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Kreatív város 

• Győr, a kreatív város. 

• Jövőkép, vízió, vagy jelenbeli valóság?  

• 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?  
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Történetiség 

• 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. 

 



Kultúra-centrikus értelmezés és kreatív-
centrikus értelmezés 

• 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. 



Kulturális és Kreatív Városok Figyelője 

• 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.  

• voltak Európa Kulturális Fővárosok, vagy elnyerték az UNESCO „Kreatív városok” címet, vagy 

legalább két nemzetközi fesztiválnak adtak otthont.  

• A Kulturális és Kreatív Városok figyelője 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.  



A Figyelő által monitorozott  

közepes méretű  

kelet-közép-európai városok  



A Kulturális és Kreatív Figyelő „Kreatív indexe” alapján képzett rangsor  



A Figyelő "Kulturális pezsgés" alindexe által képzett rangsor  



A „Kulturális pezsgés” alindex építőkövei:  

                                       kulturális helyszínek és létesítmények  



A "Kulturális pezsgés" alindex építőkövei:  

                         kulturális részvétel és kulturális rendezvények vonzereje  



A Figyelő "Kreatív gazdaság" alindexe által képzett rangsor  



A "Kreatív gazdaság" alindex építőkövei  



A Figyelő „Támogató környezet” alindexe által képzett rangsor 



A "Támogató környezet" alindex építőkövei  





I1 Látnivalók 

I14 Közösségi formatervezési minták 

I6 Turisták vendégéjszakái 

D4 Intellektuális vagyon és innováció 

I11 Munkahelyek a média és kommunikáció szektorban 

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 
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