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Miért fontos a kulturális és kreatív ipar vizsgálata?

• A kulturális és kreatív iparágakat a gazdaság egyik legperspektivikusabb ágazataként 

ismerik el világszerte, nagy potenciállal rendelkezik és hozzájárul a helyi és regionális 

jóléthez, illetve munkahelyteremtéshez (Klein et al, 2021). 

• A kultúra és a kreativitás óriási értéket jelentenek a helyi közösségek számára, és 

ezek táplálják a kreatív gazdaságot, amely a világgazdaság egyik leggyorsabban 

növekvő és legjelentősebb jövedelemtermelő ágazata a munkahelyteremtés és az 

exportbevételek tekintetében. Valójában a kreatív termékek globális exportja 

körülbelül 200 milliárd USD-ról 500 milliárd USD-ra nőtt 2002 és 2015 között 

(UNESCO, 2021a).

• 2019 novemberében kirobbant COVID-19 világjárvány által leginkább sújtott ágazatok 

közé tartozik a CCI.

• 2020-ban a CCI által teremtett bruttó hozzáadott érték tágabb értelemben és 

globálisan 750 milliárd dollárral csökkent.

• 2021. januárjában a 762 millió LinkedIn felhasználó - akik a globális munkaerő 20%-át 

jelentik – körében lefolytatott kutatás alapján, a felhasználók 6,7 százaléka, vagyis 

51,2 millió ember dolgozott világszerte a CCI iparágakban valamilyen minőségben 

(teljes munkaidőben, részmunkaidőben, gyakornokként), ami 48.4 millió teljes 

munkaidős munkahellyel egyenértékű. 

⚫ ⚫ ⚫



Milyen jelentőséggel bír a CCI Európában?

• Az EU-ban a COVID-19 okozta világjárványt megelőzően 2013 óta a CCI bevételek 93 milliárd 

euróval, mintegy 17%-kal folyamatosan nőttek. 2019-ben a CCI iparágak alaptevékenységei 643 

milliárd eurós forgalmat és 253 milliárd eurós hozzáadott értéket teremtettek, és ezzel forgalom 

tekintetében az uniós GDP 4,4%-át adták. 

• CCI szektor nagyobb mértékben járult hozzá az uniós gazdasághoz, mint a telekommunikáció, a 

gyógyszeripar vagy az autóipari szektor. 2019 végére a CCI már több mint 7,6 millió embert 

foglalkoztatott az Unió 28 tagállamában, ami 2013 óta – ami plusz 10% - hétszázezer új 

munkahelyet teremtett. (GESAC, 2020) 

• Az unión belül az öt legnagyobb CCI-piac, amit a teljes CCI forgalom 69%-át teszi ki: 

Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság. 

• A legjelentősebb növekedés elsősorban KK-EU-ban: Csehországban, Romániában drasztikus 

növekedés történt a reklámipar, az építészet és a videojáték-gyártás területén. (EY, 2021) 

• Összességében Európában a CCI forgalom 31%-ának elvesztése azt jelenti, hogy a 

leghátrányosabban érintett szektorok közé tartozik (turizmus: -27%; autóipar:-25%) (GESAC, 

2020).

• A legsúlyosabban érintettek közé tartozik az előadóművészeti (-90% 2019 és 2020 között) és a 

zenei (-76%) szektor; a vizuális művészet, az építészet, a könyvkiadás, a sajtó és az audiovizuális 

tevékenységek 20 és 40 százalék közötti veszteséget könyveltek el 2019-hez képest. Egyetlen 

kivétel van a számítógépes játékok, amelyek forgalma plusz kilenc százalékkal nőtt (EY, 2021).



Kutatási terület: Szigetköz

2. Térkép A vizsgált települések lakosság 

arányában 

Forrás: Saját szerkesztés

1. térkép Szigetköz a Szigetköz Naturpark

látványterve

Forrás: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/

fe/Szigetk%C3%B6z_Nat%C3%BArpark_l%C3%

A1tv%C3%A1nyt%C3%A9rk%C3%A9pe.jpg



Kutatás módszertana

Vegyes módszertan (2021.augusztus és 2022. április)

• A szakirodalom elemzése,

• kvantitatív statisztikai adatelemzést, 

• közösségi médiakutatás és terepmunka, 

• kvalitatív mélyinterjúkkal (N=21),

• Fókuszcsoportos beszélgetés stakeholder találkozó (N=14),

• Lakosság körében kérdőíves kutatás (N=1300).

Kutatási kérdés:

Milyen gazdasági potenciált jelent a kreatív gazdaság a Szigetközben?

↓

Eredmények



Szakirodalmi elemzés

CCI kreatív ipar értelmezése:  „A kreatív iparágak azon tevékenységek, 

amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és 

képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon 

létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket 

teremteni.” (KIP, 2010:15) 

12 szakágazat: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklámipar, film és 

videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, 

könyvkiadás, zene és előadó-művészet, képzőművészet, 

iparművészet, formatervezés és divattervezés, művészeti és antik 

kézművesség (KIP, 2010)



Statisztikai elemzés

• Kreatív iparágak és TEÁOR ágazati besorolások megfeleltetése alapján a 

• Dun & Bradstreet Hungary Információ Szolgáltató Kft. Adatbázis

• Kizárólag fő tevékenység alapján egyéni vállalkozókat és a gazdasági 

társaságokat  2015-2020 időszakban 

• Gazdasági társaságok száma csökkent, míg az egyéni vállalkozóké 

folyamatosan nőtt. 

• 2 fő regionális kp: Győr, Mosonmagyaróvár és azok vonzáskörzete

• 36 TEÁOR tevékenységből 20 található meg. 

• Jellemzően piaci szolgáltatás, 25% média és kiadványozás és művészethez 

kapcsolódnak. 15% K+F

• Egyéni vállalkozók esetében jellemző fő tevékenységek: az építészmérnöki 

tevékenységet, 17,3%-a alkotóművészeti tevékenységet, 12,9%-a divat és 

formatervezéssel, 12,5%-a reklámügyi tevékenységgel foglalkoztak. 



Közösségi és médiakutatás

• Különböző tematikájú Facebook csoportokban (pl. helyi közügyek, 

adok-veszek, kulturális csoportok, összesen 32 csoportban) 

végeztünk megfigyelés

• Megjelenik-e és ha igen hogyan a Szigetköz, a szigetközi identitás, 

illetve megjelennek-e, hogyan és milyen kreatív szereplők? 

• Cél az interjúalanyok beazonosítása.

• Szigetköz identitás kevésbé létezik. Inkább településhez kötődés, 

mint a térséghez.

• Győriek nem tekintik turisztikai desztinációnak

• Kevés kreatív szereplő kivéve a két régióközpontot

• Kreatív erő láthatatlan



Közösségi és médiakutatás eredményei

Közösségi médiakutatás és 

terepmunka eredményei

Tanulságok és irányok az empirikus 

kutatás további lépéseihez

Szigetközi identitás és Szigetköz 

"referenciapontként" való 

használatának hiánya
Szigetköz "jelentésének" mélyebb 

kutatása a megkérdezettek körében
Győriek számára "láthatatlan" a 

Szigetköz

Két régióközpont (Győr, 

Mosonmagyaróvár) túlsúlya

A mélyinterjús és fókuszcsoportos 

megkérdezettek település szerinti 

megoszlásának figyelembe vétele

Kreatív tevékenységek kevésbé 

láthatóak

A láthatóság kérdésének alaposabb 

vizsgálata

Helyi kreatív (személyi) 

erőforrások kihasználatlansága
A kreatív szakemberek közötti 

létező és potenciális kapcsolódási 

pontok feltérképezése
Kreatív csoportosulások, 

együttműködések hiánya



Mélyinterjúk

• Alátámasztották a közösségi

és médiakutatás eredményei

• Szigetközi identitás ritka

esetben van jelen

• Hiányzó infrastruktúra:

vendéglátás és turizmus

területén

• Nem értékelték

tevékenységüket kreatívnak

• Nincs vagy gyenge a

Szigetköz identitásuk

Tevékenység

1. szakértő helyi TV vezetője

2. szakértő kisebbségi énekkar vezetője

3. szakértő települési művelődésszervező

4. szakértő nemzetiségi tánccsoport vezetője

5. szakértő szigetközi település polgármester

6. szakértő szigetközi település alpolgármestere

7. szakértő szabadúszó kreatív projektmenedzser

8. szakértő kutató, szociológus, civil rendezvényszervező

9. szakértő építész

10. szakértő újságíró, online szerkesztő

11. szakértő hobbi festőművész, informatikus

12. szakértő tűzzománc ékszerkészítő

13. szakértő túraszervező, kreatív programszervező

14. szakértő
grafikus, képzőművész gyermekfoglalkozás 

vezető

15. szakértő fotós

16. szakértő marketinges, kreatív projektmenedzser

17. szakértő színjátszókör tagja

18. szakértő építész

19. szakértő ékszerkészítő

20. szakértő kulturális programszervező

21. szakértő reklámtervező, grafikus





Fókuszcsoportos beszélgetés (N=14)

• Konfliktus: fejlődést,

de erőteljesen érződik a

„minden maradjon a

régiben” párhuzam

• Ellentét a helyi és a

beköltözők között

• munkaerő

térségbe/településre

vonzása és megtartása

• a kreatív osztály

megerősítése

• Cél: ellentétek oldása

TEÁOR tevékenység

1 szakértő 7111 Építészmérnöki tevékenység

2 szakértő 7111 Építészmérnöki tevékenység

3 szakértő 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

4 szakértő 7200 Tudományos kutatás és fejlesztés

5 szakértő 7410 Divat és formatervezés

6 szakértő 7420 Fényképészet

7 szakértő 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (non-

profit szervezet)

8 szakértő 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (non-

profit szervezet)

Egyéb szakértő

1.

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara

képviselője

Egyéb szakértő

2. Szigetközi település polgármester

Egyéb szakértő

3. 1624 Tároló fatermék gyártása

Egyéb szakértő

4. 0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Egyéb szakértő

5. 4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

Egyéb szakértő

6. 2511 Fémszerkezet gyártása



Kérdőíves felmérés a lakosság körében (N=1300)

• 1300 fős minta a vizsgált 35 településeken

• A válaszadók fele (47,7%) saját bevallása alapján nem ismer 

kreatívokat, kreatív tevékenységet végzőket a Szigetközben. 

• Említett kreatívok: képzőművészeket, egyéb alkotó művészeket, 

kézműveseket és kétkezi foglalkozást végzőket (asztalos, festő,, 

méhész stb.) jelöltek meg. 

• Egy-két település volt, ahol jelen van egy-két, a többség számára 

ismert, és a legtöbbek által megemlített alkotóművész. 

• Továbbá 3 településen említettek meg oktatási-, és kulturális 

intézményt vagy azok dolgozóit, mint kreatív szakembereket. 

Valamint mindössze néhány településen értelmezték a kérdést úgy, 

hogy nem mint tevékenységre, hanem mint jellemvonásra gondoltak 

a kreatív szó kapcsán. 



Összefoglalás

• 2002. Richard Florida kreatív gazdaság, kreatív osztály fontos szerepe.

• Covid okozta válság rávilágított a CCI jelentőségére.

• Magyarország számára a nagy hozzáadott értékű, munkaintenzív szektor,

így a kulturális és kreatív ipar kitörési pontot jelenthet.

• A kutatás célja megvizsgálni a kreatív gazdaság jelenlegi helyzetét,

állapotát a szigetközi kistáj mikrorégióban.

• A kreatív gazdaság a Szigetközben jelen van, és bár a gazdasági társaságok

száma a 2015-2020 időszakban csökkent, a kreatív egyéni vállalkozóké

nőtt.

• A kvantitatív és a kvalitatív kutatás is megerősítette a két régióközpont,

Győr és Mosonmagyaróvár (főként előbbi) túlsúlyát a kreatív szektorban.

• Kreatív osztály térségbe vonzása fontos cél a jövőben



Következtetések és javaslatok

• Ellentétek oldása a helyiek és a beköltözők között

• Komplex fejlesztési tervek, amelyek a helyi érdekellentéteket 

oldják

• Kreatív kereslet és kínálat közelebb hozása 

• Kommunikációs csatornák élénkítése

• Egységes Szigetköz brand megteremtése.
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