkedik ki, még Maribor rendelkezik magasabb értékkel, viszont e városok
után a többi vizsgált település mérsékelt és hasonló eredményekkel jelent meg az ábrán.
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Két megjegyzést kell fűznünk e kérdéskörhöz: az egyik az ábrához kapcsolódik, az alindex építőköveinek
pontszámait bemutató diagram nem tükrözi az „Kreatív gazdaság” alindex rangsorát, hanem abc sorendben
következnek a városok, a másik megjegyzés pedig, hogy a CCCM kreatív gazdaságot leíró ismérvrendszere
mellett más indikátorokat is számba lehet venni az adott városok kreatív gazdaságának vizsgálatakor. Többek
között árbevételi adatok sokat elárulnának a kreatív vállalkozások sikerességéről, a kreatív tevékenységek
tudásigényéhez szükséges tanulási-oktatási lehetőségekről szerzett információk szintén e gazdasági szféra
jellemzőit mutatná.
45
Az adatok az Eurostat Urban Audit és Regional Statistics adatbázisaiból származnak, illetve nem azok
abszolút adatai vannak itt feltüntetve, hanem azokra kapott pontszámos értékelések.
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14. ábra: A CCCM „Támogató környezet” alindexe által képzett rangsor
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
A „Támogató környezet” alindex arra irányul, hogy kifejezze a városok megfogható és
láthatatlan eszközeit, tőkéit, amelyek által a városba képesek vonzani a kreatív
személyeket és ösztönözni tudják a kulturális és kreatív megnyilvánulásokat,
tevékenységeket. A 14. ábrán bemutatott rangsor újabb átrendeződést produkált: Győr
jelentősen hátrább sorolódott ez indikátor tekintetében. Itt már megelőzi Szeged és Pécs,
illetve Szeged jelentősen előre ugrott, a harmadik helyet foglalja el a vizsgált rangsorban,
mivel jelentékenyen magasabb pontszámot kapott, mint a másik két magyar város. Maribor
az egyetlen város, amely e harmadik alindex tekintetében is előkelő helyen áll (itt második
helyen), nem véletlenül a tárgyalt városok körében Maribor számít a legkreatívabb
városnak a főindex alapján. Kassa korábban nem szerepelt túl jól, azonban támogató
környezete a kreatív szféra irányába kedvezőbbnek bizonyult. Eszék példáját említjük még
meg, a „Támogató környezet” alindexe alapján első lett a rangsorban, az index indikátorai
szerint (amelyeket itt nem mutatunk be) a külföldiekkel szemben tanúsított nyitottságuk,
integrációjuk, illetve a külföldön született népesség száma alapján kapott magas
pontszámokat. A mezőny itt kiegyenlítettebb, kisebb lépcsők választják el a városokat
egymástól a rangsorban.
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15. ábra: A "Támogató környezet" alindex építőkövei
Forrás: Saját szerkesztés a CCCM adatai alapján
A 15. ábra alapján láthatjuk, hogy a „Támogató környezet” alindex összetevői a humán
tőke és oktatás, a nyitottság, tolerancia és bizalom, a megközelíthetőség, illetve a
kormányzat és szabályozások. Győrt kiragadva a felsoroltakból úgy látjuk, hogy a humán
tőke és oktatás indikátor alapján alacsony pontszámot kapott a város, illetőleg a
legkevesebbet a tárgyalt városok tekintetében. Kifogásolják a művészeti képzés és bölcsész
képzés területén fellelhető hiányosságokat46, illetve az információs-kommunikációs
technológia területén végzettek sem közelítik a többi város pontszámait. A város
nyitottsága

átlagosnak

tekinthető

a

makrotérség

viszonylatában,

ugyanakkor

a

megközelíthetősége a legkiválóbb. Végül a kormányzat is magas pontszámot kapott, csak
Maribor, Plzen, Torun előzi meg, ugyanakkor Pécs ugyanannyi pontszámmal bír a
kormányzat tekintetében, mint Győr, Szeged viszont némileg alacsonyabbal.
A pontszámok alapján végül kiállíthatjuk Győr „kreatív bizonyítványát”, mely rávilágít
a kevésbé eredményes területekre, illetve a kifejezetten jó és mérsékelten jó elemeire a
város kreatív potenciáljának. Az ún. fatérkép – 16. ábra - a pontszámok nagyságrendjét
46

Noha Győrben már az 1700-as években működött felsőfokú jogi, illetve pedagógusképzés, a város sokáig
elsősorban műszaki fókuszú felsőoktatási intézménnyel rendelkezett. Az 1969-ben alapított műszaki főiskola
csak az 1990-es években kezdte meg oktatási és kutatási palettájának szélesítését: a városban újraindult a
jogászképzés, létrejött a közgazdaságtudományi kar, a műszaki képzés pedig tovább differenciálódott.
Zeneművészeti, egészségügyi képzés is indult az évtizedben, a 2000-es évek elején pedig egyetemi rangot
kapott az intézmény. A néhány évvel ezelőtti átalakítások nyomán a főként pedagógusképzéssel,
idegenforgalommal foglalkozó Apáczai Kar is az egyetem részévé vált, továbbá a mosonmagyaróvári
agrártudományi kar is. 2018-ban megalakult a Művészeti Kar, mely a későbbiek folyamán jelentős bázisa
lehet a művészeti, dizájn és kreatív gazdasági fókuszú képzéseknek, segítve ezzel a CCCM által
megfogalmazott hiányosságok javítását. Bölcsészettudományi képzés indítására ugyanakkor nincs jelentős
esély középtávon.
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ábrázolja síkalzatokkal, melyek méretük által rajzolják ki a differenciákat. A legkiválóbb
adottsága a városnak a megközelíthetősége, a három főváros tengelyében való pozíció. A
jó közlekedési feltételek jelentős kreatív potenciált rejtenek magukban, hiszen a kreatív
szereplők szinergiákat képesek kiaknázni a (fő)városi kapcsolatokból, közelségből. A
másik két nagy erőssége a városnak a tárgyalt kontextusban a külföldiek integrációja – bár
itt meg kell jegyeznünk, hogy az indexet képző indikátorok számai alapján (melyeket jelen
dolgozatban nem részleteztünk) a többi város relációjában átlagos, szokásos értéket jelent , illetve a kormányzás minősége. A kormányzat és szabályozás minősége árnyaltabb
jellemző, itt a szabályozási rendszer is értékelve van, a kormányzat pártatlan és
korrupciómentes ideális jellege mellett, ezek minősége, mechanizmusai, a kormányzat
kreatív szféra irányába jelentkező politikája is magas pontszámot kapott Győr esetében.
Mint ahogyan a kulturális kínálattal való elégedettség is magas értékű, a tolerancia a
külföldiekkel szemben ismérv is hasonló nagyságrendű pontszámot kapott. Kiemeljük még
a kulturális pezsgést, a kulturális részvételt, attraktivitást, mely mérsékelt jellemzők,
külföldi hallgatókból több lehetne a város felsőfokú képzésében, a kulturális helyszínek és
létesítmények modernizációja vagy éppen új helyszínek létrehozása szükséges a városban.
A kreatív gazdaság tekintetében és annak munkahelyeinek számában növekedést kell
előirányoznia a városnak, illetve a színházak és múzeumok is megújulásra várnak.
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16. ábra: Győr kreatív bizonyítványa
Forrás: Saját szerkesztés
Végül a 16. ábrán kódokkal jelölt elemek a leggyengébb pontszámot kapott ismérvei a
városnak, melyeket erősíteni szükséges. A 12. táblázat összefoglalja e tényezőket:
12. táblázat: A legkevesebb pontszámot kapott elemek Győr városában
I1

Látnivalók

I14

Közösségi formatervezési minták

I6

Turisták vendégéjszakái

D4

Intellektuális vagyon és innováció

I11

Munkahelyek a média és kommunikáció szektorban
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I16

Új vállalkozások a média és kommunikáció szektorban

I22

Külföldi születésű népesség

I19

IKT területén végzettek

I25

Bizalom

I7

Múzeumi látogatók

I13

IKT szabadalmi bejelentések

D6

Humán tőke és oktatás

I18

Végzettek a művészetek és humán tudományok területén
Forrás: Saját szerkesztés

A legkevesebb pontszámot kapott tényezőket hívhatjuk hiátusoknak, azonban óvatosan kell
kezelni e megnevezését a fenti táblázatban felsorolt elemeknek. Ugyanis a tényezők
minősége, vagy számszerű volumene szubjektív nézőpontból is értékelhető, illetve adott
város politikájától, stratégiájától, hagyományaitól függően is értékelhetőek. A „látnivalók”
tényező alacsony pontszáma abból is adódhatott, hogy az adatforrás a TripAdvisor volt,
mely nem teljeskörűen vette számba a városok megtekintésre érdemes értékeit,
nevezetességeit. Győr városának érdemes volna a platform számára maradéktalanul
bemutatni figyelemreméltó nevezetességeit. A turisták vendégéjszakái tekintetében
véleményünk szerint Győr városa tisztában van azzal, hogy a turisták jellemzően egy napra
látogatnak a városba és még aznap tovább is állnak, ám nem elvitatható, hogy a városnak
egy évtized alatt sikerült megdupláznia vendégéjszakáinak számát. Végiggondolásra,
stratégiára és kommunikációra van szükség ahhoz, hogy a turisták úgy véljék, úgy érezzék,
Győrben több napra is érdemes megszállni. A média és kommunikáció területén elsősorban
a magántőke beruházásai döntőek, erre a városi önkormányzat kevés befolyással bír. Az
információs-kommunikációs szektor nem stratégiai irány Győr városa gazdaságszerkezetének diverzifikációs szándékában, így nem releváns még abban az esetben sem,
ha a CCCM kreatív elemnek véli a szektort, annak szabadalmait és e területen végzettek
számát.47 A múzeumi látogatók számával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a
várostörténeti múzeum átalakítás miatt zárva tartott, amikor a felmérést végezték, ez

47

Hangsúlyozni érdemes ugyanakkor, hogy az egyetemi fejlesztések és együttműködések területén az
informatika képzés előkelő helyen áll, mely a későbbiekben megerősödve hozzájárulhat a városban zajló
infokommunikációs lehetőségek bővüléséhez. A győri Széchenyi István Egyetem és a Huawei Technologies
Hungary 2016-ban megkezdte együttműködését az egyetem távközlési- és infokommunikációs képzésének
fejlesztésére, a megállapodás értelmében a multicég 5 év alatt összesen mintegy 100 millió Ft-ból Huawei
Akadémiát és Labort hoz létre az egyetemen.
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nyilvánvalóan negatívan hatott az intézmény látogatószámára. 48 Végül a humán tőke és
oktatás, illetve művészeti képzés tekintetében elmondhatjuk, hogy Győr, illetve egyeteme
elkötelezett a művészeti kar nyolcadik karként való felállításában, mely által a hiátus
belátása, és annak betöltése érzékelhető.
Részben a CCCM kritikáira válaszul, részben az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím
elnyerésére irányuló pályázattal kapcsolatban Győr 2018-ban megalkotta és a városi
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Kreatív Győr Stratégiát. A stratégia és maga az EKFpályázat is számos olyan intézkedést vetít előre, melyek a jövőben jelentősen javíthatják
Győr CCCM-beli pozícióit, s a várost kreatív energiáinak jobb kihasználására és azok
jelentős fejlesztésére ösztönzik.
4.2.4. Konklúzió
Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy Győr, mint kreatív város, releváns nemzetközi
összehasonlításban a középmezőnyben helyezkedik el. Kelet-Közép-Európában példaként
állhatnak Győr számára a vizsgált szempontból élen járó városok: Maribor, Nagyszeben és
Klaipeda a legjobbak a kreatív index és kulturális pezsgés alindex tekintetében, illetve
megjegyezzük, hogy Maribor és Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosok voltak, ami
minden bizonnyal hatással volt a pozíciók alakulására. Nagybánya még kiemelkedő kreatív
gazdasággal rendelkezik, illetve a támogató környezet a kreatív szféra irányába még Eszék
és Szeged városaiban is jelentős. Világos, hogy Európa egészére nézve a kreatív szféra
iránti érdeklődés és támogató politika is fókuszba került, sőt, stratégiai kérdéssé vált. A
folyamat gyökerei a gazdaságtörténeti evolúció, a tudásgazdaság egyre erőteljesebb
jelentősége a poszt-fordista gazdasági rendszerekben, mely jelentékenyen épít a
kreativitásra, az innovációra, a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre. Ezenfelül a
fogyasztói oldalon is megélénkül az igény a kultúra produktumaira, társadalmi elvárás a
művészet intézményes oltalma, a városok kulturális büdzséi emelkedő tendenciát
mutatnak, illetőleg kulturális stratégiákban fogalmazzák meg a városok vízióikat és
misszióikat a kultúra városi berkekben való felvirágoztatására. A legutóbbi lépcsőfok a
CCCM életre hívása az Európai Bizottság által. A rendszernek köszönhetően
összehasonlító vizsgálatokra van mód a városok körében, illetve a városok kreatív
48

Ráadásul a trendek azt mutatják, hogy az állandó kiállításokkal szemben az időszaki tárlatok vonzzák a
látogatókat. Egy galéria kiállítása folyamatosan képes megújulni, követhet trendeket, rugalmasan alakítható
és „felöltöztethető” modern, divatos „köntösbe”, míg a helyi múzeumok gyűjteménye állandó, „porosodó”,
intézményei tagjai nincsenek rákényszerítve a megújításra, kezdeményezésre. A múzeumok iránti érdeklődés
a kulturális fogyasztók „kosarába” vagy be sem kerül, vagy utolsóként, főleg kisebb és közepes városok,
nemzetközi vagy országos presztízs nélküli múzeumok esetében.
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jellegének belső elemeit is alaposabban vizsgálhatjuk, megérthetjük, hogy milyen
mozaikok alkotják a kreatív várost.
Győrnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy valóban kreatív várossá váljon, illetve
elnyerhette volna az Európa Kulturális Fővárosa címet is. A CCCM pontszámai alapján
számos erősséggel bír: kedvező földrajzi elhelyezkedése szinergiákat vált ki több
dimenzióban, megfelelő kulturális kínálattal rendelkezik, fokozódik a városban érezhető
kulturális pezsgés és kulturális életben való részvétel, amely a város erős gazdasági
potenciáljának, a lakosság vásárlóerejének erősödéséből is adódik. Új kulturális helyszínek
és létesítmények felállítása van tervben49, Győr városának egyeteme növelni kívánja a
külföldi hallgatók létszámát, illetve a művészeti kar elindítása is a közeljövőben fog
megvalósulni. A város, mint támogató környezet generátora a kreatív szféra irányába
elindult jótékony folyamatoknak. Az asszociáció, amely Győr városát iparvárosként
aposztrofálja, megváltozni látszik. A holnap kapujában már megbújik az új imázs, az új
városi kép, amelyben a régióközpont a következőképpen jelenik meg: „Győr, a kreatív
város”.

Magyarország Kormánya és Győr városa 2017-ben kötötte meg megállapodását a Modern Városok
Program győri elemeivel kapcsolatban. A megyei jogú városok fejlesztését célzó kormányzati beruházások
között több győri, kulturális szférával kapcsolatos fejlesztés is helyet kapott. A jövőben megújul a Győri
Nemzeti Színház épülete, új konferencia- és kiállítási központ jön létre a városban, továbbá új
hangversenyterem épül a Győri Filharmonikus Zenekar számára. A Széchenyi István Egyetemen a program
keretében Digitális Fejlesztési Központ valósul meg, ahol a digitalizáció és az ipar 4.0 koncepció áll majd a
középpontban. (Fekete 2018b, Fekete 2018c, Fekete 2019)
49

112

4. 3. A győri kreatívok társadalmi-gazdasági beágyazottsága Győr városában
Az előző fejezethez hasonlóan a H4 hipotézis bizonyításához keressük az adalékokat.
Azonban e fejezet belső vizsgálat, a város saját kreatív szereplőinek, kreatív és kulturális
vállalkozásainak a megkérdezése nyomán tárjuk fel azokat az energiákat vagy éppen
hiátusokat, amelyek által jellemezni tudjuk Győrt kreatív és kulturális szempontból.
A kreatív város - mint már tudjuk – magában hordozza a kreatív tehetségeket, valamint
a kreatív vállalkozásokat szintúgy. A város társadalom- és gazdaságpolitikája támogató
módon segíti működésüket, kibontakozásukat. A kreatív városban zajlik a kulturális élet,
amely inspiráló módon generál újabb és újabb ötleteket, újabb és újabb lendületet adva a
kreatív vállalkozások, kreatív egyének munkájához. Mindemellett azonban a kreatív
városban igény van a kreatív termékekre, szolgáltatásokra a lakosság és más piaci
szereplők

részéről,

biztosítva

a

kreatív

szereplők

megélhetését,

vállalkozásaik

jövedelmezőségét. Vajon Győr városa esetében elmondhatók a fenti megállapítások?
Hogyan érzik magukat a győri kreatívok Győr városában? Milyen kreatív tevékenységek
lelhetők fel a városban, melyek színesítik a város gazdasági, de társadalmi, kulturális
arculatát is? A helyi piac megfelelő kereslettel jelentkezik a győri kreatívok kínálata felé,
vagy éppen régión kívülre, illetve külföldre szükséges vinni terméküket? A kérdések
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 győri kreatívok listájának összeállítása Győr Megyei Jogú Város megbízásából, a
„Kreatív Győr Stratégia” előkészítő kutatásának keretében történt 2018 szeptemberében,
Prof. Dr. Rechnitzer János vezetésével. A lista összeállításának módszereként a
vállalkozások tevékenységének típusát vettük alapul, amikor is a dolgozatban már
korábban tárgyalt koncentrikus körök modelljében bemutatott tevékenység-kategóriáknak
megfelelő kreatív tevékenységeket kerestünk Győrben. A modell valamennyi rétegének
megfelelően találtunk példát, vagyis a mag kreatív művészet, egyéb mag kreatív iparok,

113

szélesebb kulturális iparok, illetve kapcsolódó iparágak szerinti besorolás esetében. A lista
adatbázisa 378 tagú volt, online módon történt a kitöltetés, 2018-as év szeptember és
október hónapjában, végül 114 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza. Bár reprezentatívnak
nem nevezhető a minta, bizonyos mértékben azonban tükrözi a kreatív szféra állapotát,
tulajdonságait, hiátusait Győr városában. Természetes a maradék 70% visszaküldetlen
kérdőívvel együtt kaptunk volna teljes képet a győri kreatívok jellemzőiről.50
A továbbiakban a kérdőíves kutatás eredményeit taglaljuk, feltárva Győr kreatív
szféráját, annak jellemzőit, teljesítményeit, hiátusait.
4.3.1. Kreatív tevékenységek jellemzői Győrben
Győrt - a város gazdaságszerkezetét tekintve – a XIX. század végétől iparvárosként
aposztrofálták. Ma is elmondható, hogy fő súllyal a járműipari gyártás adja a város
gazdaságának fő pillérét, az Audi német autógyártó cég és annak beszállítói köre
meghatározó foglalkoztató, de emellett a város oktatási palettáján is erős súlyt képvisel a
műszaki tudományok, duális képzés. Kinek jut eszébe a kreatív szektor egy ipari városként
jellemzett járműipari központban? Pedig Győrben valamennyi kreatív tevékenységi
kategóriára találunk példát, vállalkozást, szervezetet, vagy éppen kreatív személyt. A
design iparától kezdve, a kiadói tevékenységen át, a média, szórakoztató iparon keresztül, a
divat-, film-, szoftveriparig, de a művészeti, előadó-művészeti tevékenységek is ugyanúgy
megtalálhatóak a városban. Mielőtt azonban a kreatív tevékenységeket részletes
számbavennénk, az elemzést a győri kreatívok demográfiai jellemzőivel kezdjük.
A kreatívok végzettségéről, végzettség szerinti megoszlásról kapunk világos képet a 17.
ábrán. Továbbá megkérdeztük a kreatív szférát a születési évükről annak érdekében, hogy
lássuk, mely életkor képviselői vannak leginkább jelen a városban a kreatív szereplőkből,
milyen mértékben fiatal, vagy éppen „elöregedő” a szféra. A vizsgálat eredményét mutatja
a 18. ábra, amely voltaképpen egy fektetett korfa, csak a nemi megkülönböztetést
figyelmen kívül hagyja. Végül a 19. ábrán szemléltetett kérdésünk arra vonatkozott, hogy
mióta élnek Győrben a kreatív szereplők, kreatívok, vagyis mióta színesítik Győr városát
munkájukkal, tehetségükkel, illetve arra is fény derül a kérdés által, hogy vannak-e
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újonnan, pár éve a városba költöző kreatívok, ők milyen arányban vannak jelen, vagyis
megfigyelhető e Győr városának attraktivitása a kreatív dolgozók, kreatív osztály felé.
9,65%

0,88%

13,16%
52,63%

23,68%

Egyetem

Főiskola

Szakiskola

Érettségi

Általános iskola

17. ábra: A győri kreatívok iskolai végzettség szerinti megoszlása (százalék)
Forrás: Saját szerkesztés
A 17. ábra alapján láthatjuk, hogy a győri kreatívok végzettség szerinti megoszlása hogyan
alakul. Világos, hogy túlnyomó többségük (76,32%) felsőfokú végzettséggel, egyetemi
vagy főiskolai diplomával rendelkezik. Az eredmény nem meglepő, hiszen a kreatív
tevékenységek általában magas hozzáadott értékű munkát jelentenek, magas szintű tudásra
támaszkodnak.

Szakiskolai,

valamint

érettségi

végzettséggel,

vagyis

középfokú

képesítéssel a győri kreatív csoport mintegy 22%-a rendelkezik. A szakiskolát végzettek
aránya némiképp meghaladja az érettségivel rendelkezőkét, minden bizonnyal az
iparművészet képviselői találhatók e csoportban. Elenyésző ugyanakkor az általános
iskolai végzettségre vonatkozó arány, a teljes tartomány 1%-a rendelkezik alapfokú
végzettséggel csupán.
A 18. ábra a győri kreatívok kormegoszlását mutatja, melyet a születési évszámok
alapján ábrázoltunk. A fektetett korfa alapján látjuk, hogy erőteljesen a középkorúak
vannak jelen a városban a kreatívok tekintetében, pontosabban az 1973 és 1983 között
születtek, vagyis a 35 és 45 év közöttiek. Ugyanakkor a 45 évnél idősebbek a teljes,
válaszadó kreatív csoport 47,75%-át teszi ki, vagyis majdnem a fele a kreatívoknak az
idősebb generáció képviselői. Alapvetően a kreatív ágazatban pozitívumként vehető az
adat, hiszen a kreatív területeken a tudásfelhalmozás – melyhez évek, évtizedek kellenek –
alapvető fontosságú, illetve a tudás átadása is természetesen. Fiatal kreatívok kisebb arányt
képviselnek a vizsgált csoporton belül, a 35 évnél fiatalabb alkotók részaránya 12,61%-kos
a csoportban. Az átlag életkor a kreatív csoporton belül egyébként 49 év, a legidősebb
kreatív 79 éves, a legfiatalabb pedig 24 éves. Az életkor alapú szórás - vagyis a
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középértéktől való átlagos eltérés - pedig 14 év, vagyis elég széles a megoszlás az életkor
tekintetében.

18. ábra: A győri kreatívok kormegoszlása (születési év alapján)
Forrás: Saját szerkesztés
Végül a demográfiai kérdések mentén rákérdeztünk a kutatásban, hogy mióta élnek
Győrben, vagy Győr környékén a kreatív szereplők, személyek, vagyis mióta gazdagítják a
város színezetét, hány év kreatív és kulturális munkája épül a város társadalmi-gazdasági
és kulturális szövevényébe?

19. ábra: A válaszadó kreatívok Győrben eltöltött évei
Forrás: Saját szerkesztés
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A 19. ábra alapján látjuk, hogy a legtöbben a vizsgált sokaságból azok vannak, akik négy
évtizede élnek Győrben. Sokan vannak a városban azonban olyan kreatívok is, akik öt, hat,
sőt hét évtizede élnek a városban. A két-három évtized is jellemző a győri kreatívok között,
ami a városban eltöltött évek számát illeti, végül viszonylag alacsony a pár éve vagy egy
évtizede Győrben élő kreatívok létszáma a kutatás alapján. Arra következtethetünk, hogy a
győri kreatív szféra képviselői főként tősgyökeres győriek, jó hír, hogy a város meg tudta
őket tartani, rossz hír, hogy alacsony a város kreatívokat bevonzó képessége. Vagyis a
város még nem elég attraktív, színes, ismert, illetve nincs olyan kreatív iparhoz kapcsolódó
szakmai bázis ahhoz, hogy kreatív szakemberek, művészek települjenek a városba. A 20.
ábra a fentiek %-os megoszlását ábrázolja, mely alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadó
kreatívok jelentős része négy évtizede szolgálja a várost (még ha ez időszakból egy, másfél
évtized iskolai évek voltak), illetve saját pályájukat kreatív tevékenységükkel. Ők mintegy
30%-os arányban élnek 36 és 46 közötti év óta Győrben a vizsgált sokasághoz viszonyítva.
Pozitív képet ad az, hogy sokan vannak, akik három-négy évtizede folyamatosan jelen
vannak a városban, lojálisak maradtak Győrhöz, itt maradtak, itt teljesedtek ki
munkájukban. A 46 éven túli győri éveket maguk mögött tudók némileg kisebb, 28,95%-os
arányt képviselnek az egész sokasághoz viszonyítva. A kevesebb győri éveket hátukon
cipelő kreatívok közül elsőként a 10 és 35 év közötti időszakot Győrben megélő
személyeket emeljük ki, ők képviselik a legnagyobb arányt a halmazban, 32,46 %-os
hányadot tesznek ki.
10 évnél
kevesebb ideje
8,77%

28,95%

32,46%

10 és 35 év
között

46 éven túl

29,82%

36 és 46 év
között

20. ábra: A válaszadó kreatívok eltöltött évei Győrben %-os arányban
Forrás: Saját szerkesztés
117

Végül vizsgálva a 10 évnél kevesebb ideje Győrben élő kreatívokat elmondható, hogy a
legkisebb aránnyal vannak jelen a város kreatív szférájában, 8,77%-os hányadot
számoltunk velük kapcsolatban. A fenti 20. ábra jól szemlélteti, hogy voltaképpen
egyenletesen oszlanak meg a különböző időszakokat megélt kreatív lakosok, az egyes
időszak-beosztások alapján 30-30%-os megoszlásokat látunk a kevesebb, a több és a
legtöbb évet Győrben eltöltő kreatív személyek csoportjai között, azonban nagyon
alacsony a frissen Győrbe költöző, Győrben munkálkodó, kreativitását kibontakoztató
személyek száma, aránya a vizsgált egészhez képest. Győrnek e tényadat útmutatásul
szolgálhat, vagyis a 20. ábra négyszögének felső szegletét elfoglaló kategóriába sorolt
kreatívok számának növelésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie, vagyis bevonzania a
városba

tehetséges,

kreatív

szakembereket,

magasan

kvalifikált

munkaerőt

és

természetesen meg is kell tudnia tartani őket, megfelelő támogatáspolitikával, megfelelő
kreatív és kulturális környezet, háttér megteremtésével.
A győri „kreatívok” demográfiai jellemzése után talán a legizgalmasabb kérdés, hogy
tevékenységeik miképpen osztályozhatóak, milyen típusokba sorolhatjuk azokat, milyen
kreatív ipari ágakba, illetve hogyan oszlanak meg az alkotók tevékenységei e típusok
között.

21. ábra: A győri kreatív tevékenységek megoszlása a kreatív ágak között
Forrás: Saját szerkesztés
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A fenti ábra (21. ábra) jól szemlélteti, hogy az általunk megadott kreatív ipari
tevékenységek közül valamennyi megtalálható Győrben. A designtól kezdve a kreatív
szolgáltatásokon át, a népművészet, reklám, média, előadó művészet, kiadó tevékenység,
szoftver, ékszeripar, szórakoztató ipar, de még filmkészítés és divatipari, valamint
különféle kreatív termékek készítése is zajlik Győr városában. Az alkotóművészetbe sorolt
tevékenységek – mely a legjelentősebb súllyal szerepel a vizsgált halmazban – több
esetben megjelentek egyik-másik kreatívipari kategoriában is, tehát az alkotóművészet a
tág halmaz, melyen belül beszélhetünk különböző kreatív ágazatokról. Az alkotóművészet
kategórikus megjelenésének szerepe az, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a kreatív szféra
alkotó szféra, mindig valamilyen új értéket hoz létre. Az „egyéb” kategóriák, a konkrét –
megadott - kreatívipari csoportokba nem sorolható, de valamilyen alkotást eredményező
tevékenységet takar.51
Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos győri kreatív tevékenységek listája és
csoportosítása a dolgozat – terjedelmi okokból kifolyólag – Mellékletek részében található.
A lista és csoportosítás táblázatos formában mutatja be a győri kreatívok tevékenységeit és
besorolását.
A táblázat rendkívűl beszédes, sok olyan információt tár elénk, amelyre alapvetően nem
gondolnánk. Először is a Győrben fellelhető kreatív tevékenységek széles tárházával
szembesülünk, azzal, hogy Győr városa rendkívül gazdag kulturális és kreatív
tevékenységekben. Ezt fémjelzi a táblázat több oldalas hossza is, illetve az a tény, hogy
nem a teljes kreatív szegmenst tárja elénk, hiszen nem minden kreatív szereplő volt
hajlandó résztvenni a kutatásban, kitölteni a kiküldött kérdőívet. A másik érdekesség, hogy
a kreatív szereplők, alkotók többsége nem egy-egy bizonyos típusú kreatív tevékenységet
végez, munkásságát nem lehetett egy-egy főcsoportba, kreatív ágazatba besorolni, hanem
sok kreatív ágazatban vannak jelen tevékenységükkel, egy-egy szereplő többféle, más-más
kulturális vagy kreatív tevékenységet is végez. Van olyan előadóművész, aki tanít is,
illetve CD-kiadással, kottakiadással is foglalkozik. Van olyan kreatív szolgáltató, aki
inkubációs programot vezet, valamint vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik és emellett még
3D-nyomtatással is. A példákat még hosszan sorolhatnánk, azonban összefüggés gyanánt
megállapítható, hogy a kreatív tevékenységek olyan típusú munkák, amelyek másodlagos,
51
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harmadlagos, sőt sokadlagos tevékenységeket is magukkal tudnak rántani. Mint ahogyan
az említett táblázat szerkezete, oszlopai mutatják, egyrész a rugalmasabb keretek miatt
(munkaidőráfordítás, függetlenség), másrészt kiegészítő tevékenységek integrálásának
lehetősége miatt alakulhat így. Illetve maga a kreatívitás – mint képesség - hozza magával
az újabb és újabb ötleteket, tevékenységeket. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a
főcsoportokba való besorolás azon oknál fogva is többszörössé vált, mivel átfedéseket is
magában rejtenek e csoportok. Például akik designnal foglalkoznak, rendre megjelölték az
alkotóművészet főcsoportot is, ezzel is erősítve azt a képet, kifejezve, hogy ők alkotók,
valamilyen új értéket hoznak létre, még akkor is, ha a végtermék nem kifejezetten szellemi
alkotás. Vagy éppen a népművészet alkotott közös platformot az alkotóművészettel, amely
ugyancsak azt jelzi, hogy a hagyományőrzés mellett jelen van egy alkotói megnyilvánulása
is a népművészeti tevékenységnek.
A soron következő ábrák a győri kreatív tevékenységek megjelenésének idejeit,
évszámait szemléltetik. A 22. ábra az elsődleges tevékenységeket tartalmazza, mely
alapján azt látjuk, hogy 1950-től is található mai napig húzódó, fennmaradt kreatív
tevékenység. Az ábra segít felismerni, hogy a 90-es évektől kezdve nagyobb lendülettel
bontakoztak ki új kreatív tevékenységek a városban. Olybár tűnik, hogy a megváltozott
politikai-kulturális környezet kedvezően hatott a kreatív szféra aktivitására. Mindemellett a
kreatív tevékenységek születésében egyfajta hullámzást figyelhetünk meg, mely mintegy
két éves ciklusokat rögzít. Bíztató eredmény, hogy a 90-es évektől kibontakozott kreatív
aktivitás nem lombozódott le az utóbbi évtizedben sem.

22. ábra: Az elsődleges győri kreatív tevékenységek megjelenése
Forrás: Saját szerkesztés
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A 23. ábra ugyanazon kreatív szereplők másodlagos kreatív tevékenységeinek megjelenési
idejeit szemlélteti. Ami feltűnik, az a mérsékeltebb volumene a másodlagos kreatív
tevékenységeknek, jelenti ez azt, hogy nem minden kreatív szereplő terjesztette ki
tevékenységi körét újabb és újabb aktivitásokra. Az időintervallum hasonló szélességet
mutat az elsődleges tevékenységek megjelenését felölelő időszakhoz képest, ugyancsak
1950-től napjainkig derítettünk fel másodlagos kreatív aktivitásokat is. Az intervallumon
belül azonban a megjelenések évszámai riktábbak az 90-es éveket megelőző időszakban, a
másodlagos tevékenységek megjelenésének gyakorisága mintegy fele az elsődleges
tevékenységekhez képest. A 90-es évektől azonban azonos a megjelenések gyakorisága.
Vagyis a rendszerváltást követően a tevékenységi kör szélesítése is dinamikusabb képet
mutat.

23. ábra: A másodlagos kreatív tevékenységek megjelenése Győrben
Forrás: Saját szerkesztés
Végül az időbeliség vizsgálatának utolsó eleme a harmadlagos kreatív tevékenységek
számbavétele, melyet a következő, 24. ábra illusztrál:
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24. ábra: Harmadlagos kreatív tevékenységek megjelenése Győrben
Forrás: Saját szerkesztés
A harmadlagos győri kreatív tevékenységek megjelenése szűkebb időintervallumot ölel fel
az elsődleges és másodlagos tevékenységekhez képest. A vizsgált sokaságban 1974-től
bontakoznak ki újabb kiegészítő kreatív tevékenységek. Maga a volumen is beszűkül az
ábrán, vagyis adott években kevesebb kreatív szereplő illesztett újabb tevékenységet a
meglévőkhöz. A 90-es évektől a Milleniumig azt látjuk, hogy a harmadlagos
tevékenységek „születési hajlandósága” nem olyan intenzív, mint a másodlagos
tevékenységek esetében, ugyanakkor a 2000-es évektől ez a differencia nem olyan
nagymértékű. Vagyis a vizsgált szegmensben a kreatív tevékenységek nem párhuzamosan,
egyszerre jellennek meg, hanem hosszú évek távlatában épül rá az újabb tevékenység az
előzőkre. Valószínűleg egyfajta stabilitási szabály is jelen lehet, vagyis a már profitábilis
tevékenység által megszilárdított „talaj” képes újabb ötletet „elbírni”. Fontos belátnunk,
hogy a kreatív személy tevékenykedése, munkája élmény számára, önmegvalósítás, a
megélhetés pedig egy feltétele annak, hogy kiteljesedjen. Mindehhez az idő egy
meghatározó faktor, vagyis újabb és újabb kifejezési formát csak a már stabil
egzisztenciális helyzet tud magával hozni. A másik oka a Millenium utáni évtizedek
nagyszámú harmadlagos kreatív tevékenységek megjelenésének a 21. század olyan új
társadalmi, gazdasági, illetve technológiai feltételrendszere (internet, közösségi média, új
reklámfelületek, gyorsabb, olcsóbb kommunikációs csatornák), melyek kedveznek a
kreatív sokszínűségnek.
A következőkben a győri kreatív tevékenységek szervezeti formái kerülnek górcső alá.
Fontos kérdés, hogy mely szervezeti forma a legideálisabb a kreatív személy működése
számára. A 25. ábra által láttatott oszlopok két kiemelkedően gyakori szervezeti formát
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vetít elénk. Az egyik az egyéni vállalkozás, a másik pedig a korlátolt felelősségű társaság.
Az eredmény nem okoz meglepetést, hiszen a kreatív személy számos esetben nemcsak
hogy egyedül végzi tevékenységét, de még bizonyos értelemben egyéniségnek is
tekinthető. A korlátolt felelősségű társaság pedig a kis- és középvállalkozások esetében egy
kedvelt társasági forma, márpedig a kreatív szegmens túlnyomó részt kis léptékű
vállalkozásokból áll, hiszen jellemzően tehetségen, speciális érdeklődési körön, sokszor
nehezen tanulható, alternatív képzési formákban elsajátítható tudásra épülnek tevékenységi
köreik.
A 25. ábrán először az intézményi formákban működő tevékenységek száma lett
feltüntetve, majd a non profit szervezetek – mint alapítvány, egyesület – kategóriái
láthatók, ezután még társas vállalkozásokat veszünk számba – mint Bt., Rt., Kft., -, így
eljutunk a már önállóan működtethető formákhoz, az egyéni vállalkozás kategóriához,
illetve végül a jogi személyiség nélküli magánszemélyi működéshez.52 Az ábrán még egy
kategória fellelhető, méghozzá az egyéb felirat is megjelenik. E kategóriában lehetőséget
adtunk arra, hogy a megkérdezett kreatív személy megadja saját működési formáját, ha az
előbbiekbe nem sorolható, vagy nem világos számára, melyik korábban felsorolt
kategóriában tartozik. Volt olyan kreatív személy a válaszadók között, aki még
szövetkezeti tag, azonban jelezte a kérdőíven, hogy társasági formába igyekszik a
tevékenységét áttenni. Volt aki, úgy jellemezte működési formáját, hogy önkéntes
tevékenység. Másik személy pedig szabadidős tevékenységként írta le működését, tehát e
tevékenységeket besorolhatták volna a magánszemély kategóriába is.

52

A sorrend felállításában a komplextől – esetünkben intézményi forma – a szimpláig – itt magánszemély –
logikát vettük alapul.
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25. ábra: A győri kreatív tevékenységek szervezeti formái
Forrás: Saját szerkesztés
A gyakoriságot tekintve az előzőekben tárgyalt egyéni vállalkozások és Kft.-k túlnyomó
hányada mellett még láthatjuk, hogy a betéti társaság, mint társas vállalkozási forma
szintén gyakori a kreatív szegmesben a többi szervezeti formához viszonyítva. Gyakoribb
forma még a magánszemélyként végzett kreatív tevékenységek, melynek oka, hogy a
kulturális és kreatív szférában nem minden esetben profitorientált működésről beszélünk,
hanem önmegvalósításról, önkifejezésről.53 Ezt a tény erősíti a non profit szervezetek
jelenléte a városban, alapítványként és főként egyesületként számos kreatív tevékenységet
felölelő szervezetet tarthatunk számon. Végül intézményi keretben is megjelennek a győri
kreatív tevékenységek, szereplők, különböző szakkörökön, valamint különböző társaságok
formájában művelik kulturális tevékenységüket, átadva tudásukat, értékrendjüket
fiataloknak, arra nyitott újonnan belépő tagoknak. A fentebb tárgyalt egyéb kategóriába is
több kreatív szereplő sorolta be magát. Az Rt., illetve a szakkörök gyenge értéket mutatnak
a vizsgált kérdés kontextusában.
A következőkben a győri kreatív tevékenységek célirányait mutatjuk be a 26. ábra
segítségével. A kreatív tevékenységek célja lehet profitszerzés, vagyis piaci értékesítés,

53

Ez a tény – vagyis a tevékenység önmagáért való végzése - teszi annyira jellegzetessé, más iparágaktól
különbözövé a kulturális és kreatív szegmenst, mely okán külön figyelmet érdemel, illetőleg sajátos
támogatáspolitikát.
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lehet egyszerűen a szabadidő eltöltésének egy formája, valamint önmegvalósítás, illetőleg
közösségek non profit céljainak megvalósítása, végül karitatív célok érvényesítése.

26. ábra: A győri kreatív tevékenységek motivációi
Forrás: Saját szerkesztés
Az ábra alapján azt látjuk, hogy legnagyobb részarányban piaci értékesítést jelöltek meg
célként a győri kreatívok. Az eredmény alapján azt a pozítiv következtetést vonhatjuk le,
hogy a győri kreatív tevékenységek nagy része profitképes tevékenység, jövedelmet tud
generálni, eléri azt a minőségi szintet, mely alapján keresletet tud indukálni, mely kereslet
hajlandó fizetni az adott kreatív vagy kulturális termékért, szolgáltatásért (későbbiekben az
árbevételi szinteket is taglaljuk). Az ábra oszlopai ugyanakkor átfedéseket is tartalmaznak,
ugyanis egy-egy kreatív szereplő több célirányt is megjelölt a megadottak közül. Jelenti ez
azt, hogy számos profitorientált kreatív vállalkozás többek között az adott kreatív személy
önmegvalósítását is szolgálja, vagy éppen szabadidejének kellemes és hasznos töltésével
keres mellékes jövedelmet tevékenységével. (Itt is hangsúlyozni kell a kellemes és hasznos
valós egyidejű érvényesülését a kreatív szektorban, vagyis olyan munkáról beszélünk,
mely egyszerre teremt jövedelmet és egyszerre élmény mind a tevékenységet végző, mind
a fogyasztó számára.) Magas részaránnyal fordult elő a non profit közösségek
működtetésének célja, valamint karitatív célok megvalósítása. A szabadidő eltöltése kis
részarányt képvisel a teljes vizsgált sokaságon belül, jelentve, hogy a kreatív
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tevékenységek többsége többet céloz meg pusztán szabadidős tevékenységnél. Végül az
egyéb kategória kapta a legkevesebb megjelölést a kérdőíven e kérdésen belül, sajnos
azonban a kitöltők nem nyilatkoztak arról, hogy a megadottakon kívül milyen motiváció
alapján végzik kreatív tevékenységüket.
A győri kreatív tevékenységek motivációinak taglalása után a célcsoportokat vesszük
górcső alá. A 27. ábra alapján számba vehetjük a következő célcsoportokat a kreatív szféra
viszonylatában, Győrben: gazdasági szervezetek, vallási közösségek, társadalmi csoportok,
non profit szervezetek, közösségi intézmények, magánszemélyek csoportja, illetve
magánszemélyek. Az ábra jól szemlélteti, hogy a legfontosabb célcsoport a vizsgált
kontextusban a magánszemélyek. Az eredmény jól kifejezi, hogy egy-egy alkotói
tevékenység végtermékére a magánszemélyek tartanak igényt legnagyobb mértékben.

27. ábra: A győri kreatív tevékenységek célcsoportjai
Forrás: Saját szerkesztés
Ugyanakkor a gazdasági szervezetek és közösségi intézmények is kiugró értékkel bírnak,
vagyis számos kreatív vállalkozás más gazdasági szereplő számára nyújt kreatív
szolgáltatást, például grafikai munkákat, design-tervezést. Illetőleg a közösségi, kulturális
intézmények is rendre igénybe veszik a kreatívok által nyújtott szolgáltatásokat. De nem
elhanyagolható fogyasztói bázis a magánszemélyek csoportja, mely magán közösségeket
takar, olyan közösségeket, amelyek a kulturális élet aktív szereplői. A non profit
szervezetek vélhetőleg kulturális egyesületek, amelyek szintén támaszkodnak a győri
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kreatívok jelenlétére és működésére a városban. A vallási közösségek is igényt tartanak
kreatív és kulturális javakra, valamint a társadalmi csoportok külön is elkülöníthető
szegmenst jelentenek, gondolva itt kifejezetten a fiatalokra, valamint a kultúrára érzékeny
rétegekre. Ez utóbbi szegmensnél valamivel magasabb értéket kapott az „egyéb” címszó,
mint célközönség, e kérdéskör esetében kérdőívünkben kaptunk a válaszadóktól
részletezéseket. Az „egyéb” címszó keretében a következő célközönségeket jelölték meg
azok a kreatívok, akik e kategóriát választották:


bárki, aki érdeklődik a szép- és népművészet iránt,



közintézmények,



mindenki,



kisgyermekes családok, akik elmennek az illető koncertjeire, foglalkozásaira,
előadásaira,



népművészeti egyesületek.

A közintézmények kategóriát megadtuk, mint közösségi intézmények, tehát ez esetben
nem releváns a „egyéb” kategória megjelölés. A „bárki”, illetve „mindenki” válaszok
voltaképpen szemléletmód, vagyis az alkotó nem konkrét célcsoport számára alkot, hanem
akárkinek, aki a művészet felé nyitott és érdeklődik. A „kisgyermekes családok” pedig egy
szűk csoport megjelölés, kifejezetten gyermekprogramok e réteget célozzák meg. A
népművészeti egyesületek a kulturális egyesületek csoportba tartozik, a kérdőívben
megadható lett volna, mint kategória. Ugyanakkor ez utóbbi a kreatív szegmensben
ugyancsak megjelenő értéklánc rendszer elemzésére ad inspirációt, vagyis annak a
láncolatnak a felderítésére, hogy a kulturális végproduktum milyen megelőző értékeket,
kulturális szolgáltatásokat, terméketek igényel, ezek hogyan kapcsolódnak össze, hogyan
épülnek be a végső hozzáadott értékbe.
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28. ábra: A győri kreatívok domináns fogyasztóinak előfordulása
Forrás: Saját szerkesztés
A vizsgált szegmens célpiacainak területi dimenzióit tekintve elmondható, hogy főként
Győrben és térségében találnak vevőkre, befogadókra kreatív tevékenységük nyomán a
győri kreatívok. Az arány rendkívül kiugró, tehát megállapíthatjuk, hogy területileg nem
tekintenek jelentős mértékben városkapun túlra a kreatív szereplők, ha a piac a szempont,
nem bírnak országos, vagy éppen nemzetközi ismertséggel túlnyomórészt. Az is
feltételezhető, hogy nem törekednek, nem rendelkeznek kellő motivációval szélesebb körű
piacok feltérképezésére, illetve nem birtokolják a piacbővüléshez szükséges ismereteket,
technikai eszköztárat. Kis mértékben ugyanakkor vannak országos értékesítések, mely
arány mellett hasonló mértékben Budapest is megjelenik célpiacként, illetve némi európai
és Európán kívüli célpiac is felfedezhető. Volt 1 fő, aki az „egyéb” kategóriát jelölte meg,
azon belül pedig úgy fogalmazott, hogy világszerte értékesít az internet által.
A győri székhelyű kreatív tevékenységek működése nem minden esetben Győr
városában zajlik, mint azt a 29. ábra szemlélteti. Található olyan kreatív szereplő a
városban, amelynek bár Győrben van székhelye, tevékenységét mégis valamely más hazai
településen, illetve Budapesten végzi, valamint a tevékenység jellegéből adódóan online
működik.
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29. ábra: A győri székhelyű kreatív tevékenységek működési helyei
Forrás: Saját szerkesztés
Nagyon fontos kérdés, hogy a győri kreatívok miképpen kötődnek a városhoz, miért éppen
Győr a székhelyük, miért e városban vannak jelen tevékenységükkel. A kérdés azért is
jelentős, mivel választ jelent arra a kérdésre, hogy maga Győr városa bír e valamilyen
attraktivitással a kreatív osztály tagjai számára, rendelkezik-e olyan puha vagy éppen
kemény (telepítési) tényezővel, mely bevonzza a kreatív egyéneket a városba, tartós
jelenlétet magával vonva a kreatívok tekintetében.

30. ábra: Győrben található kreatív tevékenységek városhoz kapcsoló tényezői
Forrás: Saját szerkesztés
A fenti 30. ábra alapján azt látjuk, hogy a győri kreatívok legnagyobb részt Győrben
születtek, e városból származnak. E tény kettős tartalmat tükröz, egyrészt megtartó erővel
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bír a város az itt születtek tekintetében, másrészt régión kívülről nem költöznek be kreatív
egyének dinamikus léptékben. A célközönség és piac erőteljes megjelenése visszatükrözi a
győriek kultúra és kreatív tevékenységek iránti igényét, igényességet, illetve a város
lakossága keresleti oldalként releváns piacot jelent, megélhetésre van mód kreatív
munkával a városban. Szintén erős arányt képvisel a város kulturális és szellemi miliője,
mely fontos – puha - telepítési tényezőt jelent, erősségként építhet e jellemzőre a város
kreatív stratégiájában. Mindemellett kedvező telephelynek ítélték a helyi kreatív szereplők
Győr városát, mely jellemzőnek részletei nehezen megfogható, hiszen kreatív
tevékenységekről beszélünk, melyek sajátos, szubjektív, elvont, egyénenkénti igényeket
fogalmazhatnak meg egy-egy telephellyel szemben. Ezek feltárása és kifelé való
kommunikálása beilleszthető a város kreatív stratégiájába. A képzett munkaerő, illetve a
lakhely ténye nem jelentős faktor a kreatív tevékenység Győrben való végzése
szempontjából. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a válaszadók nem egy-egy opciót
jelöltek meg e kérdés során, hanem több lehetőséget is kiválasztottak. Jellemző hármas volt
a jelölések során a születési hely, a célközönség és piac, illetve a város szellemi és
kulturális miliője. Valamivel kevesebben a kedvező telephelyet is hozzávették az előző
három tényezőhöz, mint a kreatív tevékenység Győr városához kapcsolható tényező.
Az alábbi 31. ábra a győri kreatívok tevékenységeihez kapcsolható olyan tényezőket
veszi számba, amelyek eltérő mértékben relevánsak a vizsgált szegmens működése
szempontjából. Az ábra egyfajta kreatív tevékenységek szükséglet-piramisa, hiszen a
talpazattól a csúcsig egyre kisebb mértékű relevanciája van a tényezőknek a vizsgált
kontextusban, illetve a feltételrendszer elemei egymásra épülnek a legfontosabbtól a
kevésbé fontosig. A piramis tulajdonképpen egy modell, amely a kreatív szférára jellemző
termelési tényező értékelést vetíti elénk. A modell tehát alkalmas arra, hogy a kreatív és
kulturális szegmens más iparágaktól eltérő, sajátos jellegzetességeit vizsgálja a termelési
tényezők tekintetében.54

54

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a kiküldött kérdőívek 30%-ban visszaérkezett adatai alapján

állítottuk fel a modellt, így valószínűsíthető, hogy a maradék – 70%-ot kitevő – kérdőívek befolyásolnák a
piramis tényezőinek értékelését. Többek között a tőke, pénz, befektetés hármasa értékelésének összesített
eredménye megváltozhat akkor, amikor is olyan kreatív tevékenységek kerülnek túlsúlyba a mintában –
például szoftveripar -, amelyek számítástechnika, kommunikációs technológiák nélkül nem működhetnének,
mely technológiák jelentős induló tőkét kívánnak meg. Azonban e dolgozatban a meglévő eredményekre
tudunk csak támaszkodni, e fentebb kifejtett problémára reflektálni tudunk csak, és a modell későbbi
finomítására teszünk ígéretet.
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31. ábra: A győri kreatívok tevékenységeit meghatározó tényezői értékelő piramisa
Forrás: Saját szerkesztés
Az ábrán világosan látszik, hogy a talapzat – vagyis a legfontosabb tényező – a képzettség,
tudás, tapasztalat. Tehát a kreatív – vagy éppen művészeti - tevékenység elképzelhetetlen
a speciális tudás nélkül, valójában e tudás testesíti meg a kreatív termék vagy szolgáltatás,
illetve élmény lényegét. E tényező megszerzése a legnehezebb, hiszen sok-sok év
szükséges az adott tudás, vagy művészeti készség elsajátításához, tökéletesítéséhez,
speciális képzést, iskolákat, sokévi gyakorlást igényel, illetve a legtöbb esetben magasfokú
tehetséget is. Ez a tényező a legerősebb, illetve támasza minden más tényezőnek. A
piramis második foka az ötlet, megújítás, kreativitás. Minden tudás akkor érvényesül, ha az
egyén képes azt szintetizálni, formába önteni és a ma igényeihez igazítani termékét,
szolgáltatását. Ehhez ötletek kellenek, amelyhez elengedhetetlen a kreativitás, illetve a
mindig izgalmasat nyújtani akaró kreatív tevékenységtől megújulást követel a közönség,
fogyasztói bázis.
A kommunikáció a harmadik lépcső, mely elvezeti a kreatív egyént a fogyasztói
bázishoz, jelenlétét sugározza, segít feltárni a piacokat. Hiszen egy szokványos termékkel
szemben a kreatív egyén alkotása nem személytelen, nem lehet levenni a polcról, sokszor
nem választható el maga a termék a kibocsátójától – gondolva itt az előadó-, de akár a
képzőművészekre -, a kommunikáció alapvető az „eladó” és „vevő” között, ha kreatív és
kulturális javakról beszélünk.
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A következő lépcsőfok, releváns tényező az ösztönzés, elismerés, siker. Az a tény, hogy
máris a negyedik foka a piramisnak e tényező, kifejezi, hogy a kreatív szegmens rendkívül
fontos erőforrása az az elismerés, visszacsatolás, amely kívülről, a közönségtől,
vevőkörtől, társadalomtól (várostól, államtól) érkezik. A kreatívok ugyanis nemcsak egy
terméket adnak el vagy szolgáltatást kínálnak, hanem olyan kulturális, szimbólikus,
esztétikai, szellemi alkotást adnak át, amelynek érték mivolta függ a befogadó közeg
ítéletétől, véleményétől, megelégedettségétől. Legalábbis befolyásolja a kreatív egyén
hangulatát, motiváltságát, elhivatottságát. Alkotása nem pusztán egy értékesítendő termék,
mellyel pénzt keres, hanem érték, mellyel maradandót, vagy szellemi értelemben
magasabbrendűt teremt, azonban ennek igazolásához szükséges a köz pozítiv megítélése.
Illetőleg személyes önbecsülését is táplálja a siker, hiszen a már említett kapcsolat az
alkotó és alkotása között rendkívül erőteljes, sokszor a kettő minthogynem egy és ugyanaz,
az alkotás sikere az alkotó sikere. A városoknak éppen ezért szükséges módszeresen,
valamilyen formában díjazniuk, elismerniük, ösztönözniük a kreatív szféra szereplőinek
munkáját, munkásságát.
Az ötödik legfontosabb termelési tényező a hely, létesítmény, műterem. E tényező a
legtöbb kreatív esetében fizikailag rendkívül egyszerű, kis helyiség, ahol a művész
nyugodtan alkothat. Nem igényel rendkívüli beruházásokat, mint más – például feldolgozó
ipari – vállalatnál, ugyanakkor mégis az ötödik legfontosabb tényezőnek tekintik és
sokszor nem is olyan könnyű megteremteni e feltételt. A problémát az jelenti, hogy
sokszor nehéz hozzájutni egy megfelelő elhelyezkedésű, méretű térhez, amelynek a bérleti
díja megfizethető, az alkotás – vagy például gyakorlás – zavartalanul (vagy éppen másokat
nem zavarva) végezhető. A másik érdekesség, sajátosság e tényezővel kapcsolatban a
tevékenység speciális feltételei, akusztikai, hangulati elemek, a tér inspiráló volta, valamint
felszerelések, eszközök, a tevékenységgel járó máshol nem torelált következmények
(festék, zűrzavar), amelyek olyan puha tényezők, melyek nehezen megfogható,
megfogalmazható igények, a kreatív maga alakítja ki, mely okán a legjobb, ha az adott
hely a sajátja, vagy bérleményként szabadsága e téren biztosított. A városok sokat tehetnek
e feltétel megteremtéséért, kialakíthatnak a város bizonyos részeiben művésznegyedet,
alacsony bérleti díjjal kínált termeket, műhelyeket.
A következő termelési tényezők már kisebb súllyal szerepelnek a kreatívok tényező
értékelő piramisában. A számítástechnikai háttér a kreatív szegmens bizonyos ágaiban
fontos, a design, a szoftveripar kiemelhető e tekintetben. Az anyag pedig a képzőművészet
számára meghatározó tényező.
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A marketing, reklám a teljes szegmens kérdésköre, az ismertség, elismertség alapvető a
kreatív és kulturális szférában. A sajátosság az, hogy itt nem a terméket vagy a céget
ismeri a fogyasztói csoport kizárólag, hanem magát az alkotó személyt, a róla kialakult
kép, benyomások sokban befolyásolják alkotói sikerét. A marketingnek teljesen más
eszközei jelennek meg, mint egy átlagos termék esetében, nem elég a termék reklámozása,
hanem egy profilt, illetve egy értéktudatot szükséges kialakítani az alkotó személy, az adott
kreatív tevékenység és az abból származó alkotások tükrében.
A következő lépcsőfokok, az eszközök és alkalmazottak más ágazatokhoz képest
alacsonyabb fontossággal bírnak a kreatív szegmensben, hiszen a piramis csúcsa felé
járunk. Az eszközök között nem milliós gépekről beszélünk, esetleg a szoftver és design
ipar igényel nagyobb rangú befektetéseket. Az eszközök inkább speciálisak, illetve
különlegesek. Alkalmazottak szintén inkább a kreatív szolgáltatásokat nyújtó cégeknél
jellemző.
A piramis utolsó előtti foka az utánpótlás, tanítványok. Nem annyira a kreatív
tevékenységhez, mind inkább a kreatív egyén személyes „ügyéhez” kapcsolható, vagyis
annak fontossága, hogy tudását, művészetét továbbadja, átörökíti. A művészeti és más
kreatív jellegű képzés egyébként is állami iskolákban történik, nem a kreatív egyén végzi,
ritka esetben, személyes történetek persze vannak.
Végül a tőke, pénz, befektetés hármasa a legkevésbé fontos eleme a kreatívok értékelő
piramisának, annak utolsó foka. E tény is fémjelzi azt a kreatív szegmensre jellemző
sajátosságot, hogy a kreatív tevékenység nem pénz kérdése, nem erőteljes befektetések
nyomán bontakozik ki, hanem a kreatív egyén intuíciókon, tehetségen, kreativitáson
alapuló önkifejezés, önmegvalósítás és szellemi értékrendet, értékeket teremtő szándéka,
működése által. Emiatt titulálhatjuk sok értelemben érzékeny szférának a kreatív
szegmenst, melynek tudatos – többek között várospolitikai – ösztönzése nem könnyű
feladat, puha faktorok sora határozza meg a kreatív szféra jelenlétének erősségét egy-egy
városban.
Amikor a feltételrendszer megfelelő volta mellett létrejön a kreatív és kulturális termék
vagy szolgáltatás, a következő láncszem a „jószág” fogyasztóhoz való eljuttatása. A
kreatív szegmens értékesítési csatornáit mutatja be a következő, 32. ábra:
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32. ábra: A győri kreatívok értékesítési csatornái
Forrás: Saját szerkesztés
Az ábra oszlopai balról jobbra haladva veszik számba a jobboldalt megadott értékesítési
csatornák típusainak alkalmazási gyakoriságát, volumenét a győri kreatívok körében. Az
első oszlop a direkt értékesítés a kreatív telephelyén, mely értékesítési csatorna
alkalmazása gyakorinak minősíthető, a második leggyakrabban alkalmazott mód. Hasonló
mód a bérelt vagy más telephelyén való értékesítés, bár kevésbé erőteljes a kreatívok
körében. Mód lehet a közvetítővel való értékesítés, például galérián keresztül, bizonyos
kreatív ágazathoz, műfajhoz kötődően (képzőművészeti alkotások). Az online értékesítés
meglehetősen gyakori, hírdetéseken keresztül történhet, illetve hasonló mód az, amikor
már saját honlappal rendelkezik a kreatív szereplő, mely csatorna a leggyakrabban
alkalmazott módozat a győri kreatívok körében. Ugyancsak internetes felület a webáruház,
azonban kevésbé alkalmazott csatorna. A korábban kialakított hálózaton keresztül való
értékesítés, tematikus honlapon vagy valamely szervezet honlapján, illetve képviselőkön,
megbízottakon keresztüli értékesítés nem jellemző túzott mértékben, vagyis a kreatív
egyén ilyen értelemben nem bízza másra az értékesítést, ilyen jellegű partnerségekre nem
támaszkodik. Rendszeres hirdetések, szakmai vásárok, rendszeres szakmai kiállítások,
szakmai bemutatók azonban meglehetősen gyakran alkalmazott értékesítési módozatok a
győri kreatívok körében.
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Az ábra utolsó oszlopa pedig az „egyéb” kategória, melyet viszonylag sokan
megjelöltek a válaszadók közül, méghozzá pontosan meghatározva, hogy ők milyen
értékesítési csatornát alkalmaznak, amelyeket az előbbi kategóriákba nem tudtak
besoroloni. Tehát az „egyéb” kategóriába sorolták a következő típusokat: többen beírták a
kérdőív erre lehetőséget adó rubrikájába, hogy személyes kapcsolatok révén, személyes
úton, illetve ajánlás útján értékesítenek. Voltak, akik úgy jellemezték értékesítési
csatornájukat, hogy szájról-szájra terjed az ajánlás. Megjelent az „egyéb” kategóriában a
mozi és tv együttesen, valamint a lapterjesztők, televízióműsor szolgáltatók és rádióadó,
mint csatornák. „Direkt értékesítés más telephelyén” kategóriát megadtunk ugyan, de
árnyalatnyi különbség okán az „egyéb” kategóriába került a direkt értékesítés partner
telephelyén is. Volt olyan, aki úgy nyilatkozott e kérdésről, hogy egyszerűen megbízást
kap, illetve volt, aki kihangsúlyozta, hogy csak és kizárólag személyes egyeztetés által
vállal megbízást, a megadott értékesítési csatornák nem értelmezhetők az ő tevékenysége
kapcsán. Többen intézményi háttért, intézményi segítséget jelöltek meg, mint csatorna az
értékesítés során, végül egy fő arról nyilatkozott, hogy egyszerűen nem értékesít.
A kreatív szegmens által létrehozott alkotások eszmei értéke magas, azonban ennek
ellenére a profitabilitása egy-egy kreatív tevékenységnek korántsem minden esetben áll
fenn. A 33. ábra jól szemlélteti, hogy a győri kreatívok körének csupán a fele számára
biztosítja kreatív tevékenysége a megélhetést. Mintegy harmadának részben, ötödének
pedig egyáltalán nem biztosítja a megélhetését az adott kreatív munka.

Biztosított megélhetés a
kreatív tevékenység által

33%
50%
17%

Nem biztosított
megélhetés a kreatív
tevékenység által
Részben bíztosított
megélhetés a kreatív
tevékenység által

33. ábra: A megélhetés biztosításának szintjei megoszlása a győri kreatívok tekintetében
Forrás: Saját szerkesztés
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Az ok mögött sokminden húzódik, de mindenképp függ a kreatív tevékenység fajtájától. A
szoftveripar vagy design ipar profitábilis vállalkozásokat ölel fel, míg egy népművészeti
hagyományőrző művészeti tevékenység kisebb mértékű kereslettel találkozik termékei
iránt. Az adott kor divatirányai befolyásoló tényező, illetve a kereslet további jellemzői:
műveltség, igény, vásárlóerő, tájékozottság szintén számítanak. A kreatív szegmens
problematikája, hogy sok értékes alkotói tevékenység veszélyeztetve van a profit hiánya
okán, ezért szükséges városi szintén segíteni, támogatni különböző formában, technikákkal
a kreatívok tevékenységét.
Milyen jellegű támogatásokkal segítheti a város a kreatív tevékenységeket? A kreatívok
számára milyen támogatási formák a legmegfelelőbbek? A győri kreatív szegmenst
feltérképező kutatásban számos lehetőséget, technikát vázoltunk fel, amelyeket
pontszámmal értékeltek a válaszadó kreatívok (34. ábra):

34. ábra: Támogatási formák értékelése a győri kreatívok körében
Forrás: Saját szerkesztés
A fenti ábrán világosan látszik, hogy valamennyi támogatási formát szükségesnek,
hasznosnak ítéltek meg a kreatívok, hiszen az átlagos pontszámok viszonylag magasak,
illetve közeliek egymáshoz a támogatási formák esetében. A legmagasabb átlagos
pontszámot azonban a kreatív rendezvények lehetősége kapta, olyan rendezvényeké,
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amelyek elősegítik a kreatív szegmens szereplőinek találkozását, egymás megismerését.
Arra következtethetünk az eredményből, hogy a kreatív szféra tagjainak igénye van arra,
hogy ne elszigetelten működjenek, hanem részei legyenek egy közösségnek, amely hasonló
gondolkodású, alkotó egyénekből áll. E rendezvények alkalmat adnának az egymástól való
tanulásra, isnpirálódásra, ötletek cserélésére, hálózatosodásra. Szintén magas pontszámot
kapott

a rendszeres

híradások

esetleges

lehetősége a városban

zajló kreatív

tevékenységekről. E híradások olyan reklámfelületet adnának a kreatívok számára, amelyet
önerőből sem és technikailag sem tudnak általában elérni. A harmadik legfontosabb eszköz
egy városi kreatív honlap lenne a kreatívok szerint, ahol megjelenhetnének, széles körben
válhatnának ismertté, erősebb kisugárzása lenne a városhoz való tartozásuknak, illetve a
honlapra látogatók is egy kalap alatt láthatnák a teljes kreatív szegmenst az adott városban.
A támogatási formák listája gazdag, melyek egytől egyig sokban járulhatnak hozzá a
kreatívok sikeres működéséhez. A különféle ösztöndíjaktól kezdve, a kedvező bérleti
konstrukciójú műteremházon keresztül a képzések szervezéséig, pénzügyi, könyvelési,
adójogi tanácsadáson át ún. kreatív utca vagy kreatív ház kialakításáig a városok jelentős
mértékben elősegíthetik a kreatív szféra virágzását, illetve a város saját maga, mint a
kreatívok számára vonzó hellyé válhat e támogatási formák (puha telepítési tényezők)
kialakítása által.
Mindemellett a kreatívok maguk is alakítják, formálják működésük dimenzióit,
kapcsolati hálót kialakítanak a saját szakmai, művészeti területükön belül. Az
együttműködések hálózatosodást eredményeznek, hosszútávon érvényesülő kapcsolati
relációkat. Az alábbi, 35. ábra a győri kreatívok együttműködési hálózatának területi
aspektusát mutatja be:
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35. ábra: A győri kreatívok együttműködési hálózatának területi dimenziói
Forrás: Saját szerkesztés
Látható az ábra alapján, hogy a győri kreatívok főként Győrben és környékén rendelkeznek
együttműködési relációkkal. Az eredmény pozitív vetülete, hogy a győri kreatívok erőteljes
lokálpatriótizmussal jellemezhetők, itt építik ki kapcsolatrendszerüket, e térségre
koncentrálnak. Budapest szintén tere a kapcsolatoknak, mely okán a főváros közelsége
pozítiv szinergiát jelent (nem pedig elszívó hatást). Országos szakmai körökben is jelen
vannak a győri kreatívok, így nemcsak a maguk, hanem a város jóhírét is viszik, erősítik.
Illetőleg biztató, hogy vannak külföldi kapcsolatok, nemzetközi kitekintés is zajlik,
nemzetközi porondon is találunk együttműködéseket a város kreatív szegmense
vonatkozásában.

Partnerségeket

találunk

ekképpen

Angliában,

Németországban,

Kanadában, Olaszországban, Ausztriában, Svájcban, valamint Görögországban a győri
kreatívok esetében. Konkrét külföldi városok - amelyeket megemlítenek e kérdéskörben –
Seattle, Hamburg, illetve Zabrze Lengyelországban. Külföldi szervezetek pedig a Pekingi
Magyar Kulturális Intézet, az Atelier Társaság Rév-Komáromban, az Európai Quilt
Szövetség, a Bild-Werk Frauenau, a Global Doll Society, illetve a Nemzetközi
webgarléria, amelyeket beírtak a győri kreatívok a kérdőívünkbe. Megemlítik továbbá a
Google, a Facebook, illetve a LinkedIn platformokat, mint az együttműködési hálózat
virtuális felületei, végül a Helsinki Design Hét, mint külföldi program nyújt lehetőséget
valamely győri kreatív személynek a hálózatosodásra.
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Azonban milyen konkrét szervezeteket ölelnek fel ezek az együttműködések, a győri
kreatívok kikkel tudnak hosszútávú kapcsolatokat kialakítani, illetve külföldön milyen
országok és szervezetek jelentik a kapcsolatokat a vizsgált csoport számára? A következő,
13. táblázat magában foglalja e szervezeteket, csoportokat, országokat, illetve nemzetközi
szervezeteket, melyekkel a győri kreatívok kapcsolatban állnak (némely szervezet többször
említésre került, e töbszörözést a táblázat tartalmazza annak érdekében, hogy lássuk, mely
szervezetek a legaktívabbak a győri kreatívokkal való kapcsolati relációk kialakításában,
fenntartásában). 55
13. táblázat: A válaszadó győri kreatívok együttműködési hálózata
szervezetekkel, intézményekkel
Győr és környéke
Szervezet/Intézmény
Nyomda, grafikus,
webdesign, alkotóművész
Kisalföldi Népművészek
Egyesülete,
Napóra Egyesület

Terasz Csoport Egyesület

Ország
Szervezet

Külföld
Ország/Város

Kamara, oktatási
intézmények

Nagy-Britannia

Magyar Foltvarró Céh

Kína

Salva Vita Alapítvány

Németország

Győri Megyei Könyvtár

Kránitz Ferenc, Pannako, Info
Art Net, Palatia
Muszáj Egyesület, Reflex
Egyesület,
Miabaro vállakozás művészei,
Tolnay Imre festőművész,
Terasz Csoport, Táncoló
Gurgulya
Ifjú Mívesek egyesülete

Kortárs Kiadó

Alkotó egyesületek, iskolák,
szakmai szervezetek, egyetem

Kulturális intézmények

Kulturális és oktatási
intézmények

Terasz Csoport, Rómer Ház

Művészcsoport

MET Magyar
Elektrogáfiai Társaság
Zala megyei
Népművészeti Egyesület
Magyar Csipke
Egyesület, Kiss Áron
Játék Társaság,
Magyar Bababarátok
Egyesülete
design szervezetek,
designerek

Aranyfonal Rábaközi Kézműves
Egyesület,
Montázs Kézműhely Egyesület

Hagyományok Háza

KOMP, MAOE,
Symposion Alapítvány,
GYÍK Műhely

Napóra Egesület
ART WORLD HUNGARY
Egyesület

Kisalföldi Népművészek
Egyesülete
Kisalföldi Népművészeti
Egyesület

Projektmunka más grafikussal

Kulturális intézmények

KKV Média
Szakmai szervezetek,
vállalatok
MAOE, Képző és
Iparművészeti Szövetség,
Magyar Üvegművészek
Társasága

Szlovákia

Szervezet

Pekingi Magyar
Kulturális intézet

Atelier társaság
(Rév-Komárom)

Canada, NagyBritannia
EQA (Foltvarró
Európai Tagság)

Nagy-Britannia

Bild-Werk Frauenau
(művészeti
szervezet)
Fazekas Fanny, a
Helsinki Design
Week
magyar szekciójának
kurátora
Global Doll Society
GDS

Belgium
(Brüsszel)

ECSITE

Németország

Finnország
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Ugyanakkor hangsúlyoznunk szükséges, hogy még a kisebb arányú válaszadóknak is (az összes
megkérdezetthez képest) a csekélyebb hányada adta meg pontosan leírva e kapcsolatokat. Ekképpen
érdemleges hálózati elemzést, ábrázolást nem áll módunkban megtenni, mivel nem tükrözné a tényleges
valóságot. Félrevezető lenne például az öt kreatív által említett Terasz Csoport súlya a hálózatban, hiszen az
öt fő elenyésző a több mint négyszáz városi kreatív szereplőhöz képest (mégha a teljes sokaság esetén az
említés ötnél több is lenne, csakhogy adatunk nincs erről), az ábrázolásban pedig megtévesztő lenne a kis
elemszámban fellelhető gyakorisága e szervezetnek. Valamint a rengeteg kapcsolat strukturálása, elemzése,
megrajzolása óriási szakmai feladat, a megjelenítés is jelentős nagyságrendű, véleményünk szerint e dolgozat
kapacitásait és vállalásait meghaladná.
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Generációk Háza, Kisalföldi
Népművészek Egyesülete

Győri Művészeti, Fesztivál- és
Művelődési Központ

Népművészeti
Egyesületek Szövetsége

Höveji Csipke Egyesület

Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum

Bakonyalja
Népművészeti Egyesület

Salva Vita Alapítvány Design
Randi,
Terasz Csoport, Design Hét

Nemzetközi
webgaléria
Olaszország,
Ausztria,
Németország,
Svájc

Széchenyi István Egyetem
Népművészeti
Egyesületek Szövetsége,

Terasz Csoport, Design Hét
ART9000
Kisalföldi Népművészek
Egyesülete

Seattle (USA),
Hamburg (D),
Zabrze (PL)

Külföldi
táncművészeti
egyesületek

Olaszország,
Görögország

Művészetek Palotája
Kisképző

Forrás: Saját szerkesztés
A táblázat gazdag tárháza az intézményeknek és szervezeteknek, amelyek állandó vagy
időszaki kapcsolatot ápolnak a győri kreatív szféra szereplőivel. Győr és környéke
vonatkozásban töbszörösen jelennek meg a győri kulturális és oktatási intézmények a
tárgyalt kontextusban, a győri megyei könyvtár, a Győri Művészeti, Fesztivál- és
Művelődési Központ, Terasz Csoport, Design Hét, Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum, Rómer Ház, vagy éppen a Széchenyi István Egyetem. A Kisalföldi
Népművészek Egyesülete is aktív szerepet vállal a helyi kreatívok kapcsolati relációiban,
de a Hagyományok Háza, illetve sok egyesület is fontos szerepet játszik e kérdéskörben,
helyben. Országos kitekintésben fontos partnere a győri kreatívoknak a Művészetek
Palotája, országos szintű szervezetek, alapítványok, társaságok, mint például a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége, vagy éppen a Magyar Foltvarró Céh mellett a
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság is megemlíthető. Külföldön számos országban
találhatóak kapcsolatok a vizsgált szegmenshez kötődően, Nagy-Britannia, Németország
több esetben is megjelenik, de Szlovákia, Lengyelország, Ausztria, Svájc, Belgium,
Finnország, Olaszország, Görögország, Egyesült Államok és Kanada is magában rejt győri
kreatív kapcsolatokat. E kapcsolatok design szervezeteket, táncművészeti egyesületeket,
iparművészeti szervezeteket foglalnak magukban.
Végül a Győr városában található kreatív szféra gazdasági vonatkozású vizsgálatát is
tárgyaljuk. Adatokat gyűjtöttünk a kreatív szféra árbevételi szintjeivel, a foglalkoztatottak
számával, illetve az esetleges ráfordítások értékeivel kapcsolatosan. Mindegyik adathalmaz
2017-es évre vonatkozó értékeket foglal magában.
A 14. táblázat a győri kreatív szféra árbevétel érték-sávjait mutatja az egyes kreatív
tevékenységekhez tartozóan. Az egyes sávokba tartozóan megszámoltuk a kreatív
vállalkozásokat, és azt kaptuk, hogy a legtöbb kreatív vállalkozás – 31 darab - 1 millió Ft
alatti éves árbevételt generált 2017-ben. Nem sokkal kevesebb vállalkozás - 27 darab 140

viszont már 1 és 10 millió Ft közötti éves árbevételt tudhatott magának a vizsgált évben, 28
darab kreatív vállakozás pedig meghaladta a 10 milliós határt. Végül 100 millió foritos
éves árbevétel felett viszont már csak 12 darab vállalkozást találtunk. 16-an ugyanakkor
nem nyilatkoztak e kérdésben.
14. táblázat: Győr városában található kérdőívünkre válaszoló kreatív szereplők
vállalkozásainak darabszáma árbevétel szerinti megoszlásban
Összegtartományok az
árbevételek
vonatkozásában
Kreatív vállalkozások
száma56

0 - 1 millió
Ft

1 - 10 millió
Ft

10 - 100
millió Ft

100 millió Ft
feletti

31 darab

27 darab

28 darab

12 darab

Forrás: Saját szerkesztés
A 10 és 100 millió Ft közötti árbevétel adatok esetén rendre a design ipar, a kreatív
szolgáltatásokat nyújtó cégek, illetve a szórakoztatóipar vállalkozásai, valamint a kreatív és
biotermékeket kínáló vállalkozások jelennek meg. A 100 millió Ft-os éves árbevétel feletti
értékekhez a kreatív szolgáltatások, a szórakoztatóipar, a design és végül a szoftveripar
vállalkozásaihoz tartoznak. Végül ki kell emelni, hogy legmagasabb árbevétel értékek
kizárólag a szoftveripar vállalkozásaihoz kapcsolhatók.
A foglalkoztatottsági adatokról elmondható, hogy a kreatív szférára nem jellemző a
magas számú foglalkoztatás, e gazdasági szegmens nem vállal nagy szerepet a városi vagy
régiós foglalkoztatásban. A kreatív tevékenységek jellege, speciális, illetve magas
hozzáadott értékű tudást megkövetelő volta nem teszi lehetővé nagy létszámú
munkavállalók alkalmazását, a keresleti oldal sem tekinthető sok kreatív tevékenységnél
biztos és elégséges árbevételt generáló piacnak, mely lehetővé tenné újabb munkatárs
felvételét adott kreatív vállalkozáshoz. Ha mégis van mód profitábilis működésre, inkább
munkaerőhiánnyal szembesül a terület a speciális tudás feltétele miatt. Ugyanakkor e
tényeket Győr városának kreatív szegmense feltérképezése alapján állítjuk, mely
hipotézisek európai nagyvárosokban, illetve fővárosokban másként jelenhetnek meg.
Illetőleg városi színtű kreatív-ipari gazdaságpolitikával vélhetőleg befolyásható a közepes
méretű városokban is a kreatív szféra foglalkoztatási mutatói.
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A válaszadók közül 16-an nem nyilatkoztak e kérdésben.
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15. táblázat: Foglalkoztatottak száma a kreatív szegmens vállalkozásainál a válaszadók
körében és az ahhoz kapcsolható vállalkozások darabszáma
önállóan vagy
1 – 10 fő
10 - 100 fő
100 fő felett
Foglalkoztatottak száma
1 fő
között
között
foglalkoztatott
Kreatív vállalkozások
55 darab
39 darab
9 darab
1 darab58
száma57
Forrás: Saját szerkesztés
A 15. táblázat alapján láthatjuk, hogy csak néhány vállalkozás esetében beszélhetünk
magas volumenű foglalkoztatásról, a design, a kiadói tevékenység, média, kreatív
szolgáltatások, reklám- és hírügynökség, illetve a szoftveripar jelenti ezen foglalkoztatók
körét Győr városában. 100 fő feletti foglalkoztatottsági adatról pedig csak 1 vállalkozás
számolt be. A táblázatból kitűnik, hogy jellemzően 10 fő alatti foglalkoztatottságról illetve
túlnyomó részt önálló tevékenykedésről vagy 1 fő foglalkoztatásáról beszélhetünk a
vizsgált szegmensben. A korábbi, tehát az árbevételi adatok és a foglalkoztatottsági
számok között lineáris kapcsolatot nem fedeztünk fel, ugyanis kevés foglalkoztatottal is
értek el magas árbevételt, illetve magasabbat, mint a nagyságrendileg több munkavállalót
foglalkoztató. Illetőleg, mivel túlnyomórészt hasonlóak a foglalkoztatottsági adatok a
vállalkozások esetében - 1 fő, illetve 10 főnél kevesebb -, ezek között pedig teljesen
hektikusan változóak az árbevétel szintek, így nem tudunk releváns korrelációt felfedezni.
Végül a gazdasági vonatkozásban vizsgáljuk a győri kreatív szféra ráfordításainak
volumenét, melyet a 16. táblázat mutat be:
16. táblázat: A győri kreatív szegmens kérdőívünkre válaszoló vállalkozásinak
ráfordításai a 2017-es évben és azokhoz kapcsolható vállalkozások darabszáma
Beruházásokra, kutatásfejlesztésre és marketingre
költött kiadások összesen
Kreatív vállalkozások
száma59

1 millió
forint alatt
52 darab

1 millió – 10
millió forint
között
21 darab

10 millió 100 millió
forint között
21 darab

100 millió
forint felett
11 darab

Forrás: Saját szerkesztés
A ráfordítások között – melyek a 2017-es év adatait tartalmazzák – számbavesszük a
beruházások, eszközbeszerzések értékeit, a kutatás-fejlesztésre költött összegeket, illetve a
marketing kiadásokat.
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A válaszadók közül 10-en nem nyilatkoztak e kérdésben.
Kenyér és pékáru gyártással foglalkozó vállalkozásról van szó.
59
A válaszadók közül 9-en nem nyilatkoztak e kérdésben.
58
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A legnagyobb volumenű beruházások a szoftveriparban történtek, illetve a kreatív
szolgáltatások és design ipar, valamint a reklám- és hírügynökség területéhez tartoznak
magasabb nagyságrendű beruházások. A kutatásfejlesztésre költött nagyobb összegek
rendre a szoftveriparhoz tartoznak, illetve még a designipar és a kreatív szolgáltatások
területe számolt be nagyobb mértékű kutatás-fejlesztési ráfordításról. A marketing és
piackutatásra pedig néhány kirívó esettől eltekintve nem jelentős összegeket költöttek a
kreatív szféra vállalkozásai, vagyis többségében 1 millió forint alatti összeget. Végül
elmondható, hogy a három vizsgált ráfordítás típus között a legnagyobb nagyságrendet a
beruházások, eszköz beszerzések jelentették, kevésbé jelentős a kutatás-fejlesztésre költött
ráfordítás, végül az egész kreatív szférára jellemző a marketingre és piackutatásra költött
összegek alacsony volumene, sok esetben 0 forint. A marketing költségek alacsony volta
azonban kivetni valót hagy maga után, a kreatív szféra hiátusának tekinthető, hogy nem
helyeznek elégséges hangsúlyt kreatív tevékenységük promotálására.60
4.3.2. Konklúzió
A fejezet a győri kreatívok társadalmi- gazdasági beágyazottságát tárta fel Győr városában.
Az elemzés lehetővé tette, hogy világosan lássuk a győri kreatív szegmens helyzet-térképét
több vonatkozásban is. Az rendkívül üdvözlendő, hogy a kreatív szféra színesnek
mondható Győr városában, gazdag ágait tártuk fel a helyi kreatív világnak. E kreatív szféra
törzse lokálpatrióta, tősgyökeres győriek köre, akik több évtizede jelen vannak a városban.
Ugyanakkor a Győrbe beköltöző új kreatívok létszáma alacsony és a fiatal kreatívok is
kevésbé vannak jelen a városban. Láthattuk, hogy az elmúlt évtizedekben a kreatív
tevékenységek köre bővült, mindegyre újabb és újabb tevékenységfajta jelenik meg a
kreatívoknál. A rendszerváltás az első, a Millenium pedig a második fordulópont a kreatív
tevékenységek bővülésének relációjában. A vállalkozási formát tekintve főként egyéni
vállalkozókról

és

korlátolt

felelősségű

társaságokról

beszélhetünk

a

szférában,

motivációikat tekintve pedig a piaci értékesítés, illetve az önmegvalósítás emelhető ki.
Célcsoportjuk főleg magánszemélyek, de gazdasági szervezetek és közösségi intézmények
is partnereik. Domináns fogyasztóik területi dimenzióit taglalva kijelenthető, hogy főként
Győr és térsége a jellemző célpiaci terület. Magához a városhoz a győri kreatívok születési

60

Megjegyezzük, hogy ebből következhet egy városi kreatív honlap létrehozása, mely megoldaná a győri

kreatívok önreklámozásának, marketingjének kérdését, hiszen elég volna magát a honlapot promotálni,
miszerint a kreatív szereplők megtalálhatók e honlapon, rá lehet keresni az adott kreatív iparágra, szereplőre.
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és származási hely okán kötődnek leginkább, mely pozitívum és hiátus is, egyfelől a város
megtartó ereje, másfelől az új kreatívok bevonzásának hiánya jelenik meg tényként.
Ugyanakkor értékelték a város szellemi és kulturális miliőjét is. Az elemzés során sikerült
egy új modellt felállítani az empirikus adatok alapján, méghozzá a kreatív szegmens
termelési tényező értékelő piramisát. A modell a vizsgált szféra más iparágaktól eltérő
jellegzetességeit tárja fel a tevékenységet meghatározó tényezők tekintetében. A modell
által világosan látszik, hogy a legfontosabb a szféra számára a tudás, a legkevésbé pedig a
tőke. A további legfontosabb tényezők az ötlet, a kommunikáció, az elismerés, illetve a
helyek, műtermek. A kreatív termékek és szolgáltatások bemutatása és értékesítése a
kreatívok saját honlapján keresztül történik legnagyobb mértékben, illetve számos szakmai
kiállítás és vásár segíti a fogyasztói bázishoz való kapcsolódást. A kreatív szféra
tevékenységei azonban nem teljeskörűen profitábilisek, a kreatívok csupán fele tud
megélni

kreatív

jellegű

vállalkozásaikból,

Győrben.

Világos,

hogy

a

kreatív

tevékenységeket – magas szellemi értékeket teremtő vállalkozások – városi szinten
támogatni szükséges, melyre számos támogatási módot, formát vázoltunk fel, melyeket
egytől-egyig hasznosnak értékeltek a kreatívok, de legfőképpen a kreatív rendezvények
megszervezését és a kreatív tevékenységek hírverését tartották legfontosabbnak, illetve egy
ún. Városi Kreatív Alap (ösztöndíjak, pályázatok) létrehozását is nagyra értékelnék.
Beszélhetünk kreatív hálózatról is, együttműködések kiterjedt rendszeréről a győri
kreatívok körében, melyek főként Győrre és térségére terjednek ki, de a főváros, illetve
országos szervezetek és külföldi kapcsolatok is jellemzik a tárgyalt szegmenst. A gazdasági
vonatkozások tekintetében nincs okunk túlzott bizakodásra, magas árbevétellel néhány
kreatív ág rendelkezik csupán – szoftveripar, design -, jellemzően alacsony árbevétellel bír
a szektor, ugyanúgy emellett kismértékű foglalkoztatási kapacitással jellemezhető, néhány
kivételtől eltekintve. A ráfordításokat vizsgálva elmondható, hogy beruházások,
eszközbeszerzések előfordultak az elmúlt időszakban, kutatás-fejlesztésre fordított
összegek már kisebb volumenüek, a marketing és piackutatás pedig kifejezetten alacsony
összegeket vont maga után a kreatív szférában, Győrben.
Végül megjegyezhetjük, hogy Győr városának van kreatív világa, szegmense, egy
gazdag értékeket felsorakoztató kreatív közege, mely tartósan jelen van a városban.
Győrnek építenie kell e közösségre, támogatnia szükséges és elő kell mozdítania a szféra
megújulását, fiatalítását, új kreatívok bevonzásával. Összességében azonban a legfontosabb
feladata mindenkinek – a kreatívoknak és a városnak egyaránt -, hogy a szféra elismertté,
ismertté váljon, tevékenységei értékelésre kerüljenek, a jövő generációi számára a
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kreatívok világa feltáruljon, perspektívát jelentsen a fiatalok számára, hogy majd
gazdagítsa mind a tevékenységet a jövőben végzők életét, mind annak eredményét élvező
közösségek szellemi, kulturális világát.

V. Összegzés, hipotézisek értékelése
5.1. A hipotézisek értékelése
A disszertáció legvégén sor kerül a hipotézisek értékelésére, elfogadására vagy elvetésére.
Az alábbi, 17. táblázat az értékelés eredményét mutatja:
17. táblázat: Hipotézisek értékelése
H1. A gazdaságtörténeti evolúció negyedik foka a kvaterner szektor, mely rohamtempóban tőr utat

Elfogadva

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,

Elfogadva

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

Részben elfogadva

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

Elfogadva

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
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 kultuláris 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.

145

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 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 – húzodik. 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.
146

5.2. Záró gondolatok, a kutatás jövőbeni irányai
A disszertáció zárásaként a téma jelentőségét kell értékelnünk. A dolgozat középpontjában
a kultúra és a kreatív tevékenységek állnak, 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 ideániak, vízióinak meghallgatása, valamint
kreatív város modellek megalkotása, amelyek kijelölik a helyes irányt.
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VII. Mellékletek
7.1. Melléklet I. Kreatív Győr Kutatás – Kérdőív
1. Milyen tevékenységet végez az alábbiak közül?
alkotóművészet,
design,
divatipar/ruházati ipar,
ékszeripar,
előadó-művészet,
filmipar,
kiadói tevékenység,
kreatív szolgáltatás kínálata,
kreatív-, biotermék előállítás,
média,
népművészet,
reklám- és hírügynökségi tevékenység,
szoftveripar,
szórakoztatóipar,
egyéb, éspedig.
2. Melyek a legfontosabb tevékenységei és mióta végzi/ végzik?
Tevékenység 1: Tevékenység megnevezése
Mióta végzi (év)
Tevékenység 2: Tevékenység megnevezése
Mióta végzi (év)
Tevékenység 3: Tevékenység megnevezése
Mióta végzi (év)
3. Milyen szervezeti formában műveli a megjelölt tevékenységeket?
Egyéni vállalkozás
Intézményi keretben – Szakkör
Intézményi keretben – Társaság
Magán személyként - Egyénileg
Non profit szervezet - Alapítvány
Társas vállalkozás - Betéti társaság
Társas vállalkozás - Kft.
Társas vállalkozás - Kft.
Egyéb
4. Mire irányul a tevékenységük?
Piaci értékesítés
Adott közösség (non profit) céljainak megvalósítása
Karitatív célok megvalósítása
Szabadidő eltöltés
Önmegvalósítás
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Egyéb
5. Kik a tevékenységük
részesedésüket!)

célcsoportja?

(Adja

meg (közelítő)

%-os

arányban

Gazdasági szervezetek
Közösségi intézmények
Magánszemélyek
Magánszemélyek csoportja
Non profit szervezetek
Valamilyen társadalmi csoport
Vallási közösségek, egyházak
Egyéb
6. Hol találhatók a domináns fogyasztóik?
Budapesten
Az ország többi részében
Az ország egészében
Szomszédos országokban (Ausztria és Szlovákia)
Más európai országaiban
Európán kívüli ország(ok)ban
Egyéb
7. Hol végzik a tevékenységüket?
Győrben, vagy annak környékén
Egyéb
7a. Ha Győrben, vagy környékén végzik munkájukat, mi köti Önt és/vagy szervezetét a
térséghez: (Több válasz is lehetséges!)
Születési, származási hely
Célközönség és piac
Kedvező telephely
A város szellemi, kulturális miliője
A tevékenységük fogyasztói
Egyéb
8. Minősítse tevékenységének jellegét! (1 kevésbé fontos, 5 meghatározó)
Anyag
Alkalmazottak, személyzet
Utánpótlás, tanítványok
Tőke, pénz, befektetés
Eszköz (gép, berendezés)
Hely, létesítmény, műterem
Számítástechnika (hardver, szoftver)
Kommunikáció (kapcsolattartás)
Marketing (piackutatás)
Reklám (értékesítés)
Ösztönzés, elismerés, siker
Ötlet, megújítás, kreativitás
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9. Milyen eszközökkel jutatja el produktumait a célközönségéhez?
direkt értékesítés a telephelyén
direkt értékesítés más (bérelt/saját) helyen
értékesítés közvetítővel (galéria)
honlapon
online értékesítéssel
webáruházon keresztül
témájához kapcsolódó szervezett honlapján
értékesítési hálózaton keresztül
rendszeres hirdetésekkel
képviselőkkel, megbízottakkal
szakmai vásárokon
szakmai kiállításokon
szakmai bemutatókon
Egyéb
10. Biztosítja-e a tevékenysége Önnek és/vagy családjának a megélhetését?
Igen
Részben
Nem
11. Kérjük minősítse 1-től 5-ig (ami egyben az adott pont fontossági sorrendje is) az alábbi
lehetséges támogatási formákat!
Városi Kreatív Alap (éves szinten pályázható támogatás, projekt alapján)
Kreatív Tanács (szakmai szervezet stratégia építésre, érdekképviseletre)
Kedvező bérleti konstrukció (üzlet, műterem, bemutató tér)
Városi Kreatív Ház (kiállító-, kommunikációs- és munkatér)
Kreatív utca (egyhelyen, vagy közelben több kisebb kreatív tevékenység üzlete,
műterme, műhelye)
Rendszeres híradás a kreatív tevékenységekről
Kreatív Vásár (rendszeres időszakonként hazai és nemzetközi kreatív találkozók,
vásárok, bemutatók)
Tanácsadó szolgálat (pénzügyi, jogi, könyvelési, marketing, értékesítési, műszaki,
technológiai)
Kreatív Honlap a városban lévő szervezetekről, személyekről
Kreatív rendezvények (egymás jobb megismerése)
A tevékenységhez kapcsolódó eseti, rendszeres képzések
Külföldi tanulmányutak, külföldi partnerek fogadása
Nyári, téli egyetem
Ösztöndíj alkotómunka végzésére
12. Együttműködik-e Ön más kreatív szervezettel, személyekkel?
Igen
Nem
12a. Ha, igen, hol található szervezettel?
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Ország más részében
Külföldi
13. Tevékenységének jellemzői:
Árbevétel ezer Forintban (2017):
Foglalkoztatottak száma (2017)
Beruházás, eszköbeszerzés ezer Forintban (2017)
Kutatás-fejlesztés ráfordítás ezer Forintban (2017)
Marketing, piackutatás ráfordítás ezer Forintban (2017)
14. Legmagasabb iskolai végzettsége:
Egyetem
Főiskola
Szakiskola
Érettségi
Általános iskola
15. Születési éve:
16. Mióta él Győrben és/vagy környékén (évben)?
7.2. Mellélet II. Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos győri kreatív
tevékenységek táblája
Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos
győri kreatív tevékenységek listája és csoportosítása
Főcsoport

Elsődleges
tevékenység

25. táblázat

Másodlagos
tevékenység

Harmadlagos
tevékenység

alkotóművészet

regényíró

-

-

alkotóművészet

művészeti nevelés

képzőművészet

alkotóművészet

irodalmi művek alkotása

folyóirat szerkesztés

alkotóművészet

képzőművészet

írás

irodalmi programok
szervezése
-

alkotóművészet

fotóművészet

oktatás

könyvkészítés

alkotóművészet

szobrászat

érmészet

-

alkotóművészet

színjátszás

tehetséggondozás

kultúra átadása

alkotóművészet

üvegművészet

művészeti galéria

-

alkotóművészet

festészet

grafika

-

alkotóművészet

építészet

-

-

alkotóművészet

üvegszobrok

díjak

-

alkotóművészet

festés

szobrászat

-

alkotóművészet

textil termékek készítése

játszóházak tartása

-

alkotóművészet

építészet

belsőépítészet

oktatás

alkotóművészet, design

keramikus

-

-

alkotóművészet, design

szobrászat

-

-

alkotóművészet, design

Faintarzia készítése

díszüvegezés

lakberendezés

alkotóművészet, design

építészet

designtárgy értékesítés

design tárgy tervezés

alkotóművészet, design

építészeti tervezés

belsőépítészet

díszlettervezés

alkotóművészet, design

művésztanár

tervezőgrafikus

grafikus

alkotóművészet, design

grafika

design

enciklopédia szerkesztés
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alkotóművészet, design

digitális tervezés

digitális nyomtatás

reklám kivitelezés

teljes körű reklámipari
szolgáltatás

-

-

design termékek
forgalmazása

-

-

hűtőmágnes gyártás

-

-

film, videoklip, reklámfilm
készítés

filmtrükk oktatás

animációs rajzfilmsorozat
gyártás

alkalmazott grafika

művészi alkotások

könyvkiadás

MOKKA alkotócsoport,
Kocka Művészeti
egyesület szervezése

alkotóművész

tanár

reklám kivitelezés

digitális nyomtatás

-

iparművészet

hadi hagyományőrzés

előadóművészet

díszlettervezés és
kivitelezés

egyedi ruha és
ékszer tervezés-kivitelezés

makett készítés és festés

építészmérnök

kutatás, publikálás

-

gyöngyékszer készítés

rábaközi hímzés

-

alkotóművészet, előadóművészet

táncművészek képzése

képzőművészek képzése

kiállítások, balett előadások
megrendezése

alkotóművészet, előadóművészet

zene

-

-

tánc oktatás

koreográfiák készítése

képzőművészet

n.a.

-

-

tanítás (tánc, balett)

koreográfiák

-

festészet

-

-

irodalmi publikáció

antológiaszerkesztés

irodalmi tehetséggondozás

kulturális képzés

-

-

önálló alkotói
tevékenység

művészetoktató

-

rogyasztott üveg

alkotóművészet, design, kiadói
tevékenység,
kreatív szolgáltatások, reklám- és
hírűgynökség
alkotóművészet, design,
ékszeripar,
kreatív szolgáltatások
alkotóművészet, design,
ékszeripar,
népművészet, szórakoztatóipar
alkotóművészet, design, filmipar,
média, reklám- és hírügynökség
alkotóművészet, design, kiadói
tevékenység,
reklám- és hírügynökség
alkotóművészet, design, kreatív
szolgáltatások,
kreatív- és biotermék
alkotóművészet, design, média
tevékenység
alkotóművészet, divatipar,
ékszeripar,
előadóművészet, filmipar,
népművészet
alkotóművészet, divatipar,
ékszeripar,
előadóművészet, népművészet
alkotóművészet, egyéb
alkotóművészet, ékszeripar,
népművészet

alkotóművészet, előadóművészet,
egyéb
alkotóművészet, előadóművészet,
kreatív szolgáltatások
alkotóművészet, előadóművészet,
szórakoztatóipar, egyéb
alkotóművészet, kiadói
tevékenység
alkotóművészet, kiadói
tevékenység,
kreatív szolgáltatás
alkotóművészet, kreatív
szolgáltatás
alkotóművészet, kreatív
szolgáltatás
alkotóművészet, kreatív
szolgáltatás
alkotóművészet, kreatív
szolgáltatás

-

-

festőművészeti
alkotótevékenység

workshopok,

alkotótáborok, kiállítás
szervezés

alkotóművészet, média

fotográfia

hírügynökségi tevékenység

-

alkotóművészet, népművészet

foltvarrás (patchwork)

népművészeti tárgyak

-

alkotóművészet, népművészet

népviseletes babakészítő

-

-

alkotóművészet, népművészet

keràmia

-

-

-

-

-

-

design

porcelán tervezéskivitelezés
design

design

design

grafika

-

-

design, divat, kreatív szolgáltatás,
reklám- és hírügynökség

rendezvényszervezés

grafikai tervezés

digitális marketing

design, kiadói tevékenység

műanyag termék gyártása

tömítés és protektáló
gyártás

digitális nyomtatás
(nagyformátumú)
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design, kreatív szolgálltatások,
reklám- és hírügynökség
design, kreatív szolgáltatás,
népművészet
design, kreatív szolgáltatások
design, kreatív szolgáltatások
design, kreatív szolgáltatások,
egyéb
design, kreatív szolgáltatások,
reklám- és hírügynökség
design, kreatív szolgáltatások,
szoftveripar
design, reklám- és hírügynökség
design, reklám- és hírügynökség,
szoftveripar
design, szoftveripar
divatipar, ékszeripar,
népművészet
egyéb

grafikai munka

nyomdai termékek

reklámeszköz

népi fafaragás

oktatás

modern népi formatervezés

építészet

-

-

formatervezés

bútortervezés

enteriőr styling

n.a.

-

-

gravírozás

serleg, kiskereskedelem

papíráru, kultúrcikk

tervezőgrafika

UI design

-

reklám, hirdetések

grafika

-

grafikai tervezés

weboldal tervezés

webes rendszerek

egyedi szoftverfejlesztés

weboldal készítés

design

höveji csipke varrás

-

-

n.a.

-

-

egyéb

építészeti tervezés

-

-

egyéb

építészeti tervezés

-

-

egyéb

webes kereskedelem

nagykereskedelem

kereskedelem

online szolgáltatás és
kereskedelem

egyéb

kiskereskedelem
javító, karbantartó,
felújító kétkezi
szolgáltatás
kenyér, pékáru gyártás

-

-

egyéb

kenyér gyártás

finompékáru gyártás

-

egyéb

főzőiskola

főzőtáborok

motivációs tréningek

egyéb

bélyegzőkészítés
szakorvosi
magánrendelés

névjegykártya

gravírozás

Skype rendelés

-

egyéb

egyéb

egyéb

marketing

tréning

tudományos kitelepülések,
show-k
-

egyéb

képkidolgozás

fényképes ajándéktárgyak

fotókönyvek

előadóművészet

orgonaművészet

-

-

előadóművészet

táncművészet
baba-mama zenésmondókás
foglalkozásvezető
táncművészet

Pilates tréner

kineziológia

Aranykapu Zenekar
énekesnője

-

-

-

előadóművészet, kiadói
tevékenység,
kreatív szolgáltatások

előadóművészet

tanítás

kottakiadás, CD-kiadás

előadóművészet, népművészet

táncoktatás

táncművészeti műsorok
készítése, előadása

közösségfejlesztés

filmipar
filmipar, kiadói tevékenység,
média,
reklám- és hírügynökség
filmipari, kiadói tevékenység
kiadói tevékenység, kreatív
szolgáltatás,
média, reklám- és hírügynökség
kiadói tevékenység, média

filmvetítések szervezése

-

-

média

reklám- és hírügynökség

kiadói tevékenység

rajzfilm

videofilm készítés

-

public relations

marketing, reklám

újságírás, szerkesztés

cikkírás

könyvíràs

Pr, marketing

kreatív szolgáltatás

művészeti tanácsadás

kiállítás szervezés

-

kreatív szolgáltatás

vendéglátás

-

kreatív szolgáltatás

fotókidolgozás

kreatív szolgáltatás

idegenvezetés

fényképes ajándéktárgy
készítés
tematikus városnézések

élményprogramok

kreatív szolgáltatás, kreatívbiotermék előállítás,
szórakoztatóipar

natúr kozmetikum
készítése

natúr élelmiszer készítése

kreatív foglalkozások

egyéb

előadóművészet
előadóművészet

kiállítótér üzemeltetése

tudományos foglalkozások

-
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kreatív szolgáltatás, népművészet

kézműves oktatás

-

-

kreatív szolgáltatás, filmipar

fotózás

filmforgatás

filmvágás

kreatív szolgáltatások, egyéb

innováció, inkubáció

vállalkozásfejlesztés

3D nyomtatás

kreatív szolgáltatás, média,
reklám- és hírügynökség

reklámügynökség

-

-

kreatív-, biotermék

kávépörkölés

-

-

média

ételfotózás

-

-

népművészet

kosárfonás

-

-

népművészet

mézeskalács készítés

-

-

népművészet

kéziszövés

hímzés

viseletkészítés

népművészet

tojásfestés

csuhébaba készítés

-

népművészet

textilfestés

-

-

reklám- és hírügynökség

reklám kivitelezés

gravírozás, marás

digitális nyomtatás

reklám- és hírügynökség, egyéb

egyesület vezetése

kiállítások szervezése

reklám- és hírügynökség, egyéb

pálinka Kereskedelem

térkép kiadás

író-olvasó találkozók
vezetése
-

szoftveripar

szoftverfejlesztés

tanácsadás

-

szoftveripar

szoftverfejlesztés

-

-

szoftveripar

szoftverfejlesztés

saját termékfejlesztés

-

szoftveripar

biztosítási alkuszi
nyilvántartó
rendszer fejlesztése

biztosítási alkuszi tarifáló
rendszer fejlesztése

biztosítási alkuszi
ajánlatkészítő rendszer
fejlesztése

szoftveripar, egyéb

egyedi szoftverfejlesztés

szórakoztatóipar

környezettudatos nevelés

szórakoztatóipar, egyéb

n.a.

logisztikai eszközfejlesztés
fenntartható közlekedés
érzékenyítés
-

lakatosipari tevékenység

-

Forrás: Saját szerkesztés
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