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I. A kreatív ipar fogalmi megközelítése, a kreatív ipar területei 

Dr. Bencsikné Aubert Judit - Dr. Gonda Tibor - Keresnyei János 

 

1. Kreatív ipar jellemzői 

 

Az információs forradalomnak köszönhetően kialakult új társadalmi - gazdasági világrend a 

21. században is folyamatosan kihívások elé állítja a különböző társadalmi berendezkedésű 

államokat. Napjainkban a versenyképességet illetően a tudás, az innováció és a kreativitás 

szerepe megkérdőjelezhetetlen. A három kulcsfogalom szervesen összefonódva erősítette meg  

a gazdaság világában a humán tőke, és a humán erőforrás fontosságát.  A tudás alapú 

társadalom fókuszában a tudás és a kreativitás áll, elősegítve a társadalmi - gazdasági 

felemelkedést, illetve támogatja a migrációs folyamatokat.  Az információ ugyan a tudásalapú 

társadalomban is fontos tényező maradt, azonban a kreativitás kulcsösszetevőként járul a 

tudás értékének és hasznosságának növekedéséhez, a kutatás és a speciális tudás,  a 

szakértelem  pedig a gazdasági folyamatok alappillérei . A kreativitás kulcskompetenciák 

fontos összetevője, úgy mint a  „kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetenciáé” és a 

„kulturális tudatosság és kifejezőkészség”  kulcskompetenciáé. De mit is jelent kreatívnak 

lenni, van-e különbség kreatív ipar és kulturális ipar között? A következőkben többek között 

ezeket a kérdéseket is feszegetjük. 

2. A kreativitás meghatározása 

 

A  kreativitás fogalmának körüljárása a kreatív gazdaság, a kreatív ipar megértése miatt 

indokolt. Azt gondolhatnánk, mi sem egyszerűbb feladat ennél, pedig  a  kreativitás 

fogalmának meghatározására nincs egységesen elfogadott definíció. Az eltérő tudományágak 

képviselői más - más oldalról közelítve alkottak definíciókat,  de a különböző szakmákban és 

hétköznapi értelemben is eltérő jelentés társul a fogalomhoz.  

A kreativitás etimológiai meghatározás szerint a latin „creare” szóból ered, melynek jelentése 

alkotni, nemzeni, szülni, teremteni.  Szemantikai értelemben alkotófolyamatot értünk alatta. E 

komplex fogalom vizsgálatánál alapvetően két irányzatból indulhatunk ki, a biológiai - 

orvostudományi - pszichológiai és az egyén kulturális - társadalmi típusát előtérbe helyező 

irányzatból.  
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Kreativitás 

biológiai-

orvostudományi

-pszichológiai 

Egyén 

  

 

 

 

 

 

 

 

individuális jelenség   kulturális - társadalmi jelleg 

1. ábra 

A kreativitás meghatározásának alaptrendjei 

Forrás: Ságvári B., 2005. 

Szerkesztette: Gonda T. 

Magát a fogalmat Gordon Allport (1897-1967) amerikai szociológus és szociálpszichológus 

használta először (1937) a pszichológiában. Az azóta elavult meghatározás szerint a 

személyiség a kreativitás által egy olyan egészet hoz létre, amely egy jóval nagyobb és 

fontosabb halmazt jelöl, mint az egyes attitűdök és temperamentumok. A kreativitással jelölte 

a találékonyságot, a tehetséget, és az innovatív gondolkodásmódot. 

J.P. Guilford (1897-1988) amerikai pszichológus, az Amerikai Pszichológiai Társaság elnöke 

szerint minden olyan folyamatot kreativitásnak nevezhetünk, amely valamilyen 

problémamegoldásra irányul (1967). Dr. Fodor László megfogalmazásában: „ a kreativitás 

nem más, mint a divergens gondolkodás képességének megnyilvánulása a különböző 

problémaszituációkban. Míg az intelligencia többnyire konvergens, a szűkítő, az összetartó, 

általában csak egyetlen jó megoldást nyújtó gondolkodáson alapul, addig a kreativitás 

alapvetően a divergens, széttartó, különböző irányokba elágazó, a fogalmak között asszociatív 

hálózatokat létesítő és több megoldást nyújtó gondolkodáson.” (Dr. Fodor L., 1.p.) 
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A kreatív folyamatot Arnold nyomán (1959) alapvetően két nagy típusra oszthatjuk: ösztönös 

és szervezett szemlélet. Egyszerűen megfogalmazva a kreatív folyamat az egyénben elfojtott 

érzelmek, vágyak szabad képzettársítás útján való felszínre törése. Mint minden folyamatnak, 

a kreatív folyamatnak is vannak szakaszai, melyeket az alábbi ábrák szemléltetnek. A fázisok 

között nem minden esetben húzhatók meg élesen a határok, ez látható a 2. sz. ábrán is. 

   

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

2. sz. ábra 

A kreatív folyamat fázisai 

 Mufics I. nyomán szerk.: Dr. Bencsikné Aubert J..  

Organizált szemlélet 

strukturálisan felépített 

Előkészítés 

probléma meghatározás 

Produkció 

problémamegoldás (módszerek, 

technikák+képességek harmonizálása) 

Döntés 

megfelelő módszer kiválasztása, értékelés) 

Inspirált szemlélet 

Tudatalatti és a tudat szintjén zajlik. 

A fázisok között a határok elmosódhatnak. 

Előkészítés 

Ismeret- és tapasztalatgyűjtés a különböző 

környezeti ingerekből 

Látencia 

Tudatalattiban zajlik. Frusztráció jellemzi.  A 

kreativitást erősen befolyásoló tényező: a perszonális 

tapasztalatok sztereotipizálása. 

 

 

Megvilágosodás/ „AHA”- élmény 

Intenzív érzelmektől fokozatosan 

függetlenedni kell a minél egyszerűbb 

megfogalmazás és közlés érdekében. 

 

 

 

 

 

Ha kreativitás elfojtva marad, a lappangási időszak feltételei 

nem alakulnak ki, ezért itt megszakadhat a kreativitás 

folyamata (az „AHA” - élmény elmarad) 

Igazolás 

Az új felismerés ellenőrzése, tesztelése + az egyén és a környezet 

ízléséhez való igazítás. Feladat: a felismeréseket a kommunikáció 

szintjére emelve objektív formákká konvertálni. 
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Csíkszentmihányi Mihály, a pozitív pszichológia jeles képviselője szerint, az egyéni 

teljesítmény, a kulturális közeg és a társadalmi mező egymással karöltve befolyásolják a 

kreativitás kialakulásának folyamatát: 

  

 =                                             +                                               + 

 

3. ábra 

A kreativitás folyamata 

Forrás: Csíkszentmihályi M. 

Szerk. Gonda T. 

A három összetevő egymással szoros kölcsönhatásban áll, ugyanis az egyéni teljesítményt a 

kulturális közeg - amely egy társadalomban uralkodó ízlést, kvázi kollektív ízlést jelent - 

erőteljesen  meghatározza, a társadalmi mező pedig támogatja vagy épp gátolja az ideális 

kulturális közeg realizálódását. Az egyén ennek a folyamatnak aktív részese, környezetét 

tudatosan változtathatja, alakíthatja. (Derecskei-Zoltayné Paprika) 

Csíkszentmihályi hangsúlyozza, hogy az „új” létjogosultságát a „réginek” köszönheti, azaz 

csak akkor  jöhet létre valami új, ha valami régiből alakulhat ki és nyerhet teret az mellett. 

Az egyénben megszülető gondolat,  majd az ebből manifesztálódó termék vagy szolgáltatás, 

esetleg művészi alkotás attól lesz kreatív, ha a kulturális közeg és a társadalmi mező aerájába 

integrálódni képes, vagyis a társadalmi szereplők pozitív hozzáállása, és az uralkodó 

társadalmi trendek befogadása nélkül elvész a kreativitás. 

Ahogy Ságvári Bence is megfogalmazza: „A kreativitás meglévő társadalmi 

teljesítményekhez, normákhoz, ízlésekhez és hatalmi viszonyokhoz kapcsolódva nyerhet 

értelmet” (Ságvári, 2005) 

A kreativitás függ tehát a mikrokörnyezettől (egyéni képességek, inspirációk)  és a 

makrokörnyezettől (pl. intézményi struktúra, kultúra, kommunikációs hálózatok) egyaránt.  

Ságvári B. - Lengyel B. a kreatív munkaerő szegmentálásához a következőképpen határozza 

meg a kreativitást: „ egy folyamat, amely mindig újat ad a kultúrához. Társadalmilag 

beágyazott  folyamat, amelyet alakít, befolyásol az egyén vagy csoport normái, értékei, 

környezetének mikro- és makrostruktúrái.” Szerintük a kreativitás művészi, tudományos, 

Kreativitás egyéni közeg kulturális közeg társadalmi mező 
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gazdasági területekre osztható fel. A művészi kreativitás alappillére a képzelőerő, amely segíti 

a világ új módon való értelmezésének audiovizuális módon való leképeződését.   

A tudományos kreativitás folyton válaszokat, és a problémamegoldás lehetséges útjait keresi. 

Kísérletezések során új korrelációkat vázol fel és magyaráz.  

A gazdasági kreativitás célja a piaci versenyképesség fokozása és megerősítése .  Ennek 

eszközei a technológiai innováció, szervezeti struktúrák és üzleti modellek alkalmazása.  

 

 

 

 

 

4. ábra 

A kreativitás ágai 

Forrás: Ságvári B. - Lengyel B., 

Szerk: Gonda T. 

Derecskei A és Zoltayné Paprika Z. a fogalmat gazdasági korrelációk tekintetében vizsgálta. 

(2005)  

Amabile 1996-ban
1
 alkotott definícióját továbbfejlesztve a szerzőpáros kiemeli, hogy a 

kreativitás sosem cél nélküli. 

Megállapításuk szerint a kreativitás „nem innováció, nem egyenlő az intelligenciával (de 

tanulni kell), nem adottság vagy tehetség, a kreatív ötlet hasznos - de nem törvényszerűen.” 

(Derecskei A. - Zoltayné Paprika Z. 2010. p. 6.) 

 A gazdasági elmélet egyik kiindulópontja a Rhodes (1961) kreativitáselméletének 4P-je. 

Rhodes a kreativitással foglalkozó kutatásokat négy nagy kategóriára csoportosította. 

                                                           
1
 Amabile megközelítése fordított. Célja nem annak meghatározása volt, hogy mi a kreativitás, hanem 

igyekezett lehatárolni annak fogalmát, hogy mit nem nevezhetünk kreativitásnak. Ennek alapján azt 

mondhatjuk, hogy a kreativitás rendeltetése, hogy hasznos legyen, de nem az excentrikus személyiséggel 

egyezik meg; nemcsak művészet; nem tehető egyenlőségjel a kreativitás és az intelligencia közé; nem mindig jó 

és etikus. 

Művészi 

 

képzelőerő 

 

 

Tudományos 

problémamegoldás 

válaszkeresés 

kísérletezés 

Gazdasági 

 

versenyképesség 
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Product (termék) 

A kutatás fókusza: az alkotó 

munka eredménye 

 

  

 

Person/ality (Személyiség) 

A kutatás fókusza: az alkotó 

személyiség 

Process (Folyamat) 

A kutatás fókusza: kreatív 

alkotás/tevékenység  mentális 

folyamata 

Place/Pressure (Környezet) 

A kutatása fókusza: 

befolyásoló környezeti 

ingerek  

5. ábra 

A kreativitáselmélet 4 P-je 

Forrás: Derecskei - Zoltayné 2010. 

Szerk: Gonda T. 

 

Láthatjuk tehát, hogy  a kreativitás egy komplex jelenség, amelyet  érdemes a 

személyiségjellemzők, a probléma-megoldási  módszer, a környezet, a motiváció és az 

eredmény hasznosságának aspektusából is vizsgálni.  Az analízis során pedig az adott 

társadalmi környezetbe kell integrálni ahhoz, hogy életre kelhessen.  Így jogosan tehetjük fel 

magunkban a kérdést: a kreativitás egyéni vagy  inkább társadalmi jelenség? Az egyén 

szintjén egy segítő, támogató eszközről beszélhetünk, amely segít megbirkózni a mindennapi 

élet feladataival , fejlesztve az egyén  probléma-megoldási stratégiáját. Társadalmi szinten 

pedig  a társadalmi megújulás mozgató rugója, közvetlenül fejtve ki hatását  új nézőpontok 

kialakulására  a tudomány és  a művészet világában, vagyis a kreatív gondolkodás  

társadalomformáló erővel rendelkezik. 

2.1. A kreativitás szintjei 

Ahogy a kreativitás folyamatának meg vannak a különböző fázisai, úgy a kreatív egyén 

magatartásának vannak meghatározott szintjei. Számos kutató
2
 foglalkozott a témával, mi 

                                                           
2
 Többek között például Brewstwr Ghiselin 1963-ban két, egyszerű szintet jelölt meg: egy elsődleges és egy 

másodlagos szintet. Az elsődleges szinten egy korábbi felismeréshez adunk valami újat, míg a magasabb rendű 

szinten egy teljesen új képződmény születik, melyet a kultúra alapjaiban meghatároz. 
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most csak Dr. Fodor László cikkében fellelhető, Irving Taylor által 1959-ben felállított 

hierarchiát ismertetjük:  

1. Expresszív kreativitás 

Az expresszív szint a az emberi élet korai szakaszában, a gyermekkorban mindenki számára 

adott. Ez a gyermeki spontaneitás és a szabadság szintje. A pszichológia a szabadságot úgy 

értelmezi, mint az ember számára biztosított szimbolikus kifejezés, fogalmak és jelentések 

spontán megjelenítése. Rudolf Steiner, a Waldorf - pedagógia atyja, így ír a szabadságról: " 

Aki a szellemben él, az szabad, mert minden alsóbbrendűtől elszakadt. Semmi sem 

kényszeríti, csak az, aminek kényszerét szívesen viseli, mert felismerte, hogy az a 

legmagasztosabb."  

A kreatív ember tehát csak az olyan társadalomban tudja megélni és közölni kreativitását, 

ahol a gyermeki fantázia nem kerül elfojtásra, és az egyénnek megvan a lehetősége átlépni 

kulturális hagyományok szabta határokat. 

2. Produktív kreativitás szintje 

A szabadságról és a spontaneitásról áttevődik a hangsúly a környezettel, a társadalommal való 

kommunikációra és a technikai tudásra.  

3. Feltalálói kreativitás szintje 

A szabadság dominál. Az egyén újabb és újabb összefüggéseket tár fel saját képességei és 

készségei révén. A már benne lévő ismeretekre alapozva hoz létre valami újat. (vö. Ghiselin 

magasabb rendű szintje). 
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Zseni 

Innovatív 

Feltalálói 

Produktív 

Expresszív 

4. Az újító kreativitás szintje 

A valódi innováció, a produktum ezen a szinten születik. A kognitív gondolkodás segíti a 

problémák megértését, tovább konstruálását. Az egyén átlépi az addigi ismeretek határait, és 

valami teljesen újat alkot a tudomány vagy a művészet területén.  

5. legmagasabb kreativitás szintje 

A szabadság és a spontaneitás szárnyra kap, és ezen a szinten éri el a maximumot. Az átlag 

emberi képességeken túlmutató jelenség-együttesről beszélhetünk. A kutatások szerint ezen a 

szinten születnek a zsenik. 

 

  

 

 

 

 

 

6. ábra 

A kreativitás szintjeinek hierarchiája 

Dr. Fodor L. nyomán szerk.: Dr. Bencsikné Aubert J. 

J. P. Guilford az 1950- es években kezdte meg kutatásait a kreativitással kapcsolatban. Az 

általa meghatározott személyiségjegyek és attitűdök alapvető funkciója az egyének egymástól 

való megkülönböztetése. Az adottságnak köszönhetően képesek vagyunk új dolgok 

elsajátítására. Guilford és Torrance vizsgálódásaik során csokorba szedték a kreativitás 

szerkezetét alkotó képességeket. A kreativitás átvitelelmélete szerint ezek a következők: 
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Képesség Jellemzők 

Szenzitivitás Problémára való érzékenység. A kreatív emberek 

előnyös tulajdonsága, hogy könnyebben és 

gyorsabban felismerik a felmerülő problémákat 

és az azok közötti összefüggéseket, mint a nem 

kreatív embertársaik. 

Fluencia / Könnyedség A kreatív emberek könnyedén találnak ki újabb 

és újabb ötleteket, mivel fejlett asszociációs 

képességgel rendelkeznek. 

Originalitás / Eredetiség A kreatív ember által kínált megoldások egy 

teljesen új perspektívából világítanak rá az adott 

problémára.  

Flexibilitás / Rugalmasság Változatos megközelítési mód színes ötletekkel 

kombinálva. 

Szintetizálás A kreatív emberekre jellemző a holisztikus 

látásmód, és a rendszerszemléletű gondolkodás. 

Elaboráció / Kidolgozottság Az információhalmazból a kreatív ember képes 

egy jól felépített, részleteiben kidolgozott 

struktúrát kétrehozni. 

Analízis A kreatív ember „szimbolikus struktúrákat” 

átlépve alkot valami teljesen újat. 

Redefiniálás A kreatív ember a meglévő / régi tárgyakat képes 

új célokra, az addig megszokottól eltérően 

felhasználni, rendeltetésük értelmét 

újrafogalmazni. 

Komplexitás Egymással összefüggő gondolatok hatékony 

alkalmazása. 

Értékelés Az innovatív ötletek értékének meghatározása. 

A kreativitás munkadefinícióit még oldalakon keresztül tárgyalhatnánk, de ennek a fejezetnek 

a fő célja a kreatív ipar sajátosságainak, ágazatainak ismertetése. A fogalom- 
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meghatározásokkal szerettünk volna rávilágítani a kreativitás összetettségére, és egy átlátható 

képet adni a fogalom lényegéről. 

3. Kreatív osztály kialakulása 

 

Ahogy a bevezetőben is utaltunk rá,  a kreatív ipar jelentősen befolyásolhatja egy adott térség 

munkaerőpiaci vonzerejét.  Sokszor a kultúra jelenti  egy régió számára a fejlődési 

lehetőséget.  A kulturális ipar fejlettsége jelentősen meghaladja  az életszínvonal minőségét ,  

továbbá a magasan kvalifikált munkaerőerő fluktuációját is csökkenti, tehát a munkaerő 

megtartásában is fontos szerepet játszik.   

A kreatív gazdaság amerikai teoretikusa, Richard Florida a témát várospolitikai nézőpontból 

vizsgálta, és megállapította, hogy a megapoliszok közül ott mutatható ki nagyobb fokú 

gazdasági növekedés és kulturális élet, ahol több kreatív ember él.  

 „ A kreatív osztály felemelkedése”  című, 2001- ben kiadott  könyvében Florida megalkotta a 

kreatív osztály fogalmát. Az ún.  hard faktora tartalmazza a különböző foglalkozásokat, a soft 

faktorba pedig a normákat és az uralkodó ideológiákat sorolja.  Florida szerint a kreatív 

osztályba a magas végzettséget igénylő munkakörökben dolgozók (természettudósok, 

politikusok, menedzserek, mérnökök, feltalálók) és a művészek tartoznak. A végzettségek 

alapján alapján a kreatív osztály két fő kategóriáját állapította meg: a szuperkreatívokét és a 

kreatív szakemberekét. Kutatásának lényege a „3T tan”, mely röviden megfogalmazva annyit 

jelent, hogy  a kreatív szakemberek azokban a városokba telepednek le szívesen, ahol 

egyébként is sok tehetséges ember található (vagyis  a kreatív dolgozó még több kreatív 

dolgozót vonz), és ahol magas színvonalú a technológia,  a társadalmat pedig  magas fokú  

tolerancia jellemzi.  

 

 
 
 
 

7. ábra 

Florida 3T tana 

Szerk: Dr. Gonda Tibor 

 

 

Florida szerint a 21. századi társadalmakban már nem az energiahordozókért és a területekért 

folyik ádáz küzdelem, hanem az olyan munkavállalókért, akiknek munkájuk  nem rutinszerű 

feladatok elvégzéséből áll és képesek folyamatosan újítani, alkotni. A kreatív osztály tagjaira 

Tehetség Technológia Tolerancia 
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ugrásszerűen megnőtt az igény a munkaerőpiacon.  Ennek oka az a globális küzdelem, melyet 

a szervezetek vívnak a versenyképességük megtartása érdekében. A vertikális szervezeti 

felépítés a maga bürokratikus, rugalmatlan működésével nem bizonyult költséghatékonynak a 

humán erőforrás felhasználását illetően.  A szervezet alsóbb szintjein egyre nagyobb értékké 

vált az innovativitás és a kreativitás. Ezen készségek feltárását és kiaknázást segítik az azonos 

iparágban dolgozó, hasonló célcsoporttal rendelkező horizontális stratégiai partnerségek. Az 

ilyen jellegű együttműködések célja az erőforrások egyesítése, a kritikus méret elérése, 

kiegészítő erőforrások összekapcsolása, esetleg közös végtermék létrehozása. Ezek a 

folyamatok  a munka világában is jelentős változást hozva elindítottak egy társadalmi érték - 

átalakulást, melyben három érték vált dominánssá: 

- „individualitás: a hagyományos szervezeti csoportformákkal való szembehelyezkedés 

„mainstream-mé” válása, 

-  meritokratikus értékek előtérbe kerülése, 

- sokszínűség és nyitottság tisztelete.” (Ságvári - Lengyel, 2008.) 

Florida munkássága kapcsán még ki kell emelnünk az általa vizsgált városok kreatív 

potenciáljának összehasonlítására megalkotott  indexeket, melyek közül  külön említésre 

méltó a kreativitási index . Ez a mutató négy összetevőből épül fel: 

- a kreatív munkások és az összes munkások hányadosának arányszáma; 

- az adott térség high-tech ipar fejlettségét mutató indexrész; 

- a szabadalmak számából végzett kalkulációk alapján az adott térség innovációs képességét 

jellemző indexrész; 

- társadalmi tolerancia mutató. 

Florida indexei alapján Ságvári Bence, Dessewffy Tibor és Lengyel Balázs végzett 

kutatásokat európai országokban.  Számításaik fontosságát azzal indokolták, hogy 

véleményük szerint  Európa a kontinensek közötti gazdasági versenyben nem tudta megállni a 

helyét és új kitörési pályára van szüksége, melynek fókuszában a kreatív európai polgárok 

támogatása, a kreatív gazdaság kiépítése és fejlesztése áll. Érdekességképpen megemlítjük, 

hogy Magyarország 25 ország közül a tehetség és a technológia index alapján a 16. helyen 

található, a tolerancia index esetében pedig az utolsó, 25. helyre szorult vissza. 
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3.1. A  magyar kreatív osztály belső struktúrája  

 

A Ságvári - Lengyel szerzőpáros 2008-ban megjelent „Kreatív atlasz. A magyarországi 

munkaerő területi és időbeli változásáról” című tanulmányában a magyarországi kreatív 

osztály három nagy csoportját határozta meg az innovációs folyamatokban betöltött funkciók, 

a munka-és tudásmegosztás, az ismeretek áramlásának és átadásának függvényében: 

 

 

 

 
8.ábra 

A kreatív osztály csoportjai 

Ságvári B. - Lengyel B. nyomán szerk.: Dr. Bencsikné Aubert J. 

 

1) Kreatív irányítók 

 

 - általuk jöhetnek létre új termékek, szolgáltatások;  

 

-  politikai - gazdasági folyamatok aktív résztvevői és egyben befolyásolói is; 

 

- felépítik az intézményi struktúrát; 

 

- zárt kommunikációs hálózaton belül osztják meg egymással a tudást és az információt; 

 

- az urbanizációval járó minőségi jegyek miatt nagyvárosokban működnek hatékonyan; 

 

- két nagy csoportja van:   

 

a) Felsővezetők: specifikus stratégiai - politikai tudással bírnak, amely tudás jól átültethető a 

köz- és magánszférába. Ebbe csoportba soroljuk: 

 

 törvényhozók  

 országos igazgatási- és érdekképviseleti vezetők 

 területi, helyi önkormányzati vezetők 

Kreatív irányítók 

felsővezetők 

középvezetők 

 

 

 

 

Kreatív mag 

Kreatív 

szakemberek 
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 gazdasági és költségvetési szervek csúcsvezetői 

 

b) Középvezetők: kreatív funkciójuk az általuk vezetett részlegek hatékony és eredményes 

működésében tükröződik, továbbá a menedzseri képességeikben nyilvánul meg.  Ide 

tartoznak: 

 

 gazdasági- és költségvetési szervek részegységeinek és funkcionális tevékenységet 

folytató blokkok vezetői 

 

2) Kreatív mag 

 

- Ez a réteg maga az innováció, ők teremtenek új értéket;  

 

- valódi tudásbázist hoznak létre; 

 

- innovációs rendszerek tudásteremtő funkcióját látják el; 

 

- új ismeretek, összefüggések, ok - okozati kapcsolatok feltárói, új gazdasági - társadalmi 

kontaktus létrehozói; 

 

-  analitikus, szintetikus, szimbolikus, integrált tudásbázis jellemzi őket. Ebbe a csoportba 

tartoznak: 

 

 orvosok 

 jogászok 

 közgazdászok 

 társadalomtudósok 

 élet, természet- és mérnöki tudományokkal foglalkozók 

 művészek, sportolók, vallási- és kulturális foglalkozásúak  

 egyetemi oktatók                                   

3) Kreatív szakemberek 

 

- A kreativitás kis mértékben realizálódik; 
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- ők biztosítják az előző két csoport tagjainak sikeres működését, akikkel vertikális 

kapcsolatban állnak; 

 

- a csoport heterogén összetételű, a tagok egymással horizontálisan  működnek együtt. 

 

- a gazdaság három szektorában dolgozó „átlagos” munkavállalóknál magasabb képzettséggel 

rendelkeznek; 

 

- az adaptív-, az operacionalizáló, végrehajtó tudás - alkalmazásban vesznek részt, ezért 

tudásukat nagyvállalatok, nagyobb intézmények alkalmazásában tudják megfelelően 

hasznosítani; 

 

- munkájukat szervezeti - intézményi szabályok között végzik hierarchikus rendszerben, 

folyamatos ellenőrzés alatt.  

 

 kisszervezeti vezetők, termelésirányítók, pedagógusok, technikusok 

 

4. A kreatív ipar és a kulturális ipar meghatározása  

 

A kreatív ipar vagy kulturális ipar? - tehetjük fel  magunknak a kérdést. A jelentésbeli 

eltérések ellenére ugyanis  a laikusok, de néha a szakmabeliek is sokszor a két fogalmat 

egymás szinonimájaként alkalmazzák.   

A kulturális ipar kifejezést  már  az 1970-es években a Frankfurti iskola képviselői, Theodor 

Adorno  és Max Horkheimer  is használták a Felvilágosodás dialektikája című könyvükben. A 

szerzőpáros a tömegek megtévesztését értették a fogalom alatt, mivel véleményük szerint a 

populáris kultúra a tömegtermelés standardizált termékeivel áll közvetlen kapcsolatba, kvázi 

piacosítható tömegkultúráról beszélhetünk.  Kritikával fogadták a piaci gondolkodásmód a 

művészetek világában való egyre nagyobb térhódítását . Álláspontjuk szerint a kulturális ipar 

termékei (a film, a rádió, a televízió, a sajtó) tömegesen manipulálják és passzívvá teszik az 

embereket,  a valódi társadalmi és egyéni problémákról elterelik a figyelmet.  A kulturális ipar 

kifejezést napjainkban egyre ritkábban alkalmazzuk, és inkább az állami fenntartású 
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intézmények vagy a nonprofit szervezetek ide kapcsolódó tevékenységeit értjük alatta (pl. 

múzeumok, kiállítások, könyvtárak).  

Az UNESCO 2008-ban kiadott United Nation c. kiadványában a kulturális ipart  szerzői 

jogok által védett termékek és szolgáltatások összességeként határozta meg. 

A kulturális ipar termékeinek jellemzői 

A kulturális ipar termékei általában azonnal felhasználhatóvá válnak a fogyasztó számára,  

ezért rövid életű termékekről beszélhetünk. Előállításuk sokszor igen magas költségekkel és 

kockázattal  jár,  hiszen gyakran az eredmény sikertelen a fogyasztást illetően. 

A kínálatnak globális versenyképességgel bírva kell kielégítenie a lokális, regionális közönség 

igényeit. A kultúrához kötődő áruk és szolgáltatások piaca ki van téve a szezonalitás és az 

aktuális divathullám gátló vagy ösztönző veszélyeinek. 

A társadalmi hatása megkérdőjelezhetetlen, hiszen az egyik fő kommunikációs eszközként 

igen széles rétegekhez képes eljuttatni a kor, az uralkodó eszmeáramlat, vagy az alkotó egyéni 

gondolatvilágának üzenetét. 

Kulturális innovációs formák 

„Kulturális innovációról beszélünk, ha az innovációs tevékenység forrása, tárgya , vagy a 

kibontakozási területe, eredménye közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban áll a kultúra-ipar, 

illetve a kreatív ipar valamely ágával.” (RIS, 2004) 

a) Művészeten belüli innovációnak nevezzük a különböző anyagok, technikák kifejlesztését, 

bevezetését (pl. szobrászat, festészet), illetőleg az új szerkesztési technikák  alkalmazását. 

b) Művészetek közötti innovációról beszélünk, ha egy művészeti ág egy másik művészeti 

ágból átemel és integrál, kvázi benchmarkol,  egy már működő technikát, tevékenységet stb.  

c) Kívülről érkező innovációs impulzus: technológiai és gazdasági szférából eredő ideák, 

gondolatok kultúra-iparba történő átültetése. 

d) A kultúra-ipar eredményeinek gazdasági/technológiai célú innovatív hasznosítása a 

kultúra és a gazdaság/technológia szereplői közötti partnerségek révén valósul meg, 

legtöbbször a c) típussal egyetemben. 
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A kreatív ipar szerteágazóbb,  a kulturális iparon kívüli ágazatokat is tartalmaz. A kifejezés 

alig másfél évtizede került csak a köztudatba.  

Meghatározását illetően többféle értelmezés is született , a definíciós modelleknek azonban 

van egy közös pontjuk, a kreatív tartalom. 

Legelőször 1994-ben olvashattuk a kifejezést az Ausztráliában megjelent Creative Nation: 

Commonwealth Cultural Policy című könyvben, majd 1997-ben Angliában a Kulturális, 

Média és Sportminisztérium által kiadott  Creative Industries Task Force- ban a 

következőképpen olvasható a kreatív ipar definíciója:  

„A kreatív ipar minden olyan szellemi és tárgyi terméket és szolgáltatást előállító iparágnak 

és tevékenységnek az összefoglaló neve, amelynek alapját a művészi teljesítmény és az egyéni 

kreativitás jelenti, és amely iparág potenciális jövedelemtermelő és munkahely-teremtő 

képességgel rendelkezik a szellemi jogdíj, illetve a szabadalmi bejegyzés adta lehetőségek 

megteremtésével és kihasználásával.” (Roodhouse, 2006, p. 17) 

Az Európai Tanács 2007-ben hozott határozata kimondta, hogy a kreatív szektor fejlődése 

elengedhetetlenül fontos az EU gazdasági fellendüléséhez. Az Európai Parlament is látván 

ezt, felszólította az Európai Bizottságot,  hogy javaslataival segítse elő a kreatív ipar 

fejlődését. Ezen előzmények után az EB a 2010 április 29-én kiadta a  61. Zöld könyvet a 

Kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról címmel. A Zöld könyv kifejti, 

hogy a kreatív ipar számtalan lehetőséget jelent  az intelligens, fenntartható gazdasági 

növekedésre és  a munkahelyteremtésre.     

A  Zöld könyv szintén próbál irányt mutatni a definíció használatára. Eszerint a kulturális 

iparág az az „ágazat, amely olyan árut és szolgáltatást állít elő vagy terjeszt, amely 

létrehozása idején sajátos jellege, felhasználása vagy végcélja szerint kulturális kifejezést 

testesít meg vagy közvetít, függetlenül attól, hogy kereskedelmi értékkel bír- e. A 

hagyományos művészeti ágazatok mellett ide tartozik  a film, a DVD, a videó, a televízió és a 

rádió, a videojátékok, az új média, a zene, a könyvek és a sajtó is. A kreatív iparág az az 

„ágazat, amely a kultúrát használja alapanyagként  (input) és kulturális dimenzióval  bír, 

jóllehet az általa előállított eredmény gyakran funkcionális. Ide tartozik az építészet és a 

dizájn, amely szélesebb folyamatokba integrálja a kreatív elemeket, valamint az olyan 

ágazatok is, mint a tervezőgrafika, a divattervezés, vagy a reklámszakma.”(61. zöld Könyv 

összefoglaló p.1.) 
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Az Európai Bizottság által kiadott Zöld könyv rendeltetése, hogy  motiválja az európai 

polgárokat, szervezeteket az egymással való kommunikációra  egy meghatározott témán 

belül. A  Zöld könyv tartalmazza azokat a javaslatokat,  melyek alapján elindulhat a 

párbeszéd a felek között.  

A kiadványban kifejtésre kerül továbbá a Zöld könyv politikai célja és háttere,  a kulturális és 

kreatív iparágak fő mozgatórugói,  a szükséges keretfeltételek meghatározása, a helyi és 

regionális fejlődés fontossága, a kulturális és kreatív iparágak spill-over  hatása.  

A Zöld könyvek  szükségességét bizonyítja, hogy a benne található nézetek alapján több 

esetben is jogalkotási javaslatok kidolgozására került sor, melyeket - szintén a Bizottság által 

kiadott -  fehér könyvek tartalmaznak.  

 

9. ábra 

A kulturális és a kreatív ipar Zöld könyv szerinti felosztása 

Forrás: 61. Zöld Könyv 

Szerk: Dr. Gonda T. 

 

Az 1964- ben alapított United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 

azaz az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (www.unctad.org)  feladata a 

fejlődő országok és az átalakulásban lévő gazdaságok támogatása,  a szegénység csökkentése 

és az érintett országok világgazdaságba való integrálása a kereskedelem és a beruházások 

révén.  A szakosított szervezet tevékenységét  kutatás és elemzés szektorában fejti ki, továbbá 

konszenzus kialakítására törekszik kormányközi tárgyalásokon keresztül, és szakmai 

együttműködési projekteket hajt végre, hogy hozzájárulhasson jelentéseivel, szakmapolitikai 

összefoglalóival a fejlődő országokkal és a világgazdasággal kapcsolatban felmerülő 

http://www.unctad.org/
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problémák megoldásához. AZ UNCTAD 193 tagállamból áll, központja Genfben található. 

Az UNCTAD 2008-ban a kreatív ipar csoportjainak, szektorainak felállításakor abból a 

fogalmi meghatározásból indult ki, mely szerint a kreatív iparágak mindazon tevékenységek 

összessége, „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. 5.p.)  

A szervezet rávilágított arra a kelet-európai problémára, miszerint a korábban állami kézben 

lévő kulturális intézmények a magánszektorban elegendő tőke hiányában képtelenek a 

hatékony működésre, hosszú távú fenntartásuk a forráshiánynak köszönhetően kérdésessé 

vált. 

Az UNCTAD kategorizálásának alapja, hogy a kreatív ipar kulturális és kreatív szektorokra 

bonthatók, melyek további alszektorokra oszthatók fel. Az UNCTAD részletes felosztását a 

következő ábra szemlélteti. 
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10. ábra 

A kreatív ipar ágazatai az UNCTAD felosztásában 

Szerk: Dr. Bencsikné Aubert J. 
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Magyarországon a 13-as felosztás örvend nagy népszerűségnek, amelyet Hrubi László 2005-

ben hozott létre. 

 
  

11. ábra 

A kreatív ipar ágazati 

Forrás:  Kiss A.  2013. 

Szerk: Dr. Gonda Tibor 

 

A kreatív és kulturális iparágak gazdasági-társadalmi generáló hatását látva nemzetközi és 

hazai kezdeményezések, programok foglalkoztak a CCI szektorral. A hazai és nemzetközi 

trendeket a Kreatív ipari Platform 2010-ben készült Megvalósíthatósági terve alapján 

ismertetjük. A 61. Zöld Könyvet - bár szintén ide sorolandó - a nemzetközi trendek közül 

kihagyjuk, mivel azt a definíciók kapcsán részletesebben ismertettük. 
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4.2 Nemzetközi irányvonalak 

 

Az Európai Unió 2010-ben kiemelt jelentőségűnek tartotta a kreatív iparágak potenciáljának 

kérdését. 

 

Európa2020 Stratégia 

Az Európa 2020 - Az intelligens fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája öt kiemelt célt 

fogalmazott meg a kutatás és fejlesztés, éghajlat-politika/energiaügy, oktatásügy, társadalmi 

befogadás, szegénység elleni küzdelem területén. Ezen célok megvalósulását kiemelt 

kezdeményezések segítik, úgy mint: 

 

1. Fenntartató növekedés: „Erőforrás - hatékony Európa” - energiahatékonyság növelése, 

„Iparpolitika a globalizáció világában” - környezetbarát iparral az üvegházhatás csökkentése, 

hatékonyabb iparpolitika az üzleti környezet javításával és az ipar erősítésével. 

2. Inkluzív növekedés: „Új készségek és munkahelyek menetrendje”, - munkaerőpiaci 

modernizáció, Life Long Learning, „Szegénység elleni európai platform” - szegénység 

visszaszorítása, társadalmi - területi kohézió biztosítása 

3. Intelligens növekedés: „Innovatív Unió” , a K+F+I erősítése, „Mozgásban az ifjúság” - 

oktatás teljesítményének növekedése, „Európai digitális Társadalom’ - internet hozzáférés 

bővítése. 

Európa 2020 célkitűzései Kreatív iparágak a megvalósítás 

szolgálatában 

„Innovatív Unió” szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés 

„Mozgásban az ifjúság” film és videó, elektronikus és nyomtatott sajtó 

„Európai digitális menetrend” elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és 

hirdetési 

ipar, film és videó 

 

„Iparpolitika a globalizáció korában” reklám- és hirdetési ipar, film és videó, 

szoftverkészítés 

és digitális játékfejlesztés 

 

„Új készségek és munkahelyek menetrendje” 12 kreatív iparág 
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Az Európai Digitális Menetrend 

 

Fő célkitűzése a nagy sebességű internet által egységes európai digitális piac létrehozása a 

nagy sebességű internet által.  

Hét kiemelt tevékenységi területet határoz meg: 

- „egységes digitális piac létrehozása, 

- az interoperabilitás javítása (pl. közös szabványok révén), 

- az internetbe vetett bizalom és az online biztonság előmozdítása, 

- nagy sebességű és szupergyors internet-hozzáférés, 

- a kutatási és fejlesztési beruházások növelése (IKT-innováció ösztönzése), 

- a digitális ismeretek elterjesztése és az inklúzió ösztönzése, 

- információs és kommunikációs technológiák alkalmazása olyan társadalmi kihívások 

megoldására, mint a klímaváltozás vagy a népesség elöregedése. 

 

Javasolt intézkedések: a kulturális sokszínűség és a kreatív tartalmak támogatása. Ezen belül, 

a filmszínházak digitalizálása, a szerzői jogi engedélyezési rendszerek egyszerűsítése, az 

Europeana bővítése”. (KIP,2010. p. 10-11) 

 

4.3. A magyarországi programok (KIP, 2010. p. 12-13.) 

 

Kormányprogram - A Nemzeti Együttműködés Programja 

 

A Kormányprogram egymillió új munkahely megteremtése révén kiemelt szerepet szán a 

kreatív 

iparágaknak, az innovációnak és a K+F-nek. A Program megfogalmazásával: 

„Kiemelt szerepet a kreatív iparágaknak, az innovációnak és a K+F-nek! Ehhez a jövő a 

kreatív 

iparoké. 

Nagyoknál és kicsiknél állandó innovációra van szükség, ehhez K+F stratégia és szervezet 

kell. Az Európai Parlament és Tanács határozataival összhangban ki kell dolgozni a gyenge 
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kutatási kapacitással rendelkező kisvállalkozások pályázati rendszerét az innovatív kutatások 

és fejlesztések támogatására. 

A magyar innovációk, szakértelem a globális piacokon (egészségipar, víz alapú 

gazdaságfejlesztés, 

hungarikumok) jól értékesíthetők lennének, ha az elméleti és gyakorlati tudás vállalkozási 

láncok keretében egyesülne. Ennek érdekében fejlesztjük a kockázati tőketársaságokat, 

valamint a horizontális és vertikális üzleti láncokat, a klasztereket és a szövetkezéseket. 

Nyitott gazdaságként építünk a kreatív iparokra, a high-tech, magas hozzáadott értékű 

iparágakra.” 

Új Széchenyi Terv 

Az Új Széchenyi Terv vitairata külön fejezet szentel a kreatív iparágaknak, valamint 

részletesen 

foglalkozik a kutatás-fejlesztés intézményrendszerével és célmeghatározásával. 

Tudomány, innováció, növekedés 

Célok 

A gazdaság dinamizálása és fenntartható növekedési pályára állítása a K+F és innováció által 

– amelyet a gazdaságpolitika elválaszthatatlan részének kell tekinteni - úgy, hogy: 

• az ország K+F ráfordítása az évtized közepére érje el a GDP 1,5 %-át, 

• az összesített innovációs mutató (SII) alapján mért innovációs teljesítményünk érje el 

az EU-s átlagot 

• a következő ciklusban Magyarország kerüljön az EU országok felső harmadába 

Főbb alapelvek 

• Alapkutatások, tudományos iskolák és jól képzett emberek nélkül nincs innováció 

• Fókuszált programokkal ösztönözni kell a hazai tudásbázis és az üzleti szféra szoros 

összekapcsolódását (hazai K+F eredmények hazai termékekben, szolgáltatásokban 

hasznosuljanak) 

• Szellemi tulajdonvédelmi képesség fejlesztése a gazdaság kritikus szektoraiban 

13 

• A TTI politika megvalósításában jobban kell támaszkodni az EU Strukturális Alapjaira 

• Ciklusokon átívelő, innováció-barát adópolitika és jogrendszer 

• A szakma egyetértésével kialakított ágazati K+F+I akciótervek (közlekedés/járműipar, 

egészségipar, informatika, energetika, mezőgazdaság, gyógyszeripar) ezáltal lehetővé 
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válik az elmozdulás a magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek irányába 

• A kreatív gazdaság megerősítése 

• Hatékonyan működő nemzeti innovációs rendszer 

Magyar Digitális Stratégia 2010-2015 

Építőkövei: meglévő EU-konform és ösztönző jogi környezet (pl. árva művek, önkéntes 

műnyilvántartás), 

digitális tartalomfejlesztési projektek (Digitális Irodalmi Akadémia, Magyar 

Elektronikus Könyvtár, NAVA, NDA), horizontális szakmai együttműködések (Kreatív 

Iparágak 

Platformja-KIP). 

 

Források 

 

BODNÁR Szabina - KISS Anikó (2013): A Dél - Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter 

revitalizálása egységes szolgáltatás-portfólió fejlesztésével. OTDK dolgozat. pp. 13-17.  

DR. FODOR László (2007): A kreatív személyiség. Magiszter (2), pp. 16-26. 

DERECSKEI Anita - ZOLTAINÉ PAPRIKA Zita (2005): Vitás kreativitás - szakirodalmi 

áttekintés a kreativitás fogalmáról. TM 89 sz. műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan 

Intézet Versenyképesség Kutató Központ.  

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/812/1/TM89_Derecskei_Zoltayne.pdf (utolsó letöltés: 2015. 

október 5.) 

KREATÍV IPARÁGAK PLATFORMJA (2010): Megvalósíthatósági terv. KIP, Budapest. 

MUFICS István: A kreativitás pszichológiája. Szakdolgozat.  

http://www.mufics.hu/otvos/festomuveszet/cikkek/a-kreativitas-pszichologiaja.html#_ftnref4  

SÁGVÁRI Bence - LENGYEL Balázs (2008): Kreatív atlasz. A magyarországi kreatív 

munkaerő területi és időbeli változásáról. Demos Magyarország Alapítvány, Budapest. 

SÁGVÁRI Bence (2005): A kreatív gazdaság elméletéről. ITHAKA, Budapest.   

Internetes források: 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_kreativits_fogalma.html  

http://elib.kkf.hu/edip/D_10181.pdf  

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0038_matematika_Cegledi2/ch01s43.html  

http://www.matisz.hu/uploads/media/kreativ_agak_iparpol_hattere.pdf 

 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/812/1/TM89_Derecskei_Zoltayne.pdf
http://www.mufics.hu/otvos/festomuveszet/cikkek/a-kreativitas-pszichologiaja.html#_ftnref4
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_kreativits_fogalma.html
http://elib.kkf.hu/edip/D_10181.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0038_matematika_Cegledi2/ch01s43.html
http://www.matisz.hu/uploads/media/kreativ_agak_iparpol_hattere.pdf
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Ajánlott irodalom 

Derecskei Anita - Zoltainé Paprika Zita (2005): Vitás kreativitás - szakirodalmi áttekintés a 

kreativitás fogalmáról. TM 89 sz. műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet 

Versenyképesség Kutató Központ. pp. 6-10., pp. 33-35. 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/812/1/TM89_Derecskei_Zoltayne.pdf 

Kreatív Iparágak Platformja (2010): Megvalósíthatósági terv. KIP, Budapest. pp. 5-13. 

Ságvári Bence - Lengyel Balázs (2008): Kreatív atlasz. A magyarországi kreatív munkaerő 

területi és időbeli változásáról. Demos Magyarország Alapítvány, Budapest. pp. 15-19., pp. 

23-27. 

Ságvári Bence (2005): A kreatív gazdaság elméletéről. ITHAKA, Budapest.   

Ajánlott kiadvány: 

Zöld könyv a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról.  

http://www.kulturpont.hu/letolt/hatteranyagok/61_Zold_konyv_osszefoglalo.pdf  (utolsó 

letöltés: 2015. szeptember 30.) 

 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/812/1/TM89_Derecskei_Zoltayne.pdf
http://www.kulturpont.hu/letolt/hatteranyagok/61_Zold_konyv_osszefoglalo.pdf
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II. A kulturális és kreatív  ipar gazdasági jelentősége napjainkban 

Dr. Gonda Tibor - Keresnyei János 

 

1. Bevezetés 

 

Tény az,hogy  a kreatív ipar és a kulturális ipar szerepe nem elhanyagolható sem társadalmi, 

sem gazdasági szempontból. A kreatív iparnak köszönhetően újabb és újabb munkahelyek 

jönnek létre. A gazdasági teljesítményt erősítve a kreatív ipar olyan innovatív környezet 

teremt, amely növeli a globális versenyben egy-egy város, régió tőkevonzó képességét. 

 

A globalizáció, az információs robbanás, a városok térszerkezeti-térgazdasági szerepének 

erősödésének, a nettó gazdasági-üzleti filozófia  következményeként a különböző államok 

próbáltak a felgyorsult környezethez több - kevesebb sikerrel alkalmazkodni. A globalizáció 

megnyitotta az országhatárokat, megindulhatott a szabad tőkeáramlás, a szellemi és a fizikai 

mobilitás ugrásszerűen megnőtt. 

Az információ egyre nagyobb értékké vált, könnyebben és gyorsabban hozzáférhetővé vált. A 

nettó gazdasági-üzleti filozófia a tudásalapú társadalom kialakulását segítette elő, a 

hozzáadott értékkel járó termelési és szolgáltatási folyamatok bővülését eredményezve. A 

gazdaságban a tercier szektorra tevődött át a hangsúly, ahol a humán erőforrás önmegújító 

képessége pótolhatatlanná vált.  

 

A 20. század második felében a városok térszerkezete megváltozott, az iparvárosokban vagy 

megszűnt a gyártás,  vagy áthelyezték a technológiai részleget olyan országokba, ahol olcsóbb 

munkaerő elvégzi ugyanazt a mennyiségű munkát, és ahol kedvezőbb adózási feltételek álltak 

rendelkezésre. 

Ezek a folyamatok azonban kellettek ahhoz, hogy a kultúra a gazdasági életben is utat 

törhessen magának, és gazdaságélénkítő funkciója egyre erősebbé válhasson. 

A KEA tanácsadó szervezet végzett kutatásokat a kulturális és a kreatív ipar európai 

helyzetéről. A 2006-ban megjelent tanulmány szerint 1999 és 2003 között Európában a 

kulturális kreatív ágazatok (CCI) növekedési üteme 12,3%-kal haladta meg az átlagos 

gazdasági növekedést, 2003-ban az Európai Unió GDP-jének 2,6%-át tették ki. A szektorban 

foglalkoztatottak az Európai Unióban 2004-ben 4, 714 millió fő volt, vagyis  az aktív 

foglalkoztatottak 2,5%-a az EU-ban a kreatív és kulturális iparban dolgozott. 
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A kulturális szektor a KEA felmérése szerint a teljes foglalkoztatottság 2,6%-át teszi ki.  

Nem kérdés tehát, hogy a kulturális és a kreatív ipar egy dinamikusan fejlődő ágazat, és a 

benne rejlő gazdasági-társadalmi lehetőségeket minden országnak érdemes kiaknáznia. 

 

2. A kulturális és kreatív ipar export és nemzetköziesítési trendjei 

 

A kulturális és kreatív ipari (KKI) javak és szolgáltatások exportjának és 

nemzetköziesítésének európai trendjeit elemző analízis pontos és összehasonlítható 

statisztikai adatokra támaszkodik. A nemzetközi kulturális kereskedelem folyamatainak 

megértése jelentősen javult az elmúlt tíz évben, különösen az UNESCO Statisztikai 

Hivatalának, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) és az ENSZ 

Fejlesztési Programjának (UNDP), valamint az Eurostatnak köszönhetően. Ezen szervezetek 

számos, jó áttekintést nyújtó elemzést készítettek az elmúlt évtizedben a kreatív kulturális ipar  

gazdasági erejéről, és export potenciáljáról.   

A kulturális javak és szolgáltatások nemzetközi kereskedelmében jól megfigyelhető globális 

trendek jelentkeznek. Megjegyzendő, hogy a kulturális és kreatív ipari ágazatok 

kategorizálására és piaci szegmentációjára vonatkozó megközelítések sokfélesége 

megnehezíti a különféle tanulmányok összehasonlítását. Mélyreható adatgyűjtés és elemzést 

valósult meg egyes alágazatokban, például a filmművészeti és audiovizuális területen az 

Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet vezetésével. Globális és földrészenkénti - 

többnyire kereskedelmi szervezetek/testületek által összeállított - ágazati jelentések szintén 

elérhetőek a könyvkiadás, média és szórakoztatás területekre vonatkozóan. 

Európában nacionális és szubnacionális szinten a statisztikai adatok és elemzések 

hozzáférhetősége rendkívül változó. Ez nehezíti az ágazat gazdasági jelentőségének az 

országok közötti összehasonlítását. Míg egyes EU tagállamok a kulturális és kreatív ipari 

ágazatokra vonatkozó, nemzeti kulturális exportjuk statisztikai adatait is tartalmazó naprakész 

rendszeres éves jelentést tesznek közzé, mások ez idáig kevés figyelmet fordítottak a 

kulturális és kreatív ipari tevékenységük nemzetközi kereskedelmi összetevőjére. A kulturális 

javak exportjának európai helyzetére irányuló alapkutatások is inkább a kulturális örökség 

tárgyak mozgását szabályozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos kérdésekre világítanak rá, 
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mint a kortárs kulturális és kreatív ipari vállalkozások termelésének és szolgáltatásainak 

nemzetközi kereskedelmére. 

A kulturális és kreatív ipari szektor gazdasági vonatkozásait európai és nemzeti szinten 

vizsgáló, mostanáig megjelent tanulmányok zöme az ágazat gazdasági hasznára és 

foglalkoztatási adataira fókuszál, az ágazat erősségeit, szerveződését, képviseleti formáit és a 

támogatásához szükséges intézkedéseket elemzi. Ez általában az analízis első szintje, mely a 

kulturális és kreatív ipari ágazatok, tevékenységek és minták meghatározásán keresztül ad 

átfogó képet a kulturális gazdaságról, és dolgozza ki az analízis konzisztens, precíz és 

transzferálható sablonját. Általánosságban elmondható, hogy ezek a tanulmányok eléggé 

szegényesen mutatják be az export és nemzetköziesítés kérdéskörét, és többnyire a belső 

piacra fókuszálnak. Ez különösen igaz a korábbi tanulmányokra, európai és nemzeti szinten 

egyaránt, melyek esetében a kulturális és kreatív ipar gazdasági hasznának és volumenének 

meghatározása a nemzeti felfogás és irányelvek szövetében prioritásként jelent meg. 

A későbbi kutatásokban, különösen a 2008-as pénzügyi és gazdasági válságot követően 

megvalósulók esetében a nemzetköziesítésnek és exportnak a kulturális és kreatív ipar 

gazdasági potenciáljára gyakorolt hatása már gyakran jobban kifejezésre kerül. Azon EU 

tagállamok, melyek a kulturális és kreatív iparuk ösztönzésére a közelmúltban lépéseket 

tettek, nagyobb valószínűséggel fognak a nemzetközi dimenzióra az elemzésekben és a 

szakpolitikai irányelveikben kitérni. A kulturális exportot ösztönző szakpolitikai intézkedések 

késedelmes kidolgozása nem feltétlenül hátrány – számos lehetőséget kínál más európai 

kontextusokban már kipróbált gyakorlatokból való tanulásra és elkerülhetővé teszi az idő és 

erőforrások rosszul felépített megközelítésekre és stratégiákra való elpocsékolását. 

Érdemes megjegyezni, hogy a kisebb EU tagállamok esetében a megfelelő kulturális és 

kreatív ipari export stratégiák kijelölésében korlátozott területi kiterjedésük nem jelent egyben 

hátrányt is. Sőt, inkább a nagyobb tagállamok szembesülnek a világos, koherens stratégia 

kidolgozására irányuló törekvéseik során nehézségekkel a felelősségkörök területi és ágazati 

tagozódása, a regionális és szövetségi struktúrák, valamint a művészetek, kultúra, 

vállalkozásfejlesztés, külső kereskedelem és nemzetközi szakpolitikák területén működő 

szervezetek nagy száma következtében. A kulturális és kreatív ipari export stratégiák és 

nemzetköziesítési gyakorlatok legpozitívabb és legjobban dokumentált példái gyakran 

közepes méretű EU tagállamokból származnak. 
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Az utóbbi években jó néhány elkötelezett program zajlott a kultúra exportjának fellendítésére 

Európában, melyek példával szolgálnak a jól körvonalazott és megfogalmazott politikákra és 

gyakorlatra. Ezek közé tartozik Finnország nemzeti kulturális export fejlesztési stratégiája 

(2007-2011), a skandináv régió kezdeményezései a kreatív ipar támogatására (különösen 

2007-től), a holland kulturális iparágak beruházási célokra vezető ágazattá történő kijelölése 

(2011 óta), a designnak az innováció hajtómotorjaként történő meghatározása Dániában, 

speciális nemzetközi ágazati programok, mint a DutchDFA a design, divat és építészet 

területén vagy a 2011-es Tallinn Manifesto-t övező tevékenységek. Mindezek együttesen 

hozzájárulnak a kulturális export trendjeinek és módszereinek jobb megértéséhez és a területet 

érintő releváns kezdeményezések és lépések megtételéhez. 

 

3.1 Kutatások és eredmények az UNESCO vizsgálata alapján 

 

2005-ben az UNESCO Statisztikai Hivatala kiadásában jelent meg az első, friss megközelítést 

tükröző jelentés a kulturális javak és szolgáltatások globális folyamatainak vizsgálatára 

vonatkozóan (International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003). A 

jelentés az UNESCO Kulturális Statisztikák Keretrendszerét használva tíz éves periódus vám 

és fizetési mérleg adatainak elemzéséből hozta meg következtetéseit. 

A vizsgált tíz év alatt a kulturális javak kereskedelme majdnem megkétszereződött annak 

ellenére, hogy a piac a magas jövedelmű gazdasággal rendelkező országokra korlátozódott, 

melyek a legnagyobb termelői és egyben fogyasztói is voltak a kulturális javaknak.  

2002-ben az Európai Unió (EU15) a kulturális javak exportjában vezető helyet foglalt el, 

51,8%-kal. Ázsia foglalta el a második helyet 21,1%-os részesedéssel. Ami az egyes 

országokat illeti, 2002-ben az Egyesült Királyság volt a kulturális javak vezető exportőre, 

melyet az USA és Kína követett a sorban. 

A fejlődő, és az átmeneti gazdasági státuszban lévő országok többsége esetében a jelentés 

nem talált adatokat a kulcságazatokra vonatkozóan. 

Ezen jelentés óta az UNESCO Statisztikai Hivatala felülvizsgálta és átdolgozta a Kulturális 

Statisztikák Keretrendszerét és 2009-ben közzétette az új dokumentumot (2009 UNESCO 

Framework for Cultural Statistics). A kiterjedt nemzetközi konzultációs folyamat 

eredményeként létrejött Kulturális Statisztikák Keretrendszere szándéka szerint mind a 
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nemzeti, mind pedig a nemzetközi kulturális statisztikák rendszerezéséhez egyaránt 

eszközként kíván szolgálni. Egységes definíciói lehetővé teszik a nemzetközileg is 

összehasonlítható adatok előállítását. A Kulturális Statisztikák Keretrendszere a Harmonizált 

Áruleíró és Kódrendszer 2007-es verzióját alkalmazza, a Vám Világszervezet vám 

statisztikáit használja a kulturális javak nemzetközi mozgásának meghatározásához. A 

kulturális szolgáltatásokra vonatkozó adatokhoz az Extended Balance of Payments Services 

Classification System-en keresztül jut hozzá. A jelentés megjegyzi, hogy a Kulturális 

Statisztikák Keretrendszerének megvannak a korlátai néhány területen, például a mozgókép 

adatok pontosításához kiegészítő információkra van szükség jogkezelő szervezetektől, mert a 

vámkezelés során bejelentett érték gyakran az eredeti példányra vonatkozik és a szerzői jogi 

értéket nem tartalmazza. 

 

3.2 Kutatások és eredmények az UNCTAD/UNDP vizsgálata alapján 

 

Az UNCTAD/UNDP Kreatív Gazdaság Jelentés 2010 meghatározó munka, mely az 

UNCTAD Kreatív Gazdaság Program és az UNDP Dél-Dél Együttműködés Csoport közös 

projektjének eredménye. A Jelentés az első globális összehasonlító elemzést adó 2008-as 

Kreatív Gazdaság Jelentésre építve adja elemző áttekintését a nemzetközi kereskedelemnek. 

A 2010-es tanulmány a 2002 és 2008 közötti időszakra vonatkozóan közöl adatokat, és a 

kreatív javak és szolgáltatások nemzetközi kereskedelme jellemzőinek és trendjeinek néhány 

legfrissebb elemzését mutatja be. A következőket jegyzi meg: 

 2008-ban, a világméretű pénzügyi és gazdasági válság kitörése a globális kereslet 

visszaesését és a nemzetközi kereskedelem 12%-os csökkenését eredményezte. 

Mindamellett, a kreatív javak és szolgáltatások nemzetközi exportja folyamatosan 

emelkedett, 2008-ra a 2002-es szint több, mint kétszeresét, 582 milliárd dollárt érve el, 

mely 14%-os éves növekedési rátát jelent egymást követő 6 éven keresztül. 

 A kreatív iparágak termékeik és szolgáltatásaik előállításából, kereskedelméből és 

elosztásából, valamint a kapcsolódó szerzői jogi díjakból növekedő bevételeket 

generálnak.  
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 A kreatív termékek exportja, mely a kreatív iparágak világkereskedelmének fő 

összetevőjét jelenti (69% 2008-ban), 2002- és 2008 között 11,5%-os éves növekedési 

rátát mutatott. 

 A kreatív szolgáltatások exportja a kreatív iparágak világkereskedelmének kisebb 

részét teszi ki (31% 2008-ban), de nagyobb éves növekedést mutat (17%) a 2002-2008 

közötti időszakban. A növekedési rátát a statisztikai jelentést adó országok számának 

növekedése is befolyásolta. 

 A kreatív iparágak a fejlődő országok számára is új lehetőségeket nyitnak meg, 

melyekkel a világgazdaság gyorsan növekvő ágazataiba betörhetnek és növelhetik 

részvételüket a világkereskedelemben. A kreatív iparágak egyre több országban, 

különösen Ázsiában a kereskedelem és fejlesztés hajtóerői. 

Az UNCTAD/UNDP Kreatív Gazdaság Jelentés 2010 alábbi táblázata a kreatív javak 

exportjának al-ágazatonkénti és gazdasági csoportonkénti lebontását mutatja be. Az adatokból 

világosan látszik, hogy  a vizsgált 2002-2008 közötti időszakban a fejlődő országok és az 

átmeneti gazdaságok növekedési rátája (+132%, illetve +204%) jellemzően magasabb, mint a 

fejlett országoké (+78%). Az is egyértelmű, hogy a design messze a legnagyobb alágazat a 

kreatív javak exportját illetően (59,5% 2008-ban). 

1. táblázat - Kreatív javak: export, gazdasági csoportonként, 2002 és 2008 (millió $) 

 Globális Fejlett országok Fejlődő országok Átmeneti gazdaságok 

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 

Kreatív iparágak összesen 204,948 406,992 127,963 227,103 75,835 176,211 1,210 3,678 

Kézművesség 17,503 32,323 8,256 11,443 9,202 20,715 45 164 

Audiovizuális tartalmak 462 811 425 725 35 75 3 10 

Design 114,692 241,972 60,967 117,816 53,362 122,439 362 1,716 

Újmédia 17,365 27,754 11,422 13,248 5,908 14,429 36 82 

Előadóművészetek 9,689 26,136 8,947 22,539 698 3,323 43 274 

Könyvkiadás  29,817 48,266 25,970 38,753 3,157 8,138 690 1,376 

Vizuális művészetek 15,421 27,730 11,916 22,578 3,474 7,097 31 58 

Forrás: UNCTAD, az UN COMTRADE adatbázis hivatalos adatai alapján 
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A Jelentés a kreatív ipar világpiacának kulcsszereplőit is vizsgálja. A top 20 kreatív ipari 

exportőr 2008-as rangsorát (2. táblázat) Kína vezette, őt követte az USA és Németország.) 

Kilenc EU tagállam került be az első 20 közé (Németország, Olaszország, Egyesült Királyság, 

Franciaország, Hollandia, Belgium, Ausztria, Spanyolország és Lengyelország). 

 

2. táblázat – Kreatív javak: Top 20 exportőr világszerte, 2002 és 2008 

Rangsor 

Exportőr 

Érték (millió $) Rangsor Piaci részesedés % Növekedési ráta % 

2008 2008 2002 2002 2008 2003-2008 

1 Kína 84,807 32,348 1 20.8 1.9 

2 Egyesült Államok 35,000 18,557 3 8.6 13.3 

3 Németország 34,408 15,213 6 8.5 14.7 

4 Kína, Hong Kong 33,254 23,667 2 8.2 6.3 

5 Olaszország 27,792 16,517 4 6.8 9.7 

6 Egyesült Királyság 19,898 13,657 7 4.9 6.5 

7 Franciaország 17,271 8,999 9 4.2 10.2 

8 Hollandia 10,527 3,686 15 2.6 11.6 

9 Svájc 9,916 5,141 11 2.4 13.5 

10 India 9,450 - - 2.3 15.7 

11 Belgium 9,220 5,387 10 2.3 6.7 

12 Kanada 9,215 9,327 8 2.3 -0.9 

13 Japán 6,988 3,976 13 1.7 14.7 

14 Ausztria 6,313 3,603 16 1.6 8.5 

15 Spanyolország 6,287 4,507 12 1.5 4.9 

16 Törökország 5,369 2,154 23 1.3 15.0 

17 Lengyelország 5,250 1,983 24 1.3 14.9 

18 Mexikó 5,167 3,797 14 1.3 9.1 

19 Thaiföld 5,077 2,899 18 1.2 10.3 

20 Szingapúr 5,047 2,619 21 1.2 6.0 

Forrás: UNCTAD, az UN COMTRADE adatbázis hivatalos adatai alapján 
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A fejlett országok rangsorát bemutató 3. táblázat is jelzi Európa kreatív iparágakban betöltött 

szerepét, 6 EU tagállam részvételével az első 10-ben (Németország, Olaszország, Egyesült 

Királyság, Franciaország, Hollandia és Belgium). 

3. táblázat – Kreatív javak: Top 10 exportőr a fejlett országok rangsorában, 2008 

  Érték (millió $) Piaci részesedés Növekedési ráta 

Rangsor Exportőr 2008 2008 2003-2008 

1 Egyesült Államok 35,000 8.6 13.31 

2 Németország 34,408 8.45 14.66 

3 Olaszország 27,792 6.83 9.69 

4 Egyesült Királyság 19,898 4.89 6.47 

5 Franciaország 17,271 4.24 10.18 

6 Hollandia 10,527 2.59 11.59 

7 Svájc 9,916 2.44 13.54 

8 Belgium 9,220 2.27 6.74 

9 Kanada 9,215 2.26 -0.94 

10 Japán 6,988 1.72 14.74 

Forrás: UNCTAD, az UN COMTRADE adatbázis hivatalos adatai alapján 

A Jelentés meglehetős részletességgel elemzi a kreatív iparágak különböző alágazatainak 

nemzetközi kereskedelmi teljesítményét, az alábbi eredményekre jutva: 

 Előadóművészetek
3
 A fejlett országok top 10 exportőre 2008-ban: Németország piaci 

részesedése 21,6% volt, őt az Egyesült Államok, Hollandia, Ausztria, Írország, az 

Egyesült Királyság, Svédország, Japán, Franciaország és Csehország követte a 

rangsorban. 

 Vizuális művészetek
4
 A fejlett országok top 10 exportőre 2008-ban: A rangsort az 

Egyesült Államok vezette 28,8%-os piaci részesedéssel. Őt az Egyesült Királyság, 

Franciaország, Svájc, Németország, Japán, Olaszország, Kanada, Hollandia és 

Belgium követte. Mindazonáltal, a jelentés rámutatott a nemzetközi művészeti piac 

                                                           
3
 UNCTAD kategória: Élőzene, színház, tánc, opera, cirkusz, bábszínház stb. 

4
 UNCTAD kategória: Festészet, szobrászat, fotóművészet és régiségek 
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átláthatóságának és szabályozásának hiányára, melynek következtében csak részleges 

adatszolgáltatás valósult meg. 

A további elemzések szerint Németország vezette a 2008-as, fejlett országok közötti exportőri 

rangsort a Nyomtatás és Nyomtatott Média alágazatban, Olaszország pedig a vezető Design 

exportőr volt.2010 februárjában az Európa Tanács Vállalkozáspolitikai és Ipari 

Főigazgatósága és Amsterdam városa, az Európai Design Központ és a Holland Designerek és 

Kreatívok Egyesülete közös rendezésében egy workshopra került sor, ahol Edna dos Santos-

Duisenberg, az UNCTAD Kreatív Gazdaság Programjának vezetője előadása keretében a 

kreatív iparágak globális gazdaságra gyakorolt hatásait mutatta be.Megállapította, hogy a 

kreatív gazdaság a világgazdaság és nemzetközi kereskedelem egyik legdinamikusabban 

fejlődő ágazata, mely bevételeket generál, munkahelyeket teremt és export bevételeket 

realizál, s mindeközben a társadalmi befogadást és humán fejlesztést is előmozdítja és segíti. 

Előadásában a következő táblázatban felvázolt, 1996 és 2005 közötti adatokat hasonlította 

össze, és felhívta a figyelmet arra, hogy 2005-ben Európában a kreatív gazdaság szerezte meg 

a vezető pozíciót a kereskedelemben. 

Az UNCTAD statisztikai szolgáltatója, az UNCTADstat továbbra is gyűjti, értékeli és 

feldolgozza a kreatív javak világkereskedelmére vonatkozó adatokat, melyek a kutatók 

számára is hozzáférhetőek. 

ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia 

Kreatív gazdaság: vezető kereskedelmi mutatók Európában 

 A kreatív termékek EU-s exportja 43%-kal nőtt 1996 és 2005 között 

 2005 az EU a kreatív ipari termékek világvezető exportőre volt - US$ 145 billion 

 Olaszországnak erős a pozíciója a design területén 

 A kreatív szolgáltatások erőteljesen növekednek 11%-os éves növekedés 2000-2005  

 (reklám, építészet, digitális technológiák, K+F) 

 A fejlett országok a szolgáltatások exportjának 82%-át adták 
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4. táblázat: A kreatív javak exportjának értéke és részesedése, éves lebontásban, 2002-2010 

(Millió US dollárban kifejezve, jelenlegi áron és jelenlegi árfolyamon) 

Forrás: UNCTAD, UNCTADstat 

Hiányzó értékek: .. nem állnak rendelkezésre vagy nincsenek külön rögzítve; - Nem publikálható 

 

 

A kreatív javak EU-ból történő exportja 2010-ben a teljes kreatív ipari export 36%-át tette ki. 

A kreatív javak EU-ból történő exportjának növekedési rátája a 2002-2010 közötti időszakot 

jellemző 6.69-ról a 2008-2010 közötti időszakra 0.39-ra csökkent. A legutóbbi időszak adata 

sokkal alacsonyabb, mint a világgazdaság egészére vonatkozó ugyanezen adat, mely 3.35 volt 

a 2006-2010 közötti időszakra. Az éves export adatok 2008-ban voltak a legmagasabbak, 

amikor is az EU kulturális javainak exportja 40%-kal részesedett a világ exportból. 

A 2006 és 2010 közötti időszakban legerőteljesebb növekedést mutató alágazatok a video 

játékok, a játékok, és az írott média voltak, míg leggyengébben a régiségek, a film és a 

fényképészet alágazatok teljesítettek. 

A kreatív javak EU-ból történő exportját 2010-ben a design dominálta (57%-kal részesedett a 

kreatív javak teljes exportjából), ezzel a korábbi évek eredményei ismétlődtek meg. 

A 2006 és 2010 közötti időszakban legerőteljesebb növekedést mutató alágazatok a video 

játékok, a játékok, és az írott média voltak, míg leggyengébben a régiségek, a film és a 

fényképészet alágazatok teljesítettek. 

A kreatív javak EU-ból történő exportját 2010-ben a design dominálta (57%-kal részesedett a 

kreatív javak teljes exportjából), ezzel a korábbi évek eredményei ismétlődtek meg. 
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3.3 Kutatások és eredmények az EUROSTAT vizsgálata során 

Az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala – az EUROSTAT – 2007-ben adta ki az első 

Kulturális statisztikai zsebkönyvet, mely az Európai Statisztikai Rendszerben elérhető, 

kulturális vonatkozású összehasonlítható adatokat, valamint egyéb forrásból (UNESCO, 

Eurobarometer stb.) származó információkat tartalmazott.A zsebkönyv második kiadása 

2011-ben jelent meg, a gazdasági tevékenységek osztályozásának új verzióját vezette be, mely 

lehetővé tette a kulturális ágazatok átfogóbb bemutatását. A 2011-es zsebkönyv a kulturális 

javak külső kereskedelmét tárja fel és elemzi a 2004-től 2009-ig terjedő időszakra és a 2009-

es évre vonatkozóan. 

TERMÉK / ÉV  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kreatív javak 

mindösszesen 
86,139 97,862 110,457 117,509 128,155 151,389 163,725 132,587 139,606 

Kézművesség 5,961 6,959 7,494 7,38 7,873 8,989 8,95 7,13 7,447 

 Szőnyegek  2,058 2,368 2,615 2,554 2,817 3,156 3,117 2,517 2,617 

 Celebration  522 604 640 693 697 820 799 647 708 

Egyéb 450 518 574 571 603 710 864 734 732 

Papír termékek 17 18 16 15 25 26 41 22 21 

Vesszőfonott 
termékek 

137 172 206 213 235 244 244 210 211 

 Fonal 2,778 3,28 3,443 3,334 3,496 4,032 3,885 3 3,158 

Audiovizuális 

tartalmak 
214 232 300 248 311 348 318 265 198 

 Film  214 232 300 248 311 348 318 265 198 

 Design  45,965 52,373 59,699 63,404 71,325 84,204 90,987 73,958 79,987 

 Építészet  110 162 155 159 199 324 342 291 178 

 Divat  10,946 12,696 14,761 16,388 18,75 21,826 23,812 19,834 22,241 

 Üvegtermékek  989 1,046 1,168 1,053 983 1,12 1,064 748 833 

 Belsőépítészet  20,651 23,782 27,151 28,211 30,247 35,664 37,947 29,918 30,391 

 Ékszerek  8,624 8,867 9,953 10,987 12,988 15,229 16,394 12,923 15,513 

 Játékok  4,646 5,821 6,511 6,607 8,158 10,042 11,427 10,242 10,83 

 Újmédia  9,043 9,716 10,888 12,798 13,959 20,889 25,902 20,977 20,432 

 Írott média  6,594 7,674 8,765 10,349 10,731 15,954 17,182 14,209 14,26 

 Video játékok  2,45 2,042 2,123 2,45 3,228 4,936 8,72 6,768 6,172 

Előadóművészetek 1,735 2,178 2,145 2,373 1,890 - - - - 

Zene (CD, Kazetta) 1,732 2,115 2,072 2,297 1,812 .. .. .. .. 

Kotta 53 63 73 78 78 81 82 73 70 

Kiadói tevékenység 16,041 18,867 21,113 21,687 22,617 25,135 26,645 22,379 21,652 

Könyvek 6,218 7,252 8,005 8,481 8,624 9,614 9,983 8,494 8,374 

Sajtó 5,594 6,420 7,317 7,155 7,593 8,295 8,889 7,381 7,079 

Egyéb nyomtatott 
termék 

4,230 5,195 5,791 6,052 6,400 7,227 7,764 6,504 6,200 

Vizuális művészetek 7,129 7,535 8,816 9,619 10,181 11,743 10,841 7,804 9,820 

Régiség 1,571 1,756 2,047 2,345 2,277 1,759 1,804 1,165 1,451 

Festészet 3,265 3,266 4,036 4,413 4,838 6,419 5,448 3,742 4,965 

Fényképészet 685 679 770 803 877 860 885 673 679 

Szobrászat 1,609 1,835 1,963 2,058 2,189 2,705 2,704 2,225 2,725 
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A kulturális exportot illetően a következőket állapítja meg: 

 2009-ben az EU tagállamok (27) több kulturális terméket exportáltak a világ többi 

részébe, mint amennyit importáltak, 1,9 milliárd EUR kereskedelmi többletet 

realizálva. A vezető export termékek a könyvek és művészeti alkotások (főleg 

festmények) voltak. A legmagasabb export/import arány az újságok, magazinok és 

folyóiratok esetében volt tapasztalható (3.7), azaz az EU majdnem négyszer annyit 

exportált az említett termékekből, mint amennyit importált. 

 Az EU tagállamok közel fele számolt be kereskedelmi többletről a kulturális javak 

kereskedelmében. Az export/import arány 2.8 és 1.8 közötti értéket mutatott 

Lengyelország, Észtország, Litvánia és Németország esetében, míg 0.5 alatt állt 

Írország, Ciprus, Görögország, Luxemburg, Portugália és Románia esetében. 

 A kulturális javak exportja évi 4%-kal esett 2004 és 2009 között. A csökkenés 

leginkább a régiségek exportját érintette (-16% évente), míg a legnagyobb növekedés 

a DVD-k esetében volt tapasztalható (évi +14%). 

 2004 és 2009 között a kulturális javak exportja terén jelentős növekedés volt 

megfigyelhető számos kelet-európai országban. Ezzel ellentétes tendencia volt 

tapasztalható Romániában, ahol az export visszaesése az import gyors növekedésével 

társult. 

 A művészeti alkotások és a régiségek részesedése volt a legnagyobb az EU-n kívüli 

kulturális exportból, ezeket a könyvek, az újságok és a DVD-k követték. Ezt a 

rangsort erősen befolyásolják az Egyesült Királyság és Franciaország által exportált 

nagy értékű műalkotások és régiségek. Az országok többségében a könyvek a 

kulturális export fő árucikkei. 

 2008-ban az EU tagállamok világ többi része felé irányuló exportja nagyon 

szerteágazó volt, a teljes export 40%-a 189 országba irányult. 

 Az EU által exportált újságok, folyóiratok és magazinok több, mint fele a szomszédos 

országokba került: 35% Svájcba, 5% Norvégiába és 18% Oroszországba. 

 A hangszerek exportjának 54%-a az Egyesült Államokba, 18%-a Japánba és 9%-a 

Svájcba irányult. 

 2009-ben az EU 27 tagállama által exportált műalkotások, gyűjteményi darabok és 

régiségek összesen 8 országba kerültek, köztük az Egyesült Államokba (42%), 

Svájcba (30%) és Ukrajnába (7%). 
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5. táblázat: EU-27(
5
) kulturális javak külső kereskedelme, millió EUR-ban kifejezve, 2009 

Kulturális javak 

Statisztika a kulturális javak kereskedelmére vonatkozóan, millió EUR-

ban 

Export Import Mérleg 
Export/import 

arány 

Könyvek 2 221 1 651 570 1.3 

Újságok, folyóiratok, 

magazinok 
718 194 524 3.7 

CD-k 153 65 88 2.4 

DVD-k 421 146 275 2.9 

Hangszerek     

Zongora 64 87 -23 0.7 

Gitár, hegedű stb. 45 127 -82 0.4 

Klarinét, trombita, 

billentyűk 
107 98 9 1.1 

Ütős hangszerek 25 82 -57 0.3 

Elektromos hangszerek 40 350 -310 0.1 

Zenélődobozok 7 15 -9 0.4 

Alkatrészek és 

tartozékok 
107 157 -51 0.7 

Összesen 394 917 -523 0.4 

Műalkotások, gyűjteményi darabok és régiségek 

Festmények 1 770 1 181 589 1.5 

Metszetek 54 48 6 1.1 

Szobrok 574 243 332 2.4 

Postai bélyegek 37 32 5 1.2 

Gyűjtemények 141 334 -193 0.4 

Régiségek 471 244 227 1.9 

Összesen 3 047 2 082 965 1.5 

Mindösszesen 6 955 5 055 1 899 1.4 

Forrás: Eurostat, Comext 

A fenti statisztika a tárgyi javak külső kereskedelmét mutatja be és nem tartalmazza a szerzői jogok és licencek 

külső kereskedelmére vonatkozó adatokat. 

 

                                                           
5
 Az EU-n belüli kereskedelmet kivéve 
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7. táblázat: Kulturális javak külső kereskedelme, 2009 és AAGR 2004-2009 (%) 

 

Export Import 

Mérleg  

2009 

Millió 

EUR 

Összes exportból  

EU-n belüli 

kereskedelem aránya 

A
A

G
R

 2
0
0
4

-

2
0
0
9
 Millió 

EUR 

Összes importból  

EU-n belüli 

kereskedelem aránya 

A
A

G
R

 2
0
0
4

-

2
0
0
9
 Millió 

EUR 

Export/Import 

arány 

EU-27 

(6) 
6 955 - -4.1 5 055 - -1.0 1 809 1.4 

BE 884 91 1.3 1 123 74 1.5 -239 0,8 

BG 16 85 23.8 21 77 13.1 -4 0.8 

CZ 396 89 10.2 287 89 6.2 109 1.4 

DK 251 59 -25 354 76 8.6 -102 0.7 

DE 4 279 69 0.7 2 399 68 3.9 1 880 1.8 

EE 42 68 14.7 16 59 1.1 26 2.6 

IE 103 83 -108 436 93 5.2 -333 0.2 

EL 89 76 8.4 218 51 11.6 -129 0.4 

ES 755 50 -5.2 735 58 -2.2 20 1.0 

FR 2 317 42 3.5 2 044 71 0.7 274 1.1 

IT 833 71 -3.3 719 74 -0.3 115 1.2 

CY 6 97 -1.5 48 93 -1.1 -42 0.1 

LV 24 50 20.9 23 77 3.9 1.0 1.1 

LT 38 50 13.8 15 77 2.8 23 2.5 

LU 35 96 -16.6 111 94 -2.1 -77 0.3 

HU 76 70 17 98 86 0.6 -22 0.8 

MT 7 89 -5.5 12 80 -11.9 -6 0.5 

NL 911 86 -3.2 845 51 1.1 66 1.1 

AT 548 78 -9.9 981 92 3.8 -433 0.6 

PL 499 85 11.4 179 83 3.4 319 2.8 

PT 47 24 5.8 172 88 -3.9 -125 0.3 

RO 21 55 -3.2 91 92 24.4 -71 0.2 

SI 76 56 -0.7 57 66 4.6 19 1.3 

                                                           
6
EU-n belüli kereskedelmet kivéve 
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Export Import 

Mérleg  

2009 

Millió 

EUR 

Összes exportból  

EU-n belüli 

kereskedelem aránya 

A
A
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Összes importból  

EU-n belüli 

kereskedelem aránya 

A
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G
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0
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-

2
0
0
9
 Millió 

EUR 

Export/Import 

arány 

SK 121 88 5.3 94 95 12.2 27 1.3 

FI 110 49 -9.9 217 87 2.5 -10.6 0.5 

SE 397 52 11.3 447 69 1.9 -50 0.9 

UK 4 489 41 -6.4 3 068 36 -4.3 1 421 1.5 

Forrás: Eurostat, Comext 

A kulturális javak a következőket tartalmazzák: könyvek, sajtótermékek, CD-k, DVD-k, hangszerek és 

műalkotások, de a szerzői jogok és licencek adatait a fenti táblázat nem tartalmazza. 

Megjegyzés: Belgium kulturális javainak exportja 91%-ban más EU tagállamokba irányul. 

 

Az EU tagállamok körülbelül felére elmondható, hogy kulturális javai exportjának 

részesedése a teljes exportból 2009-ben nagyobb volt, mint 2004-ben, mely jól jelzi a 

növekvő tendenciát. 

Az EU kulturális javai exportjának fő célállomásai 2009-ben az alábbi országok voltak: 

Könyvek Svájc (19%) USA (15%) Norvégia (6%) 

Nyomtatott sajtótermékek Svájc (35%) Oroszország (18%) Tunézia (7%) 

Hangszerek USA (27%) Japán (18%) Svájc (9%) 

CD-k Svájc (23%) Norvégia (20%) USA (17%) 

DVD-k Norvégia (31%) Svájc (29%) Oroszország (8%) 

Műalkotások és régiségek USA (42%) Svájc (30%) Ukrajna (7%)  

 

3.4 ESSnet-Culture 

 

Az Európai Statisztikai Rendszer hálózatának kultúráról szóló zárójelentése (ESSnet-Culture) 

2012 októberében került kiadásra. A jelentés a kultúrához kapcsolódó statisztikák 

készítéséhez egy új európai keretrendszert javasol, mely amellett, hogy alapját képezheti EU-

szerte összehasonlítható adatok létrehozásának, konkrét ajánlásokat is tesz: 
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 a kulturális szektor és kulturális gyakorlatok átfogóbb bemutatása az európai 

harmonizált adatgyűjtések tükrében; 

 a statisztikai mátrix aktualizálása a kulturális foglalkoztatáshoz kapcsolódó rendszeres 

adatszolgáltatás érdekében (ideértve a kulturális ágazatban zajló gazdasági 

tevékenységeket és minden kulturális foglalkozást is) 

 az Eurostat és a tagállamok kulturális statisztikákra irányuló folyamatos munkája 

munkacsoportok és kísérleti projektek segítségével, különös tekintettel a kulturális 

foglalkoztatásra, a kulturális javak és szolgáltatások kereskedelmére, a szerzői jogok 

és kulturális részvétel mutatóira. 

10 kulcs indikátor került meghatározásra a kulturális statisztikákkal szemben támasztott 

szakpolitikai igények kiszolgálására. Ezek között szerepel a kulturális javak exportjának 

részesedése a teljes exportból (lehetővé téve ezzel a kulturális export/teljes export arányának 

összehasonlítását országonként és EU-s szinten is). Szintén kulcs indikátor a kulturális javak 

importjának részesedése a teljes importból. 

Az ESSnet-Culture számos Európai Statisztikai Rendszer szervezetből állt, melyek közösen 

dolgozták ki a metodológiai fejlesztéseket azzal a céllal, hogy hasznos eredményekkel 

szolgálhassanak minden ESS tag részére, és a kultúrát érintő összehasonlítható statisztikákat 

generáljanak ésszerű időkereteken belül. A projektet, mely az Eurostat égisze alatt valósult 

meg, a luxemburgi Kulturális Minisztérium koordinálta négy fő partnerrel együttműködve – a 

francia Kulturális és Kommunikációs Minisztériummal, a cseh Statisztikai Hivatallal, az észt 

Statisztikai Hivatallal és a holland Oktatás, Kultúra és Tudomány Minisztériumával.  
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III. A kortárs művészeti ágak és a kreatív ipar kapcsolata 

Dr. Tari Eszter 

 

"A világot a tudomány irányítja de, lakható csakis a művészettől lehet." 

 

Ez a terület interdiszciplináris természeténél fogva komplex megközelítést kíván. A képzés 

alapjául szolgáló tárgykör leírásához feltétlenül szükség van a címben szereplő fogalmak 

definiálására, tisztázására, melyek közül a „kreatív ipar” a képzésben résztvevők számára nem 

ismeretlen, hiszen ebben az iparágban tevékenykednek.  

 

A kreatív iparág fejlődése fő mozgatórugójának tekinthető a kortárs művészet is, melyre nagy 

hatással van a digitális váltás és globalizáció az információs korban. Az Európai Bizottság 

2010. április 29-én kiadott Zöld könyvében a kreatív iparágat a következőképpen határozza 

meg: A kreatív iparág a kultúrát használja alapanyagként (input), és kulturális dimenzióval 

bír, jóllehet az általa előállított eredmény gyakran funkcionális. Ez rendkívül nagy kihívás a 

kreatív iparágak számára is, de különösen az egyénileg alkotó művészek, szabadúszók 

számára. A kihívásra jól bevált válasz az egyesületek, teamek, klaszterek létrehozása 

kollaboráció céljából. 

 

1. Kortárs művészet 

 

Mi a kortárs művészet? Kik a kortárs művészek? 

 

Hosszú ideig a kortárs kifejezést a művészetben is szó szerint értelmezték, azaz szigorúan az 

élő művészek által alkotott műveket értették alatta. A '90-es években a külföldi aukciósházak 

a hatvanas éveknél húzták meg a korszakhatárt a kortárs művek esetében. Közülük a 

Christie’s aukciósház 1998. január elsejei hatállyal módosította művészettörténeti 

korszakolását. A kortárs definíciót ekkortól az 1970 után készült művekre alkalmazták, a 

kategóriából így kikerült, korábban készített alkotásokra pedig a „háború utáni” terminust 

kezdték alkalmazni. A módosítással azt az ellentmondást próbálták kiküszöbölni, hogy a 40-

50 évvel ezelőtt készült műveket is „kortárs”-nak lehessen nevezni. Az új korszakolás 
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Christie’snél történt 1972-es bevezetésének idején a szóban forgó kortárs művek legfeljebb 

20-25 évvel az árverezésük előtt készültek. Ez a döntés választóvíz volt, és az új kategória 

használatával továbbra is a 20-25 év maradt a mérvadó. 

 

Az új kategorizálás felállításával John Lumley, a Christie’s XIX-XX. századi festmény 

osztályának vezetője jó érzékkel mutatott rá arra, hogy a kortárs művészetnek a mindenkori 

jelen kontextusába kell illeszkednie, ha úgy tetszik, azzal kell beszélő viszonyban lennie. A 

„kortárs” kategória egyik fő problémája az idő előre haladásából, s így a nézőpont folytonos 

elmozdulásából adódik. 

 

Magyarországon ehhez képest hivatalosan sokkal szűkebbre van szabva a határ: a Magyar 

Köztársaság Kormányának törvényjavaslata szerint kortárs művésznek az a művész 

tekinthető, aki a vásárlás évének első napján még élt. 

 

1.1. A kortárs művészet jellemzői 

 

A kortárs művészet értelmezéséhez nem használhatók a hagyományos lineáris 

művészettörténet-írás módszerei, mivel a művészeti megnyilvánulásbeli különbségek 

egymással párhuzamosan futva bukkannak fel és vannak jelen. A modern művészettel 

szemben a műalkotások még stílusjegyeik révén is meglehetősen nehezen rendezhetők 

alkategóriákba, mivel rájuk aligha alkalmazhatók általánosan használt stílusjegybeli 

kategóriák. Fontos, hogy a kortárs mű a jelennel valós kapcsolatban álljon tartalmilag-

szellemileg és formailag egyaránt; egyfajta tükre legyen annak a korszaknak, illetve legalább 

bizonyos szegmenseinek, amelyben születik. 

 

További problémát jelent azonban, hogy bizonyos műformák eleve hagyományosnak vannak 

tekintve, mely előítéletet az alkotásoknak szinte lehetetlen áttörniük, és/vagy nehezen 

elemezhető a megalkotásukat segítő eljárásban, hogy valóban élő párbeszédet folytatnak-e a 

jelennel vagy sem. Ilyen esetben megalkotójuk politikai-társadalmi szinten elfoglalt helyzete 

lesz a döntő abban, hogy valóban kortársként határozhatjuk-e meg a művet. 
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Kortárs művészeti ágak 

 

 Vizuális művészetek: képzőművészet (festészet, szobrászat, grafika), iparművészet 

(kézművesség, formatervezés, dizájn, divattervezés). 

 Építészet: építőművészet, lakberendezés. 

 Mediális művészet: filmművészet, videóművészet. 

 Auditív művészet: zene. 

 Irodalom. 

 Előadóművészet: színházművészet, táncművészet. 

 Újabb művészeti ágak: performance, happening, konceptuális művészet, land art. 

 

1.2. A kreatív ipar kortárs művészethez szorosabban kapcsolódó területei 

 

A Kreatív Ipari Klaszter 2014-es ’Kulturális és kreatív ipari helyzetkép Pécsett’ kiadványa 

alapján – amely Pécs és annak régióját vette figyelembe – meghatározott 12 kreatív ipari 

alágazatból a kortárs művészethez sorolhatók a következők: előadóművészet; filmgyártárs, 

filmművészet; képzőművészet; múzeumok, kiállítások; építészet, építőművészet; tervezés, 

design. Míg az egyik legkorábbi, a kreatív iparágakat tételesen megnevező ausztrál 

kormányzati dokumentum (Creative Nation, 1994) alapján idesorolható még az irodalom. 

Továbbá az angol kreatív iparágakkal foglalkozó munkacsoport (Creative Industries Task 

Force) 1998-ban a kreatív ipart 13 szektorban határozta meg, melyek közül a kézművesség, a 

divattervezés és ritka esetben a könyvkiadás is a kortárs művészetek körébe tartozik. 

 

Továbbá vannak határmezsgyék különböző területek között, mint például a reklám és a design 

között; valamint a kortárs művészeknél előfordul, hogy hagyományosan nem a művészetként 

definiált területeken is kísérleteznek (például interaktív szoftver, illetve játékfejlesztés), vagy, 

olyan eredményekre jutnak, amelyek nem művészeti területeken is alkalmazhatók. (Érdemes 

átolvasni a kreatív gazdaság fő és kapcsolódó tevékenységeinek listáját az Egyesült 

Királyságban 2001-ben kiadott jelentés alapján, és megkeresni közöttük a kortárs művészetek 

köréhez szorosabban kapcsolódó területeket.) 
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A kortárs művészeti ágak, mint kreatív kulcsszakmák 

Rövid jellemzésük John Howkins „Az alkotás gazdagít” című könyvét követve: 

 

Az építészet a tizenöt kreatív kulcsszakma közül a legtöbb embert foglalkoztatja. Továbbá a 

legnemzetközibbnek nevezhető, mivel kialakította a maga globális, minden nemzettől és 

kultúrától független jelképrendszerét. Az építészeti tervezés copyrightos, az épület 

megalkotási folyamatában szereplő összes vizuális és szöveges anyagot szerzői jogok védik. 

Negyvenmilliárd dollár a világszerte működő körülbelül egymillió hivatásos építész együttes 

jövedelme. 

 

A képzőművészet viszonteladó piac és csak eredeti művekkel foglalkozik, a kereskedő a 

ritkaságra kell, hogy tegye a hangsúlyt. A szerzői jog nem vásárolható meg, mindenképpen a 

művésznél marad. A műtárgypiac az „ügyletgazdaság” tipikus példája, mivel minden 

tranzakció egyedi. Kiemelkedő színvonalú, sajátos jellegű műtárgyak gyűjteményeit tartják 

fenn a múzeumok és galériák. 9 milliárd dollárt ér a hivatásos művészek munkáit átfogó felső 

réteg a piacon. És ezt a műtárgypiacot New York, London uralja; aukciósházaikon és 

galériáikon keresztül történő eladásaik a világ összeladásának 70 százalékát teszik ki. 

 

Az iparművészet két különálló piacon virágzik: a műtárgypiacon, valamint az idegenforgalmi- 

és szabadidő-piacon. A második terület esetében, a tömegpiacon a tárgyakat ár, 

használhatóság és minőség alapján értékelik. Az alkotók többsége gyakran nem tart igényt a 

szerzői tulajdonjogra. Az iparművészeti világpiac legfelsőbb kategóriáján túltesz az egyedi 

termékek piaca, melynek összbevétele körülbelül húszmilliárd dollár lehet. 

 

A formatervezés esetében háromféle tulajdonjogi oltalom létezik: a szerzői jogvédelem, 

használati mintaoltalom és az ipari minta bejegyeztetése. A védelmi idő azonban mindhárom 

esetben rövidebb a copyrightos művekhez viszonyítva. E kulcsszakma világpiaci forgalma 

körülbelül 140 milliárd dollár, melynek 60 % Amerikában, Japánban és Németországban 

generálódik. 

 

A divattervezés szűk foglalkoztatási ág, amelyben kiélezett verseny folyik, és amely 

aránytalanul erős befolyással bír. New York, Párizs, Milánó és Genf a vezető márkák és 
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vállalatok központja. A divatterméket csak akkor védi szerzői jog, ha művészi munkának 

minősül (egyedi, kézzel varrott, nem tömegtermelésben előállított). Ez egy nagyon gyorsan 

változó üzletág. Világpiaci bevétele 12 milliárd dollárra, szélesebb értelemben véve 60 

milliárdra terjed ki. 

 

A filmművészet esetében egy alkotó egyetlen művel megalapozhatja az életét (példa: a 

„Titanic” volt minden idők legnagyobb kasszasikere). Négy fő szektor alkotja az iparágat: 

amerikai gyártók; egyéb nemzetiségű gyártók; amerikai tulajdonú világforgalmazók; valamint 

filmszínházakat, televíziós csatornákat, videó- és DVD-üzleteket birtokló helyi cégek. A film 

copyrightképes, szerzői jogvédelmet élvező mű. Az elkészült film jogai, hordozónként, 

földrajzi területenként és nyelvenként eladhatók, vagy licenszhez köthetők. (Újabban 

filmcímeket és hozzá kapcsolódó védjegyes termékeket is védjegyeztetnek.) 

 

A zene a legkevésbé kézzel fogható kreatív termék; önmagában véve nincs semmiféle tárgyi 

mozzanata, ugyanakkor a leginkább mindenütt jelenlevő. A zeneszakma négy fő ága: a 

zeneszerzés, az előadás, hangfelvételek előállítása és értékesítése, valamint a zeneműkiadás; 

melyeknek világforgalma 70 milliárd dollár. A zeneműveket szerzői jogok védik. Az internet 

drámai hatást gyakorolt a zenei piacra. 

 

Az előadóművészet a színpadi illetve egyéb helyhez kötött előadásokat foglalja magába, 

továbbá az előadás megvalósulását, kivitelezését elősegítő területeket. A drámai művek 

szerzői jogvédelmet élveznek, kivétel az előadás azon elemei, amelyek az eredeti 

szövegkönyvben nem szerepelnek. 40 milliárd dollár világszinten a szakma jegyár-bevétele, 

(beleértve az egyéb rendezvényeket). 

 

A könyv- és lapkiadás napjainkban a világ legnagyobb médiaszakmája. A szellemi tulajdon 

szerzői jogvédelmével itt találkozhattunk legelőször. A kortárs művészetéhez tartozó területe 

az illusztráción túl az egyedi, vagy kispéldányszámú művészkönyvkiadás. Az utóbbi 

évtizedekben a tervezés és az illusztrálás technikája, továbbá marketingje és a háttérben lévő 

pénzügyek sokat változtak. Az internet hátán rohamosan fejlődik az elektronikus kiadás. A 

könyvkiskereskedelmet átalakította az online eladás sikere és a gyakran kávézót is 

üzemeltető, a böngészésre csábító új könyvnagyáruházak. 
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2. Betekintés a kortárs művészet és a kreatív ipar kapcsolatába 

 

A kultúrafogyasztók összessége és a kultúrát közelről figyelő hozzáértők egyértelműen 

meghatározzák a kulturális és kreatív ágazatok jelenlétét a városban és azok kulturális 

termelését; míg az átélt kulturális élmény rájuk hat vissza, őket formálja. Az élettel teli, 

nyüzsgéshez az események gazdagságán és a szakmai kvalitáson túl a mennyiség és minőség 

megfelelő aránya is szükséges, de természetesen nem hiányozhat a jó marketing esetlegesen 

nagy nevek felvonultatásával, valamint olyan épületek használata, melyek reális fenntartási 

költséggel bírnak. Tehát az egy adott helyen, városban egzisztáló kulturális összproduktum 

oda-vissza hat fogyasztóira és nem utolsó sorban a kreatív iparban dolgozókra. 

 

A kortárs művészetek számára is fontos a kedvező környezet megteremtése, ami feltétele az 

innovációnak és a további fejlődésnek. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy a gyors 

változások követéséhez elengedhetetlen az egész életen át tartó tanulás, az újdonságokhoz 

való alkalmazkodni tudás rugalmassága. 

 

Bár a kreatív ipar területeiből kimaradt a művészeti oktatás, mégis akár odatartozónak is 

tekinthetjük azt.  Már a művészképzésben is össze kellene hangolni a készségkínálatot a 

munkaerő-piaci kereslettel. Az egyetemeknek jó kapcsolatot kellene ápolniuk a kreatív 

iparban működő gazdasági cégekkel, azok szakembereivel. Ez azt jelenti, hogy a cégek a 

képzésbe betekintést nyerve a hallgatóknak szakmai gyakorlatot biztosítanának, illetve közös 

interakcióban az oktatókkal formálnák folyamatosan a képzést, hogy az mindinkább 

életszerűvé válhasson. Részben hasonlóan működhetne ez az új jelenség, az úgynevezett peer-

coaching módszerével, ahol mások sikereiből vagy hibáiból tanulva nagyobb hangsúly 

kerülne a tudáskorszerűsítésre, a megismerkedésre új technológiákkal és a kapcsolati hálózat 

kiszélesítésére. 

 

Napjainkban jellemző a művészek és a kultúrákkal foglalkozó emberek mind nagyobb 

mobilitása, azaz eljutásuk a lokálistól a globálisig. Minden területen gyakoriak a kulturális 

cserék. Az alkotók/fogyasztók közötti közvetítés is megváltozott az online hozzáférés, a 

művek határokon átnyúló mozgása révén. Ezzel magyarázható, hogy a szellemi 
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tulajdonjogokkal foglalkozó stratégia, a jogok felhasználása és kezelése egyre nagyobb 

jelentőséggel bír. 

  

Richard E. Caves szerint a kreatív iparágak a gazdasági tevékenységek olyan lebilincselő 

területét alkotják, amelyet a közgazdászok nagyrészt méltatlanul elhanyagoltak egészen 

könyvének kiadásáig, melynek címe: „Kreatív iparágak: A művészet és a kereskedelem 

közötti szerződések”. Megjelenésével ez a publikáció nagy űrt töltött be, mivel a művészetek 

és a kultúra gazdasági szervezésének kérdéseit vette górcső alá. Érdekes megállapításai közül 

néhány még mindig figyelemreméltó. 

Így például – a képzőművészet területét érintve – szerinte a műalkotás nem tud kiállni 

magáért, ezért a műkereskedő több kell, hogy legyen, mint egyszerű megrendelő. Egy mű 

értéke a művész stílusbeli fejlődésének, valamely iskolához vagy mozgalomhoz való 

besorolhatóságának is függvénye lehet. A művész és a galériák között általában nem kötnek 

formális szerződéseket, a műkereskedővel és műgyűjtővel a kapcsolat informális, így a 

jogilag kötelező szerződés hiányában a morális kötelezettség az irányadó. A galériák nem 

csupán a műalkotásokkal állnak kapcsolatban, hanem a művészek pályáját is figyelemmel 

kísérik, sőt befolyásolják azt. 

 

A kreatív iparban dolgozók és abban elhelyezkedni akarók továbbképzése sürgető, hiszen ez 

az ipar folyamatosan több és több foglakoztatottra tart igényt. Egy 2005-ös tanulmány szerint 

(Center for Urban Future) New York kulturális szektorában (beleértve a következő 

területeket: design, divat, képzőművészet, zene, táncművészet, építészet, kiadói ipar és 

hirdetési iparág) a város munkavállalóinak 8 százaléka, összesen 309 ezer ember dolgozik. 

Ezzel a kreatív iparágak a bankszektor után a második helyet foglalják el a foglalkoztatási 

rangsorban, de az említettnél erősebb hatást gyakorolnak a város imázsára. 

 

Mindezt csak megerősíti az Arts Council England (nagyjából a magyar NKA, a Nemzeti 

Kulturális Alap angliai megfelelője) felmérése, mely szerint csak a londoni kulturális szektor 

25-29 milliárd font bevételt realizál évente, ezzel második a hagyományos üzleti szektor 

mögött. A város harmadik legnagyobb munkáltatója ez a terület, félmillió londoninak adva 

munkát.  1995 és 2000 között minden negyedik új munkahely a kultúrában teremtődött. A 

városban két opera, több mint 150 galéria és múzeum, 19 nemzeti múzeumi intézmény, több 

mint 200 színházi játszóhely, 125 tánctársulat és 2600 zenei csoport működik.  

http://www.nycfuture.org/
http://www.artscouncil.org.uk/
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Mindez persze nem csak az ezekben dolgozó "művészeti munkaerőt" mozgatja, hanem a 

menedzsmenteken keresztül a technikai-kiszolgáló iparon át ezek kereskedelmi és ipari 

hátteréig sokféle tevékenységet, fontmilliárdokkal járulva hozzá a gazdasági össztermékhez. 

Magyarország előtt áll a sürgető feladat, hogy jobban kiaknázzák a kreatív iparban rejlő 

potenciált a kortárs művészeti eredményeket is felhasználva. 

 

Ajánlott irodalom 
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IV. A portfólióról röviden 

Dr. Gonda Tibor 

 

1. A portfólió fogalma 

 

A portfólió egy olyan gyűjtemény, amelynek célja, hogy tükrözze készítőjének az aktuális 

területen/területeken összegyűjtött tapasztalatait, eredményeit, és az új ismeretek 

megszerzésének folyamatának útját. Leszűrhető tehát belőle az oktató és a hallgató számára 

egyaránt az adott területen szerzett tudás, jártasság és hozzáállás. Ezért a portfóliót a reflektív 

tanítás - tanulás, az oktatási - nevelési folyamatnak egyik fontos eszközeként tartjuk számon. 

Leggyakrabban a pedagógusszakma területén találkozunk a portfólió fogalmával (a 

pedagógusképzés során is gyakran alkalmazott számonkérési módszer, illetve a pedagógus 

életpályamodellben is meghatározó szerepet kapott). A köznevelés mellett napjainkban a 

felsőoktatásban is egyre több képzés során alkalmazzák az oktatók, mára a hallgatóknak 

nemcsak a tanárképzésben kell egy adott területhez kapcsolódó munkáikból összeállítani egy 

reprezentatív anyagot .  

 

2. A portfólió típusai 

 

A portfóliónak - céloktól függően - több fajtáját is ismerjük. 

A dosszié (megjegyezzük, hogy a portfólió szó egyik eredeti jelentése a dosszié) 

gyűjtőfogalma összefoglalóan takarja a hallgatói esszéket, szakcikkeket, óra-és foglalkozás 

megfigyeléseket, önértékelési beszámolókat, interjúkat, kérdőíveket, fotókat, videókat, power 

point és prezi előadásokat, óravázlatokat, szakmai rendezvényekről készült beszámolókat és a 

részvételt igazoló dokumentumokat. Mindezeken kívül tartalmazhatja a hallgató felsőoktatási 

tanulmányaihoz kötődő munkáját, amely tükrözi a tanulási fejlődés folyamatát, illetve a 

tanítási-tanulási folyamat végén elért tanulási eredményeit.  Így tehát hallgatói portfólió két 

célból készülhet, egyrészt az oktatói oldalról értékelési célból, másrészt pedig hallhatói 

oldalról tanulást elősegítő célból. E két funkció között nincs éles határvonal, de amellett, hogy 



60 

 

elkülönülhetnek egymástól, egyúttal  integrálódva is betölthetik a szerepüket. Az értékelési 

célú portfólió az oktató számára bemutatja a hallgató képességeit, tudását, a tanulást segítő 

portfólió célja pedig, hogy a hallgatók tanuljanak valamit a portfólió készítéséből.  

 

Falus - Kimmel szerzőpáros 2003-ban kiadott A portfólió c. művükben a következő portfólió-

fajtákat állapította meg: 

a) munkaportfólió 

b) értékelési portfólió 

c) bemutató portfólió 

 

Ezek közül a munkaportfólió kapcsolódik közvetlenül a hallgató tanulási folyamatához. Ez a 

dokumentum bemutatja a hallgató fejlődését. Fő célja, hogy a hallgatót támogassa egy adott 

tárgyból az oktatóval való konzultációban, rávilágítson a hallgató gyengeségeire, 

hiányosságaira, és arra, hogy a hallgató megfelelően tudjon haladni az adott projekttel 

kapcsolatban. Előnye, hogy az oktató időben és térben azonnal tud reagálni az esetleges 

gyengeségekre, így hatékonyabbá válik a hallgató tanulási folyamata.  A munkaportfólió 

tartalmazza a hallgató tanulási folyamatához tartozó dokumentumokat. 

Cs. Czachesz Erzsébet által a Szegedi Tudományegyetem tanár szakos hallgatói számára 

összeállított oktatási segédanyagban a portfólió több (számunkra a gyakorlati óra 

szempontjából irreleváns) fajtáját is ismerteti Heuer alapján, ezeket - három kivételével - mi 

most csak felsorolás szintjén említjük meg: eredménybemutató portfólió, tematikus portfólió, 

projektportfólió, kutatási portfólió, reflektív portfólió, kimeneti portfólió. A kutatási, a 

projekt- és a tematikus portfólióra pár szó erejéig kitérnénk, mivel ezek a fajta (és a fentebb 

említett munkaportfólió) portfóliók azok, amelyek alapján megérthető, hogyan kell 

összeállítani jelen képzés teljesítéséhez szükséges portfóliót. Az 1. sz. ábra e három csoport 

jellemzőit mutatja be. 
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1. sz. ábra 

A kutatási-, a projekt-, a tematikus portfólió jellemzői 

Forrás: Cs. Czachesz Erzsébet 

Szerk: Dr. Gonda T. 

3. A portfólió tartalmi szempontjai 

A hallgatónak célszerű három kulcskérdésre választ adnia a portfólió összeállítása és 

bemutatása során: 

- Milyen célból jött létre és mi ez az anyag? 

- Melyik portfóliófajtához tartozik és miért? 

- Hogyan szemlélteti a dokumentum a a tanulási fejlődést? 

A portfólió tartalmazza az összeállításban szereplő anyagok, dokumentumok kiválasztásának 

szempontjait, az értékelési szempontrendszert, és a tanulási folyamatban adott hallgatói 

reflexiókat egy-egy témára vonatkozóan. 

Korábban már ejtettünk szót arról, hogy a portfóliót leginkább a tanárképzésben alkalmazzák, 

ezért a témában fellelhető szakirodalmak is javarészt ehhez a területhez kapcsolódnak. A 

portfólió tartalmát illetően azonban átemelhető néhány jó tanács a hallgatói munkaportfólióba.  

Kutatási portfólió 

 

Cél: a hallgató egy adott 

területhez (vagy 

tantárgyhoz) kapcsolódó 

kutatási eredményeinek 

bemutatása. 

Projektportfólió 

 

Cél: egy konkrét projekt 

megvalósulásának 

folyamatának bemutatása és 

a hallgató projektben játszott 

szerepének világossá tétele. 

Tematikus portfólió 

 

- Több szakterületet átölel         

interdiszciplináris, 

- egy konkrét témáról a 

hallgató bemutatja  

ismereteit, 

- ezek az ismeretek több 

tantárgyból összegyűjtött 

ismeretek, tudás 

szintetizálása. 
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A tartalom összeállításához a hallgató számos dokumentum közül válogathat, szabadon 

eldöntheti melyik anyagot tudja leginkább felhasználni és hasznossá tenni saját maga 

számára. A lényeg, hogy a dokumentumok tervszerűen (sok esetben a kronológia is nagyon 

fontos szempont) legyenek összerakva, és hűen tükrözzék a hallgató fejlődési útját, hogy 

mások számára is világossá válhasson, mit sikerült a diáknak a tudásába integrálni,  az adott 

témában a tanultakat konstruktívan felhasználnia a képzés során. A portfólió ezzel hozzájárul 

a kognitív gondolkodás fejlesztéséhez. 

A portfóliónak, mint a házi dolgozatoknak is, bevezetővel kell rendelkeznie. A bevezetőben 

tegyük világossá a portfólió alapvető célját és felépítését. A könnyebb és gyorsabb 

átláthatóság miatt nem hiányozhat a tartalomjegyzék sem. Az anyag felépítése legyen 

következetes, mások számára is könnyen érthető logikai sorrendben felépített. Ideális esetben 

a hallgató dokumentumokkal, képekkel, táblázatokkal alá tudja támasztani a portfólióban 

bemutatott fejlődési folyamatot. Egy konkrét képzéshez kapcsolódóan viszonylag könnyű 

dolgunk van, mivel az órákon elhangzottak anyagaiból nyugodtan válogathatunk, ám nem árt, 

ha ismereteinket kibővítve más forrásokat is felhasználunk témánk pontosítása és alapos 

kidolgozása érdekében. Falus - Kimmel 2003-ban kiadott A portfólió c. könyvében a 

dokumentumtípusokat egy táblázatba rendezve ismerteti (Falus-Kimmel 2003, pp. 66-68.). Mi 

kiemeltük ebből a táblázatból azokat a típusokat, melyek segítséget nyújthatnak hallgatóink 

számára: 

- számítógépes dokumentumok (internetes források), 

- egy kooperatív munkát tükröző óra dokumentumai (terv, összegzés), 

- bármilyen terv (pl. tematikus terv), 

- az információs és a kommunikációs technológia alkalmazásának bizonyítékai, 

-  előadáson, gyakorlaton készített jegyzetek reflexiókkal, 

- fényképek, képek, videófelvételek (jelen esetben prezentációk) 

- a hallgató által olvasott és reflektált öt évnél nem régebbi szakcikkek, 

- valamely probléma megoldásának leírása. 
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4. A szakmai portfólió jelentősége 

 

Végezetül kiemelnék a portfólió hasznosításának napjainkban egyre divatosabb területét, a 

szakmai portfóliót. Ez a típusú portfólió az álláskeresés, és a munkavállalás során nyújthat 

nagy segítséget.  

A munkaerőpiacon rengeteg hasonló képességű, azonos végzettségű álláskereső kutat a 

számára legideálisabb munkahely után, így egyáltalán nem mindegy, milyen eszközök vannak 

a kezünkben egy-egy állás megszerzésének érdekében. Ma már alapvető elvárás, hogy 

tisztában legyünk az önéletrajzírás legfontosabb szempontjaival,és azzal, hogyan jelenjünk 

meg egy állásinterjún. Előnyösebb pozícióba helyezhetjük magunkat, ha egy olyan 

összerendezett dokumentummal jelenünk meg, amely végigvezeti szakmai fejlődésünket, 

tükrözi szakmai tudásunkat. Ebben az esetben tehát a portfólió a szakmai és személyes 

bemutatkozás eszközét jelenti, amely tartalmazza az iskolarendszerben és az iskolarendszeren 

kívül szerzett végzettségeinket, az informális tapasztalatainkat és tudásunkat.  

A szakmai portfóliót a következőképpen definiálhatjuk: „A szakmai portfólió mindazon 

dokumentumok rendszerezett, mások számára bemutatható gyűjteménye, mely tartalmazza a 

személyes tulajdonságainkat, munkatapasztalatainkat, tanulmányainkat, informális és 

nonformális úton megszerzett tudásunkat, a munkavégzéshez szükséges 

kapcsolatrendszerünket bemutató produktumokat és ahhoz fűzött reflexióinkat.” (Dr. Tratnyek 

M. 2012).  

Érdemes tehát időt szánnunk egy beszédes szakmai portfólió összeállítására, hiszen nemcsak 

elnyerhetjük segítségével álmaink állását, de segíthet munkahelyi pozíciónk megerősítésében,  

ezáltal megtartásában is.  

 

Tratnyek Magdolna a HRportalon (www.hrportal.hu) található cikkében kifejti, hogy nem 

előnyös, ha egy előre felállított minta alapján próbáljuk elkészíteni szakmai portfóliónkat, 

hiszen a portfólió lényege, hogy tükrözze személyiségünket, és közvetítse saját 

értékrendünket, filozófiánkat, szemléletünket, kreativitásunkat, kifejezze készségeinket. Azért 

a szakmai portfóliónak is vannak olyan meghatározott szempontjai, amit célszerű beemelni 

portfóliónk tartalmába: 

http://www.hrportal.hu/
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- legyen összhangban az önéletrajzzal és a motivációs levéllel, 

-  kifejezetten nem a portfólió céljából létrejövő dokumentumok szemléltetése. Szerepeljenek 

benne  a szakmai életutunkkal kapcsolatos hivatalos igazolások, bizonyítványok, esetleg 

olyan sajtócikkek, melyekben szakmai véleményünknek adtunk hangot. 

- Tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyek a portfólió céljából láttak napvilágot, úgy 

mint a felkérésre készült dokumentumok (referenciák, igazolások) és az általunk készített 

anyagok.  

- Érdemes beemelnünk a lezárt munkáinkat és azokat a tevékenységeket, amelyeken a 

portfólió készítés pillanatában éppen dolgozunk. 

A szakmai portfólió tehát nem egyszerűen a szakmai kompetenciánk, tudásunk ismertetése, 

hanem a múlt és a jelen eredményeit foglalja össze, és tartalmazza jövőbeni terveinket, az 

adott szakmához kapcsolódó vízióinkat is. 

 

Források 

DR. TRATNYEK Magdolna (2012): A portfólió, mint a személyes és szakmai bemutatkozás 

eszköze.  http://www.hrportal.hu/c/a-portfolio-mint-a-szemelyes-es-szakmai-bemutatkozas-eszkoze-20121228.html (utolsó 

letöltés: 2015. október 1.) 

FALUS Iván- KIMMEL Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 
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I. Az innováció fogalma, fejlődése 

Dr. Oroszi Viktor György 

 

1. Az innováció fogalma 

 

Maga az innováció szó latin eredetű, az innovo ige magyar fordítása, mely megújít 

szavunknak felel meg. Az értelmező szótár megfogalmazása szerint az innováció jelentése 

valamilyen változás, változtatás. 

Az innováció legkorábbi definíciójának megalkotását Schumpeter nevéhez szokás kötni. Az ő 

1930-as években született közgazdasági szemléletű értelmezésében a termelési tényezők új 

kombinációjának megvalósítása, a fejlődés mozgatórugója az innováció. Egyúttal 

kihangsúlyozza a vállalkozó fontosságát, mivel a jó vállalkozót az előrelátás, képzelőerő, a 

rutinon való felülemelkedés, az új lehetőségek megragadásának és megvalósításának 

képessége is jellemzi. Azaz elébe megy a folyamatoknak és a fejlődést meghatározza, nem 

pedig követi azt. Mindez J.B. Say gondolatáig vezethető vissza, aki korábban már 

megfogalmazta, hogy a vállalkozó funkciója a termelési tényezők kombinálása. A mindennapi 

rutinon való túllépés nehézségeit indokolja, hogy a megszokottól eltérő helyzetben 

hiányoznak a döntéseinket meghatározó szabályok, ismeretek. Tapasztalataink ellenére 

nagyobb a bizonytalansági tényező, meg kell tervezni magatartásunkat, egyfajta cselekvési 

tervet kidolgozva, amiben sokkal több tudatos elem lehet, mint a megszokott reakcióinkban. 

Emellett nem csak nagyobb lehetőséggel hibázhatunk, de más típusú, a megszokottól eltérő 

hibákkal is találkozhatunk, ami új megoldásokra sarkallhat (Schumpeter 1980). Schumpeter öt 

esetét vázolta az innovációnak: 

 új javaknak, vagy egyes javak új minőségének az előállítása  

 új termelési eljárás bevezetése, ami nem feltétlen alapul új tudományos eredményen, 

illetve ide sorolhatóak az újszerű kereskedelmi eljárások is 

 új elhelyezési lehetőség – új piac megnyitása (akár létezett korábban, akár nem) 

 nyersanyagok, vagy félkész áruk új beszerzési forrásának megnyitása 

 új szervezet létrehozása, mint például a monopólium, vagy franchise rendszerek 
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A 2004. évi CXXXIV. törvény értelmező rendelkezései szerint a technológiai innováció „a 

gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező 

társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, 

gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen 

módosított termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen módosított 

eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, beleértve azokat a 

változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek 

újdonságnak”. 

A manapság leginkább idézett innováció megfogalmazás az OECD-től származik. Ez némileg 

kibővíti a Schumpeter-i termék-eljárás alapú definíciót és a marketing, valamint a szervezési-

szervezeti innovációt is magába foglalja. A műszaki és a szervezési-szervezeti innovációk 

egymás előfeltételei, illetve komplementerei (Baranya Megyei Vállalkozói Központ 2007, 

Várkonyi 2011). Az OECD szerint tehát „az innováció új, vagy jelentősen javított termék 

(áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti 

módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső 

kapcsolatokban” (OECD-EUROSTAT 2005). A világszervezet szerint az innováció 

tárgykörébe tartozik minden az innováció megvalósítását célzó, vagy irányító tudományos, 

technológiai, szervezési, pénzügyi és kereskedelmi lépés. 

Az innováció fogalmát tehát több irányból (termék, technológia, marketing, vagy szervezési) 

is megközelíthetjük. Egységes definíciót éppen ezért nehéz megfogalmazni. Értelmezéséhez 

mindenesetre szem előtt kell tartani Dobos K. (2002) szerint, hogy lényegi eleme: 

 a változás, változtatás maga 

 a változtatás célja a fejlesztés 

 a változtatás irányultságát tekintve döntően alulról-oldalról induló, fejlesztést indukáló 

változtatás. Indulhat felülről is, de nem ez a jellemző 

 a változtatást megfogalmazó intézmény alapján szemlélve, inkább a valós 

folyamatokhoz jóval közelebb álló személyek, szakmai intézmények kezdeményezik 

 változtatások befolyásolási szintje szerint az innováció valamely szakmailag jól 

definiálható részterületet, bizonyos célcsoportot érintő változtatási szándék, vagy 

konkrét módszertani kérdés körül vetődik fel 

 a változtatások „intézményesülése”. A reformparadigma esetén ez a „célkitűzés–

hatósági értékelés–bevezetés mozzanatok” egymásutánjaiban szerveződik. Az 

innováció inkább a felvetődik–kigondolódik–terjed evolúció mentén írható le 
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 az alapján, hogy az innovációs mechanizmusban milyen helyi értéke van a 

folyamatnak: az innováció sui generis eleme, a lelke a folyamat, a terjedés 

 összetevője a „hálózat”, vagyis az a közeg, ahol a változtatás hatni kíván. Az 

innováció és hálózat koegzisztens kategóriák. A változtatás lételeme az innovációt 

támogató, kipróbáló, terjesztő, fejlesztő egyének, intézmények összessége, hálózata 

 partnerség nélkül nincs innováció, legfeljebb egy mindenki ellenére, illetve mindenki 

feje fölött vagy a többség érdektelenségével bevezetett reform 

 Kötelezőségét tekintve az innováció esetében a változtatást a sikeresség, a hasznosság, 

vagyis az eredmény legitimálja 

 Az innováció esetében szinte folyamatosan történik az értékelés. A fejlesztő 

alkalmazkodás kapcsán ez esszenciális követelmény. Többnyire nem szabványoknak 

való megfelelés alapján értékelik, hanem az alkalmazó sikerei által, általában 

egyénileg, de mindig a hálózatba visszacsatoltan 

 

2. Az innováció folyamatának modelljei 

 

Az innováció folyamatának leírása folyamatosan változott. Fokozódó komplexitása 

megragadja lényegi elemeit. Legegyszerűbb sémáját az 1940-es években az amerikai 

Vannevar Bush vázolta. Az ő lineáris modellje (1.ábra) diszkrét, különálló részfolyamatok 

sorozataként értelmezte az innovációs folyamatot, melyből hiányzott a visszacsatolás, ebben 

az értelemben az egyes szakaszai nincsenek hatással egymásra. Központi eleme az 

alapkutatás, mely minden esetben a kiinduló pontja. Ez a felfogás lényegesnek tartja a tudás 

egyirányú áramlásának biztosítását és a kutatómunka segítését. Emellett azonban 

hangsúlytalan a folyamattal ellentétes irányú, reverz információáramlás. Tehát nem veszi 

figyelembe a piac valós igényeit. A visszacsatolások elhagyásának köszönhetően a gyakorlati, 

fogyasztói igényeket ignorálja. Egy ilyen jellegű folyamat elég sok problémát vet fel, sok 

esetben nem lesz összefüggés a kutatásba fektetett energia és tőke, valamint a sikeresség 

között, mivel a folyamat végterméke sokszor nem lesz piacképes. A kiinduláskor csak 

részleges információ birtokában vagyunk a majdani kereslettel kapcsolatban (Várkonyi 2011). 

A lineáris felépítés nem csak a fent vázolt tudományvezérelt (science-push) esetben érvényes 

azonban. Igaz a marketing-pull típusú eseményláncolatra is, ahol a piackutatásból származó 

ötletek indítják el az innovációs folyamatot (Havas 2014) 
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1. ábra: Az innováció lineáris modellje (Forrás: Várkonyi 2011) 

 

Az előző modell hiányosságait enyhítik Schumpeter modelljei, melynek logikai hátterében a 

kreatív rombolás áll. Felfogásában ugyanis az állandó dinamikus szelekció úgy következik be, 

hogy a piac által kikényszerített innováció lerombolja az épp fennálló egyensúlyt, így az 

újabb és újabb innovációk bevezetésére sarkall. Elméletét a szabadversenyes kapitalizmus és 

a monopolkapitalizmusra vonatkozóan is kidolgozta. Előbbi esetében a már említett kreatív 

vállalkozó a folyamat motorja, aki a kész termékek, ötletek közül választja ki a számára 

leginkább megfelelő újítást. Éppen ezért lényeges, hogy azt be tudja azonosítani, majd 

alkalmazni, menedzselni. A második esetben a házon belüli K+F, a saját fejlesztések az 

uralkodóak. Ezzel a hozzáadott tevékenységgel, hosszú távú stratégiai kutatással csökkenti a 

külső körülményektől való kiszolgáltatottságát. A visszacsatolás az innovációból eredő profit, 

vagy veszteség kontrolálása kapcsán jelenik meg (Várkonyi 2011). 

Később a visszacsatolások fontosságát hangsúlyozva alkották meg az ún. visszacsatolt 

láncmodellt, amelyben mind a piaci, mind pedig a tudományos-technikai tudás meghatározó 

szerepet kap (Havasi 2014). Az innováció sikerét az egyes fázisok közötti hatékony 

kapcsolatokra alapozva. Az egyes koncepciókat már a kísérleti szakaszban a piacon tesztelik. 

A piaci igényekhez igazodó ismétlődő adaptáció így a fogyasztók elégedettségét 

maximalizáló terméket eredményez (Várkonyi 2011). Gondoljunk például egy 

látogatóközpont interaktív elemeire, amit már a tervezés fázisában fókuszcsoportos 

vizsgálatnak vetünk alá, az igények, vélemények megismerése végett. Majd a berendezett 

kiállítóteret teszteljük néhány külső személlyel, hogy apróbb módosításokat hajthassunk végre 

az átadást megelőzően így fokozva a látogatók élményét. 

A második generációs schumpeteri modellek jelentették a következő lépcsőfokot az 

innovációs folyamat ábrázolásában, ahol a külső tanácsadók szerepét hangsúlyozzák, akik 

együttinnováló (co-innovation) szereppel bírnak, mivel a tanácsadó a megrendelővel 

együttműködve innovál (2. ábra). Az így bevont külső, tudásintenzív üzleti szolgáltatások 

jelenthetnek mérnöki és technikai megoldásokat, műszaki tanácsadást, képzéseket, vagy 

kutató-fejlesztő tevékenységet (Várkonyi 2011). Mint például a Pécs-Mecseki Borút 

Egyesület által megvalósított, IPA pályázatból finanszírozott WineSpiration borturisztikai 



70 

 

látogatóközpont a Zsolnay Negyedben Pécsen
7
. Melynek installációit a Geo-Gráf Kft. 

gondolta ki és technikailag kivitelezte is azt, ötletes műszaki-technológiai megoldásokat 

alkalmazva. A kiállítótér ennek köszönhetően kreatív-inspiratív módon mutatja be a borok 

világát, a Pécsi borvidék termőterületét, borászait. 

 

 

2. ábra: Második generációs schumpeteri modell (Forrás: Várkonyi 2011) 

 

Az innováció legújabb modelljei már a hálózatosodást emelik ki, melynek során interaktív, 

többcsatornás tanulás valósul meg. A sokféle tudás, többféle szereplő kombinációjára, 

együttműködésére épül (Havasi 2014). Ennek táptalajt az infokommunikációs technológia 

(ICT) biztosít, mivel jelentősen megkönnyíti a kis- és középvállalatok, sőt egyének 

bekapcsolódását is az innovációs folyamatba (Hámori-Szabó 2015). Ahogy nő az innovációs 

folyamat nyitottsága a külső tudás irányába, úgy bomlik fel a klasszikus, lineáris láncolat 

zártsága és kerül előtérbe a nyílt (open) innováció (Várkonyi 2011). 

 

Az innováció típusai és fejlődése 

Az innováció egyes típusait több szempont alapján lehetséges csoportosítani. Az Osló 

Kézikönyv négy típusát különbözteti meg az innováció célja szerint: a termék, folyamat, 

szervezeti és marketing innovációt. Melyek nagyrészt átfedésben vannak a Schumpeter-i 

gondolattal. 

- a termék innováció „olyan termék, vagy szolgáltatás bevezetése, amely jellemzőiben, 

vagy használati céljában új, vagy lényegesen továbbfejlesztett. Ez lényeges fejlesztést 

kell tartalmazzon a műszaki specifikációban, komponensekben és anyagokban, a 

                                                           
7 http://www.winespiration.hu/  

http://www.winespiration.hu/
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kapcsolódó szoftverekben, felhasználóbarát alkalmazásban vagy más fontos 

jellemzőkben (OECD-EUROSTAT 2005, 48.p.). Leginkább a turisztikai 

termékfejlesztés tárgyköréhez tartozik, gondoljunk csak például a turisták körében 

manapság oly divatos szabaduló szobákra, melyek az elmúlt években gomba módra 

szaporodtak és Budapest után már Pécsen is kipróbálhatnak a látogatók. 

- a folyamat, vagy eljárás innováció „új vagy lényegesen továbbfejlesztett termelési 

vagy szállítási módszer. Ez lényeges változást jelent a technikában, technológiákban, a 

berendezésekben és/vagy a szoftverekben” (OECD-EUROSTAT 2005, 49.p.). Ilyen 

például a TDM-ek, önkormányzatok által működtetett, a turistáknak kedvezményeket 

biztosító turisztikai városkártya rendszer, melynek segítségével nyilván tudják tartani, 

hogy a turisták mely attrakciókat (múzeumok, élményfürdő stb.) és szolgáltatókat 

keresik fel látogatásuk során és veszik igénybe szolgáltatásaikat egy adott 

desztinációban (pl. az ’Irány Pécs!’ kártya
8
, vagy a Bajor-Alpokban fekvő Ruhpolding 

ExtraSpaß kezdeményezése során bevezetett Extra UrlaubSPass kártyája
9
), vagy 

utazási irodák újonnan bevezetett foglalási rendszerei, online foglalási rendszer 

alkalmazása. 

- a szervezeti innováció „új szervezési módszer bevezetése a vállalat üzleti 

gyakorlatában, munkahelyein, szervezetében vagy a külső kapcsolataiban” (OECD-

EUROSTAT 2005, 51.p.). Erre kiváló példa a Harkányi gyógyfürdő 2014 évben 

kinevezett új vezetésének felfogása, mely szerint csupán az infrastrukturális 

fejlesztések nem elegendőek, hanem szervezetfejlesztési átvilágításra és reformokra is 

szükség van a siker érdekében
10

. De ide tartozik a Schumpeter kapcsán már említett 

monopólium és franchise megoldások mellett a tematikus utak, klaszterek, TDM 

szervezetek létrejötte is a turizmusban. 

- a marketing innováció „új marketing módszer bevezetése beleértve a lényeges 

változtatást a termék designjában vagy csomagolásában, a termék elhelyezésében, 

promóciójában vagy árképzésében” (OECD-EUROSTAT 2005, 49.p.). Az új termék 

design, értékesítési csatornák, branding, hűség kártyák, árképzési stratégiák (pl. last 

                                                           
8 http://www.iranypecs.hu/hu/hirek/az-irany-pecs-kartya-mar-irodankban.html  

9 http://www.ruhpolding.de/de/urlaub-chiemgauer-alpen-bayern-extra-karte.html  

10 http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/harkanyfurdo-az-uj-igazgato-szerint-a-nosztalgia-nem-eleg  

http://www.iranypecs.hu/hu/hirek/az-irany-pecs-kartya-mar-irodankban.html
http://www.ruhpolding.de/de/urlaub-chiemgauer-alpen-bayern-extra-karte.html
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/harkanyfurdo-az-uj-igazgato-szerint-a-nosztalgia-nem-eleg
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minute, majd first minute utak) bevezetésére a turizmusban is számos példát 

találhatunk. 

 

Az innovációt nagysága szerint csoportosítva kisebb (inkrementális, folytonos, módosító) és 

nagyobb (radikális, nem folytonos, áttörő), irányváltást is magába foglaló innovációkra 

bonthatjuk. Az inkrementális innováció gyakorlatilag a meglévő termékek és technikák 

javítását, tökéletesítését jelenti és a meglévő szükséglet jobb kielégítésére irányul. A tömeges 

kis innovációk általában stabil szervezeti és piaci viszonyok mellett jelentős gazdasági 

előnnyel járhatnak. Gyakran a kis innovációk már nem elegendőek egy vállalat 

versenyképességének megtartásához, ezért gyökeresen eltérő változtatásokra van szükség. A 

radikális innováció forradalmi újítást takar, ami a korábbi gondolkodásmód megkerülésével, 

gyakran azzal ellentétes irányultságú kezdeményezés alapján keletkezik és elégíti ki ugyanazt 

a szükségletet, vagy az eddig fel nem ismert szükségleteket. Ehhez új finanszírozási, 

szervezeti feladatokra, illetve megfelelő (enabling) infrastruktúrára – kompetens felhasználók, 

jogi szabályozás, finanszírozási formák, alkalmazkodni képes társadalmi értékrend – van 

szükség. Megvalósításához szükségesek a tudás- és technológiaintenzív kezdő (start-up) és 

hasznosító (spin-off) vállalkozások. A meglévő kompetenciák károsan befolyásolhatják 

kialakulását, amennyiben a merevség, rutin folyamatokhoz való ragaszkodás és a felejteni 

képtelen gondolkodásmódnak köszönhetően rögzülnek (Várkonyi 2011). A radikális 

innováció átfedésben van a diszruptív (megbontó) változattal, amely esetében az innováció 

kiszorítja az ugyanazt az igényt kielégítő régi terméket, tönkretéve piacát. Ezzel ellentétes 

folyamatot takar a fenntartó jellegű újítás, itt ugyanis az új eljárással, termékkel 

párhuzamosan fennmarad a régi is (Hámori-Szabó 2015). 

A változások intenzitását, hatókörét és alapirányait innovációs skálán szokás megadni. 

Valenta nyolcfokozatú skálája (1. táblázat) a regeneráló változástól a gyökeres változásig 

fogja át a lehetőségeket
11

 

                                                           
11 www.bokik.hu/download.php?id=4288  

http://www.bokik.hu/download.php?id=4288
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1. táblázat: Az innovációk skálája Valenta szerint (Baranya Megyei Vállalkozási Központ 2007) 

 

Az innovációt eredetisége szerint négy csoportba sorolta Hisrich és Peters (közli Baranya 

Megyei Vállalkozói Központ 2007): invenció, továbbfejlesztés, utánzás a szintézis. Az első 

esetében olyan eredeti kreatív újításról, találmányról, folyamatról, vagy szolgáltatásról van 

szó, ami az újdonság erejével hat. Egy részük lehet radikális innováció is. A továbbfejlesztés 

ezeknek új formában, területen, vagy új folyamatban való alkalmazását takarja. Az innováció 

sajátos formáját jelenti az imitáció, ami a már létező innovációk átvételét takarja egy 

mintaként szolgáló szereplő példájának követésével. Elsősorban azért, hogy a piacon még 

megtalálható niche-eket tudja betölteni. A gyakorlatban a munkaerő elszívását vagy a 

kérdéses tudás kulcselemeinek indirekt megszerzését jelenti. Haszna az olcsóság és a 

kiszámítható eredmény, valamint az idő és költség takarékosság, melynek segítségével a 

felszabaduló erőforrás nagyobb hatékonyságú kihasználását teszi lehetővé a megszerzett 

tudásnak (Letenyei 2002). Beszélhetünk egyszerű másolásról, amely csupán reprodukálása az 

induló, mások által kifejlesztett változatnak. Valamint előfordul javító utánzás is, ami új 

megfontolásoknak köszönhető változtatások adaptációját is jelenti
12

. A szintézis esetében 

pedig már meglévő termékek, folyamatok kombinálása új típusú felhasználása valósul meg. 

A vállalatok innovációs stratégiája lehet zárt, vagy nyitott. Előbbit klasszikus értelemben a 

tőkés országok K+F tevékenységének nagyvállalatokon belüli koncentrációjára érthetjük. Az 

egyes vállalatok által uralt termelési és elosztási lánc mellett fontos a szabadalmak 

                                                           
12 www.bokik.hu/download.php?id=4288  

Szint Innovációs skálaszintek Valenta szerint 

0 regenerációs változások 

1 egyszerű mennyiségi változás 

2 egyszerű szerkezeti változás 

3 egyszerűbb minőségi változás 

4 minőségi változás, észleges funkcionális változás vagy új variáns 

5 jelentős minőségi változás funkciók megválasztása 

6 minőségi változás, alapelvek megváltozása 

7 gyökeres változás, új alapelvek 

http://www.bokik.hu/download.php?id=4288
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megszerzése, ezzel korlátozva a versenytársak lehetőségeit. Így nagyban befolyásolhatta az 

innovációs versenyt és a vállalatok sikerességét a belső K+F részleg teljesítménye. Éppen 

ezért az a dolgozói állomány akár 10%-át is kitehette egyes hagyományosan kutatás alapú 

ágazatokban a 20. század végére. Minden szakértelmet azonban lehetetlen volt a vállalati 

szférában koncentrálni, így elsősorban a kutató egyetemek kerültek bevonásra a vállalati 

fejlesztések során és a zárt lánc felbomlása, vagy inkább az innovációs dinamizmus feletti 

vállalati kontroll kiterjesztése valósult meg. Így jött létre a kiterjesztett zárt innováció. 

Gyakori a kutatás legbizonytalanabb, kezdeti időszakának kiszervezése, az outsourcing. Sok 

esetben pedig a transznacionális vállalatok a helyi viszonyokhoz, speciális fogyasztói 

igényekhez alkalmazkodva alakítanak ki regionális fejlesztési központokat Ezt nevezhetjük 

végtelenre kiterjeszthető zárt modellnek (Hronszky 2011). 

A saját tudás gondos őrzését és a szabadalmak birtoklásának stratégiáját ma már felülírja a 

globális ismeretanyag könnyű hozzáférhetősége, ezzel leértékelve a vállalaton belüli tudást. 

Másrészt arra korábban nem gondoltak, hogy a használat során a fogyasztóknál is termelődik 

tudás. Ezáltal a beszállítókkal és fogyasztókkal kialakított viszony egyre dinamikusabbá vált. 

Egy jól alkalmazkodó vállalat folyamatosan megújítja a velük kialakított együttműködést. Az 

egyre drágább K+F tevékenység, a lerövidült életciklusú termékek, az egyre inkább 

transzparenssé váló újítások hatására a vállalatok egyre inkább a külső források felé fordultak. 

A tudás ki- és beáramoltatása felgyorsította a belső innovációt és kiterjesztette a piacokat. 

Versenytársat kapott így a vállalatok saját kutatási, fejlesztési részlege és akár az addig fel 

nem használt, a cégen belül nem hasznosítható tudást is hajlandóak áruba bocsátani. Ma már a 

globális forráskereséshez társul az egyéni fogyasztói igények kiszolgálása, a felhasználóra 

szabás (customization) gyakorlata. A felhasználók közül kiemelhetjük a vezető felhasználót 

(lead user), aki az egyes termékeket azok korai stádiumában, extrém körülmények között 

próbálják ki. Így jelezhetnek az előállító számára új, megvalósíthatónak tűnő, vagy éppen 

lehetetlennek elkönyvelt fejlesztési lehetőségeket. Ezáltal új termékötletet alkotva. A vezető 

felhasználók gyakran a csúcsteljesítmény iránt elkötelezettek, az ő speciális igényeik azonban 

nem feltétlen vonzóak egy átlagos fogyasztó számára (Hronszky 2011). 

A globális innovációs folyamatokat rajzolták át az utóbbi években, az elmúlt két évtizedben 

megjelent újabb innovációs formák, úgy mint a mezítlábas, a fordított, vagy a hálózati 

innováció. A mezítlábas innováció kifejezés a kis költségű, alacsony befektetést igénylő, az 

egyéni újításoknak és a spontaneitásnak nagyobb lehetőségeket biztosító formát jelenti. A 

frugal (takarékos, igénytelen) innováció kifejezés azokra az esetekre használatos, amikor az 
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egyszerűbb termékváltozatok csökkentik a költségeket és leginkább a termékek és 

szolgáltatások megújítása terén jelentkeznek. Gyakran olyan formában, hogy az 

egyszerűsítésnek, az így elérhető alacsonyabb áraknak köszönhetően törhet be új piacokra 

(Hámori-Szabó 2015). Az ún. jugaad innováció a hindi jugaad szóból ered, ami a kihívásokra 

adott leleményesség és okosság, improvizatív megoldás eredménye. Tömören úgy is 

megfogalmazhatnánk: sokat kihozni kevésből (Radjou et al. 2012). Jugaad innovációnak nem 

minden alacsony tőkéjű innovációt nevezünk, annak ellenére, hogy a jugaad típusú 

fejlesztések kizárólag kevés tőkét igényelnek. Ezek az alacsony költséget jelentő innováció 

típusok leginkább a fejletlen, harmadik világbeli, vagy BRICS országoknál (Brazília, 

Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika), valamint a kis- és középvállalatoknál, illetve a low-

tech iparágakban a leginkább jellemzőek. Ehhez némileg hasonlatos a japán kaizen rendszer, 

ami mára elterjedt a hight-tech iparágakban is, ahol a vállalat összes dolgozója segíti a 

vállalati tevékenység, a munkafolyamatok, rész- és késztermékek állandó fejlesztését 

(Hámori-Szabó 2015). A jugaad innovációk körébe tartozik például a MyShelter Foundation 

’Liter of Light’ projektje, amelynek segítségével ma már Manila 28.000 háztartásában 

oldották meg a világítást elektromos áram felhasználása nélkül, olyan egyszerű 

alapanyagokból, mint használt PET palack és víz
13

 Megemlíthetjük azonban a magyar 

szabadalomként elterjedt sörkollektort is
14

. Hámori és Szabó (2015) szerint az ilyen 

költséghatékony megoldásoknak két típusát, az egyszerű és az ICT-hez (infokommunikációs 

technológiához) köthetőt lehet megkülönböztetni. Előbbi egyszerű, képzettséget nem igénylő 

és szűkebb közösségen, vállalaton belül születik. Barkácsolásnak (bricolage) is szokás 

nevezni. Sokszor a feltételek hiányában, meglévő melléktermékekből, hulladékból születik a 

megoldás az adott kérdésre, mint a fenti példák is mutatják. A fejlett országokban leginkább 

válság időszakában nyúlnak ilyen módszerekhez. A szabad gondolkodás elengedhetetlen 

feltétele, míg a standardizálás gyakran az ilyen jellegű innovációk gátját jelenti. Az ICT-hez 

kapcsolódó olcsó megoldások már magasabb képzettséget feltételeznek és alapvetően a 

digitális forradalommal párhuzamosan terjedtek el, mivel egyre nagyobb csoportokhoz jut el 

információ, az új feldolgozási lehetőségekkel kombinálva azt, új ötleteket valósíthatnak meg, 

illetve érhetnek el jelentős tömegeket. Ez az innovációs modelleknél bemutatott nyílt 

innovációhoz, a hálózatosodáshoz vezetett. Ma már az innovációk jelentős része hálózatokban 

                                                           
13 http://literoflight.org/about-us/ (Letöltés: 2015.10.11.) 

14 http://www.sorkollektor.hu/ (letöltés: 2015.10.11) 

http://literoflight.org/about-us/
http://www.sorkollektor.hu/
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jön létre, legjellemzőbb formája a tömegbe való kihelyezés, vagy közösségi újítás (crowd-

sourcing). A vállalatok ennek kapcsán nyíltan a vállalaton kívüli intelligenciát kívánják 

felhasználni, a tömeghez fordulnak, annak bölcsességére kíváncsiak. Ez a szakértői becslésnél 

jobban megközelítheti egy-egy probléma megoldását, vagy éppen a lehető legjobb megoldást 

a többség álláspontja is jelentheti (Pörzse 2011). Gyakran teljesen más szakterület, vagy 

valamilyen határtudomány művelőjétől érkezik megoldás a tömegbe kivetített felhívásra 

(Hronszky 2011). Az együttalkotás (co-creation) sikeressége azonban nem minden esetben 

arányos a résztvevő tömeg mértékével, nagymértékben függ annak összetételétől is. Nem 

véletlen tehát, hogy a tehetségek megcsapolására létrejött innovációs platformok egy része 

például a diákokat célozza meg (pl. Battle of Concepts), míg mások (pl az InnoCentiv) 

szakembereket, kutatók tömegeit tömörítik a világ minden részéről, számtalan szakterületről 

(Hámori-Szabó 2015). Ehhez hasonló lehetőséget biztosít például a ResearchGate nevű 

weboldal, ahol a kutatók egymás között megfogalmazhatják kérdéseiket egy-egy problémával 

kapcsolatban, vagy a diákok számára kiírt versenyek, mint a 30 éves múltra visszatekintő 

Shell Eco-Marathon Europe, ahol 1 liter üzemanyagnak megfelelő energia felhasználás 

segítségével kell minél messzebbre juttatni a diákoknak az általuk tervezett járműveket
15

 A 

crowdsourcing hatékonysága köszönhető annak, hogy 

- kevésbé sérülékeny (sok résztvevők – hibák hatékonyabb kiküszöbölése), 

- térben és szakmailag is távoli tapasztalatok találkozhatnak a világhálón így a 

hatékonyság is magasabb, 

- a beküldött probléma megoldások kombinációja javíthatja a vállalat eredményességét 

- kisebb költségek, mivel csak a használható megoldásokért fizet a felhívás közzétevője 

- a kockázatokat externalizálják 

- meggyorsítja az innovációs folyamatot. 

Ezzel együtt Hámori és Szabó (2015) a korlátait is összefoglalja: 

- jól definiált feladatra van szükség, sokszor azonban nehéz azt pontosan meghatározni, 

vagy részfeladatokra bontani 

- a problémamegoldók tudása (csak a hozzáértők tudása viheti előrébb a kérdést nem a 

teljes elért közösségé) 

- félreértések a felhívást megfogalmazó és a probléma megoldására vállalkozók között 

csupán egymástól távoli ismeretkörükből adódóan 

                                                           
15 http://bcsdh.hu/shell-eco-marathon-europe-celebrating-30-years-of-innovation-with-7-hungarian-student-teams/  

http://bcsdh.hu/shell-eco-marathon-europe-celebrating-30-years-of-innovation-with-7-hungarian-student-teams/
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- potenciális problémamegoldók önkiválasztása (a beküldött megoldások nem feltétlen 

tartalmazzák a legjobb megoldást) 

- a hozzájárulók megbízhatósága (rosszindulatú résztvevők, hátsó szándékok) 

- az ösztönzés kérdésköre (a megoldás színvonala nem feltétlen arányos a felajánlott díj 

mértékével) 

- jogi problémák (közösen előállított megoldás, nehezen tisztázható felelősség és 

szbadalmi jog kérdése) 

Mindezek eredményeként az újítások részben virtuális hálózatokra terelődnek. A hálózati 

megoldások így a hierarchiával, a központi tervezéssel és a titkossággal szemben az 

egyenrangú kapcsolatokat, a decentralizációt és a nyíltságot valósítják meg az innovációk 

terén (Hámori-Szabó 2015). 

 

3. Az innovációk terjedése 

 

Schumpeter (1980) az innovációk terjedésének három fázisát különböztette meg. Elsőként az 

invenciót, azaz az új gondolat megszületését, amit az innováció azaz szerinte az ötlet 

materiális megjelenése követ és végül a diffúziót a termék, folyamat elterjedését. 

Az invenció és maga az innováció forrása többféle lehet (Baranya Megyei Vállalkozói 

Központ 2007). Alapulhat váratlan sikereken, kudarcokon, vagy éppen ellentmondásokon. 

Lehet folyamathoz kötődő szükséglet, a piaci struktúrák megváltozása, vagy demográfiai és 

más makrotrendek (pl. a társadalom elöregedése és az idősebb generációk szükségleteinek 

kielégítése, vagy a mozgássérültek lehetőségeinek javítása az EU-s előírások alapján) 

módosulása a kiindulási alapja. A fogyasztók szemléletváltozása is előidézhet újításokat, 

gondolva a divat termékekre, vagy a környezettudatosságra, fenntarthatóságra és az 

egészséges életmódra való fokozott odafigyelésre (slow food-slow tourism mozgalom, vagy a 

pro-poor turizmus megjelenése, a borwellness-t kínáló szolgáltatók elterjedése). Az új tudáson 

alapuló innovációk talán a leghíresebbek, gondoljunk csak a telefonra, rádióra stb. Az utolsó 

csoportba pedig a felvillanó ötleteket csoportosíthatjuk (mint például a kosárlabdázás
16

, a 

tépőzár
17

, vagy egyes elbeszélések szerint a golyóstoll
18

 feltalálása), melyek azonban nagyon 

gyakran nem, vagy csak igen sokára tudnak széles körben elterjedté és sikeressé válni. 

                                                           
16 http://springfieldcollegepride.com/information/birthplace_basketball  

17 http://www.szellemitulajdon.hu/cikkek/tegnap-es-ma/a-tepozar/620/felfeslo-szalak-a-tepozar-tortenetenek-felterkepezese-

soran--.html  

http://springfieldcollegepride.com/information/birthplace_basketball
http://www.szellemitulajdon.hu/cikkek/tegnap-es-ma/a-tepozar/620/felfeslo-szalak-a-tepozar-tortenetenek-felterkepezese-soran--.html
http://www.szellemitulajdon.hu/cikkek/tegnap-es-ma/a-tepozar/620/felfeslo-szalak-a-tepozar-tortenetenek-felterkepezese-soran--.html
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A diffúzió az újdonság befogadását, különböző típusú térbeli és időbeli mozgását is magában 

foglalja. Nyomon követésére különböző gazdasági statisztikákat alkalmaznak. Termék 

innováció kapcsán például részesedésének kimutatását, vagy originális termék esetén a 

vásárlások számának összegzését a forgalmazási adatok alapján. Folyamat innováció esetében 

az új eljárást, technológiát átvevő termelők számának, vagy az új technológiával készült 

termék mennyiségi növekedésének bemutatását. A termék stabil beépülését könyvelhetjük el 

30%-os határértéknél, ekkor ugyanis a fogékonyabb fogyasztói csoportok már a használat 

mellett döntöttek. Míg 60%-os érték esetén az újítás mellé álltak az ingadozók, kivárók és az 

utánzók is. Egy adott innováció terjedésének sebességét az ún. orientációs tényezők 

határozzák meg
19

: 

- relatív előnyök (gyorsabb, szebb, olcsóbb, kényelmesebb stb.) 

- kompatibilitási problémák (korábbi verziókkal való összehangolhatóság, változtatási 

kényszer, átállási veszteségek) 

- komplexitás (előnyök felismerésének nehézségei, felületes első benyomás) 

- megismerhetőség (kipróbálás lehetősége – demó, béta verziók) 

- bemutathatóság (az előnyök demonstrációja – vizuálisan szemléltethető előnyök) 

 

A diffúziós folyamat alatt ilyen formában az átadó és az átvevő közötti tudáskülönbséget kell 

kiegyenlíteni, melynek során az újdonság létezésére kell felhívni a figyelmet. Az ilyen jellegű 

jeladó, vagy ismeret kiegészítő tudás manapság gyorsan terjed. Ez azonban kevés ahhoz, hogy 

a potenciális felhasználó döntsön a bevezetésről. Ahhoz mélyebb szintű mennyiségi és 

minőségi (technikai, vagy know-how) ismeretekre van szüksége. Az innováció terjedésére 

vonatkozóan többféle modellt is kidolgoztak
20

. 

- Léteznek gravitációs modellek, melyekben a befogadás intenzitása elsődlegesen az 

adott térségben megtalálható potenciális alkalmazók sűrűségének (vállalkozások 

száma, képesség mértéke), másodlagosan a területnek a populációs centrumoktól való 

távolsága függvényében értelmezhető. Ez igaz a szociális innovációk (telefon, rádió, 

TV stb.) elterjedésére, de az asszimetrikusan elhelyezkedő iparágakra nem illeszthető. 

                                                                                                                                                                                     
18 http://www.feltalaloink.hu/tudosok/birolaszlo/html/birlastal1.htm  

19 www.bokik.hu/download.php?id=4288  

20 www.bokik.hu/download.php?id=4288  

http://www.feltalaloink.hu/tudosok/birolaszlo/html/birlastal1.htm
http://www.bokik.hu/download.php?id=4288
http://www.bokik.hu/download.php?id=4288
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- A járvány modelleknek a potenciális befogadók informáltsága a kulcsa. Kezdetben 

könnyű befogadóra találni a korai ismeretszerzők és a tájékozott tömeg soraiból. 

Később az információs telítődés következtében a tovaterjedés lelassul. Ennek több 

formáját is megkülönbözteti a szakirodalom (expanziós, relokációs, hierarchikus, 

kétfázisú, fókuszált, robbanásos). 

- Az egyensúlyi modell szerint a vállalatok optimális döntéseket hoznak döntéshozóik 

racionális gondolkodása alapján. Ezek szerint, ha az innováció alkalmazása előnyös, 

akkor a vállalat alkalmazni fogja azt. A kivárást a bevezetés optimális időpontjának 

meghatározása indokolja az elérhető legnagyobb nyereség érdekében. Mivel így a 

ráfordításaikat optimalizálhatják. 

- A fogyasztói magatartás előrejelzésére épülő modellek azon alapulnak, hogy a 

fogyasztó jövedelemtermelő képessége meg kell haladjon egy küszöbértéket. Ezt a 

limitet a fogyasztó a termék teljesítménye és minősége, valamint saját ízlése és a 

kialakult ár viszonyítása útján határozza meg. 

- A betanulási előnyök kihasználására épülő modellek szerint a vállalatok törekednek az 

újítások korai adaptálására, mert az így megszerezhető tapasztalati előnyök a későbbi 

költségcsökkentés, alacsonyabb fajlagos költségek révén pozícióelőnyt biztosíthat a 

számukra. 

Napjainkban megfigyelhető folyamat, hogy az innovációk terjedési iránya módosul. Nem 

ritka, hogy a korábbiaktól eltérően nem a magasabb jövedelmű rétegek kényelmét, hanem a 

szegényebb népcsoportok igényeit, szociális problémáit próbálják meg kielégíteni egyes 

újítások (lásd a már említett ’Liter of Light’ projektet). Ezzel szorosan összefügg az is, hogy 

jónéhány újítás ma már nem a fejlett országokban, hanem a harmadik világban 

manifesztálódik, majd azokat a fejlett országokban esetleg teljesen más célból fogják 

alkalmazni (Hámori-Szabó 2015). Ilyen fordított innovációnak minősül például a száraz fürdő 

esete, ami 2011-ben Dél-Afrikában született ötletre épülő startup céget eredményezett. A 

világon 2,5 milliárd ember számára lehet lényeges találmány. Azoknak, akik nem tudnak 

hozzájutni tiszta vízhez, de a harmadik világ országain túl a fejlett országokban hotelek és 

légitársaságok is potenciális felhasználói a fejlesztéseknek
21

. 

 

                                                           
21 https://www.headboy.org/drybath/  

https://www.headboy.org/drybath/
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II. Turizmus és innováció 

Dr. Oroszi Viktor György 

 

1. Bevezetés 
 

Az innováció jelensége gyakorlatilag egyidős magával a turizmussal. Már az első társas 

utazás megszervezésekor ugyanis innovatív ötletre volt szükség. Thomas Cook koncepciója 

ugyanis szakított korának konvencióival és tartalmazta a szórakoztatás és az utazás ötvözetét 

egy jól meghatározott piaci szegmens számára. Emellett alapos szervező munkája biztosította 

a keretet ahhoz, hogy megfizethető szolgáltatást nyújtson az emberek számára (Hjalager 

2010). 

Az Oslói Kézikönyv (OECD-EUROSTAT 2005) az innovációk négy kategóriáját 

különbözteti meg: a technológiai innovációkhoz sorolható a termék/szolgáltatás és a folyamat 

innováció, míg a nem-technológiai kategóriába tartoznak a szervezeti/intézményi és 

marketing innovációk. Ezek mindegyike jelen van természetesen a turizmusban is. Az Oslói 

Kézikönyv útmutatása alapján és az Eurostat adatgyűjtésére alapozva (Community Innovation 

Survey – CIS) az Európai Bizottság kezdeményezésére összegyűjtötték az innováció mérésére 

szolgáló legfontosabb mutatókat (European Innovation Scoreboard – EIS). Az így elkészült 

táblázat 2008-ban 29 indikátort tartalmazott, melyekből különböző összetettet indexeket, 

mérőszámokat képeztek, mint például a szolgáltató szektor innovációs indexe (Service Sector 

Innovation Index – SSII), ami 23 indikátor kombinációjából jött létre. Segítségével 

összevethető az egyes tagállamok innovációs teljesítménye a szolgáltatások területén 

(Camisón – Monfort-Mir 2012). 

A spanyol Nemzeti Statisztikai Hivatal (INE) empirikus összehasonlító vizsgálata alapján 

elmondható, hogy a szolgáltató szektor kevésbé innovatív a termék és folyamat innovációk 

terén, mint a gyáripar. Utóbbi jobb teljesítményt tudott felmutatni a technológiai tudás és a 

szellemi tulajdonok kapcsán. Nagyobb arányban tudott szabadalmat, gyártási modell, védjegy 

és szerzői jogi bejegyzéseket felmutatni. A védjegyek és a termék design terén némileg kisebb 

volt a kimutatható különbség, de az ilyen típusú innovációk száma még mindig alacsony a 

turizmusból, szolgáltatásokból rengeteget profitáló Spanyolországban is. A gyáriparban 

innovatív együttműködések is gyakoribbak, mint a szolgáltató szektorban. Ezzel együtt nem 
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találtak szignifikáns eltérést a nem-technológiai innovációk esetében. Igaz a szolgáltatások 

terén működő vállalatok némileg jobb eredményeket értek el a szervezeti innovációkban: új 

menedzsment modellek, vagy marketing innovációk megalkotása, mint például a promóciós 

csatornák kiaknázása, jó gyakorlatok bevezetése (Camisón – Monfort-Mir 2012). 

 

2. Termék/szolgáltatás innovációk a turizmusban 

2.1. Termék innovációk a szálláshelyeken 

A termék és szolgáltatás innovációkra vonatkozóan a szálláshely szolgáltató szektorban 

kiváló példa az Accor hotellánc, amely tagjai alacsony árú szolgáltatásokat kezdtek kínálni 

anélkül, hogy az alapvető szállodai szolgáltatásokból (tisztaság, kényelmes ágyak) alább 

adtak volna. A kis-léptékű szálláshelyek esetében pedig egyfajta diverzifikáció ment végbe, 

megjelentek a speciális szolgáltatásokat nyújtó boutique/lifefstyle/design hotelek és a 

szolgáltatásokat leegyszerűsítő Japánban elterjedt kapszula hotelek
22

 is, vagy éppen a zöld 

szálláshelyek. A design hotelek az építészet, design, szerviz, gasztronómia és más 

specialitások, mint például a kiváló elhelyezkedés mentén eredetit alkotva nyújtanak komplex 

szolgáltatást. A Design Hotel bejegyzett védjegy alá ma már 50 ország 280 független hotelje 

tömörült és kínál egyedi, esztétikus és szolgáltatás-vezérelt szálláshelyi élményt a vendégek 

számára 1993 óta.
23

 Nem ritka hogy a szervezeti innovációhoz is szorosan kötődik egy-egy 

ilyen szálláshely működése. Stockholmban ugyanis egy designert és egy guest experience 

managert is alkalmaznak a ’design hotel’ brand fenntartása érdekében (Stanegard-Stanegard 

2012). 

A zöld szálláshelyek környezetvédelmi hatékonyságának vizsgálata kapcsán számos 

környezeti audit rendszert kidolgoztak. Hsiao és mtsa.-i (2014) Delphi módszert alkalmazva, 

szakemberek segítségével azonosítottak 64 indikátort, melyből eredményeik szerint 18 igen 

fontos és mérése könnyen megvalósítható. Kezdve a környezetpolitika meglététől, a toxikus 

anyagok felhasználásának mellőzése és dolgozói tréningek szervezése mellett a vendégek 

ökotudatos szemléletformálásán át az energiahatékony elektromos berendezések használatáig. 

                                                           
22 http://www.nytimes.com/2010/01/02/business/global/02capsule.html?_r=0 

23 http://corporate.designhotels.com/about_design_hotels/history 
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Az Európia Unió területén az önkéntes alapú környezettudatos termelés szimbóluma az 

ökocimke. Fő célja a csökkentett környezetterheléssel bíró termékek és szolgáltatások 

keresletének és kínálatának bővítése. A címke használatára jogosult termékek és 

szolgáltatások köre korlátozott. A szolgáltató szektorban a szálláshely és kemping 

szolgáltatások kapcsán alkalmazható az ökocimke. Az Unió adatbázisát használva hazánkban 

csupán egy ökocimkével rendelkező szálláshelyet és egyetlen kempinget sem regisztráltak. 

Míg Ausztriában 34 szálláshely és 11 ilyen kemping található.
24

 Szomszédunk zöld 

szálláshelyeket tekintve az élen jár, abból a szempontból is, hogy Bécsben működik a világ 

első nulla energia egyenleggel rendelkező városi hotelje is. A Boutique Hotel Stadthalle 

társadalmi felelősségvállalása
25

 szerint az energiafelhasználás korszerűsítésén felül számtalan 

más innovatív megoldást vezettek be. A hagyományos recycling (újrahasznosítás) helyett 

upcycling stílusban (mindennapi használati tárgyakat felhasználva) újították fel hotelszobáik 

egy részét (pl.: régi könyvekből éjjeli szekrényt kreálva). Emellett a tömegközlekedéssel, 

vagy kerékpárral érkező vendégek kedvezményt kapnak. Elektromos robogókat lehet bérelni a 

hotelben, illetve kerékpár tárolót és dokkoló állomást is kialakítottak, továbbá kizárólag hibrid 

autókat használó taxi társaság szolgáltatását biztosítják vendégeik részére. A közlekedésen 

kívül az energia és vízfelhasználásra is tekintettel vannak: azon túl hogy energiatakarékos 

izzókat és berendezéseket használnak, napkollektorokat alkalmaznak az energia termelés és 

melegvíz előállítása érdekében. A légkondicionálást pedig a tetőteraszon kialakított kerttel és 

hőszivattyúkkal oldották meg. A törölközőket csupán igény esetén cserélik és a vendégek 

lemondhatnak az ágynemű huzat cseréjéről, valamint biológiailag lebomló vegyszereket 

alkalmaznak és speciális tisztítási tervvel rendelkezik az épület. Organikus, vagy helyi 

termékeket használnak és szezonálisan megválogatják azokat (például a reggeli esetében). A 

tetőteraszon kialakított kertben szerves trágyát és természetes herbicideket használnak, a 

megtermelt levendulát értékesítik vendégeik részére. Civil és környezetvédelmi szervek 

számára szintén kedvezményeket biztosítanak. 

 

                                                           
24 http://ec.europa.eu/ecat/services  

25 https://www.hotelstadthalle.at/wp-content/uploads/2015/02/CSRReport2014English.pdf  

 

http://ec.europa.eu/ecat/services
https://www.hotelstadthalle.at/wp-content/uploads/2015/02/CSRReport2014English.pdf
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2.2.  Interaktív, kreatív attrakciók, mint turisztikai termékek 

 

A termék innovációk körébe sorolhatóak egyes új attrakciók is, mint például a szintén osztrák 

Langenlois településen található Loisium borászati élménybirtok., vagy az ehhez hasonlatos 

és a Dél-Dunántúlon található WineSpiration borászati látogatóközpont Pécsen és a Garay 

pince interaktív kiállítása Szekszárdon. Mindhárom esetben kreatív ipari megoldásokra volt 

szükség, hogy a kiállítások egyes elemei (erjesztő tartály belsejét imitálni és abban a 

fermentáció legfontosabb elemeit bemutatni, vagy óriás Cirfandli szőlőfürtöt kreálni, 

maradandó élményt nyújtsanak a látogatók számára. 

Szintén kreatív ötleteket igényelt és teljesen új típusú terméket kínált a Láthatatlan Kiállítás 

megalkotása, ahol a vakok világába nyerhetnek betekintést a látogatók és első kézből, 

látássérült vezető segítségével tapasztalhatják meg milyen világtalan embertársaink élete, 

milyen eszközök segítik mindennapjaikat. Egyúttal közelebb is hozza, szociálisan 

érzékenyebb teszi a turistát sérült embertársai vonatkozásában. A kiállítás megalkotását 

követően pedig számtalan eseményt is ráépíthetnek új termékként az eredeti koncepcióra, 

mint például a borkóstolás során gyakran alkalmazott vakteszt kipróbálását ilyen 

környezetben. Hasonló innovatív termékfejlesztés eredményei a manapság népszerű 

szabaduló szobák (real escape game), melyek a számítógépekről ismert room-escape játékok 

valós térbe való kihelyezésének ötletén alapulnak. Az első szabaduló szobát 2006-ban a 

Szilícium-völgyben hozták létre. Hazánkban 2011-ben jelent meg a legelső és már egy évvel 

később divatos lett, manapság Budapesten 30-40 ilyen helyszín létezik (pl.: Exitpoint, 

ParaPark, Claustrophilia) de a hazai régióközpontok többségében is kínálnak ilyen időtöltést a 

helyieknek és a látogatóknak (Pécsen két helyszínen is). A működtetők szerint van ahol a 

játékosok 80%-a turista. A fejlesztés hazánkból hódítja meg a világot. A Bécsben működő 

három ilyen attrakció mind magyar érdekeltség, de magyarok létesítettek hasonló pánik 

szobákat Barcelonában, Madridban és Zágrábban is, máshol pedig franchise szerűen szeretnék 

hasznosítani az ötletet. Magát az egész terméket (szabadulós játékot) nem lehetett levédetni, 

csupán az egyedi játék koncepciót és annak egyes elemeit.
26

 

Közgyűjtemények és egyetemek innovatív együttműködésére szolgáltathat példát a 

Szépművészeti Múzeum és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ’Hazavihető 

                                                           
26 http://index.hu/kultur/eletmod/2014/01/21/magyarok_terjesztik_a_szabadulos_jatekot_a_vilagban/  

http://index.hu/kultur/eletmod/2014/01/21/magyarok_terjesztik_a_szabadulos_jatekot_a_vilagban/
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Múzeum’ projektje a jövőben.
27

 De Pristinában, a Koszovó Múzeumban is alkalmaznak ma 

már olyan mobil egységeket, melyek több érzékszervet is igénylő eszközökkel (fejhallgatóval, 

tapintható képekkel stb.) vannak ellátva (1.ábra). Ennek segítségével be tudják mutatni a 

múzeum értékeinek egy részét olyanok számára, akik valamilyen okokból (pl. 

mozgássérültek) nem képesek meglátogatni a múzeumot.
28

 

 

1. ábra 

A Cosovo Museum mobil egységei látás- és mozgássérültek számára  

(Forrás: http://zeroproject.org/practice/communicating-art-in-the-western-balkans/) 

 

2.3. Termék imitáció 

 

A termék imitáció kategóriájába tartozik például a világörökség részét képező kínai Szocsou 

több évszázados kertjeinek, tipikus tájépítészeti megoldásainak meghonosítása világ 30 

országában, mintegy 40 helyszínen, elsőként 1979-ben New York-ban. Ezzel varázsolva az 

adott helyszínekre egy, az adott helyszínen új attrakciót, ami a kínai kultúra egy szeletét 

mutatja be.
29

 

                                                           
27 http://turizmus.com/innovacio/hazaviheto-muzeum-1129663  

28 http://zeroproject.org/practice/communicating-art-in-the-western-balkans/  

29 http://turizmus.com/innovacio/exportaljak-a-vilaghiru-szucsoui-kerteket-1130410  

http://turizmus.com/innovacio/hazaviheto-muzeum-1129663
http://zeroproject.org/practice/communicating-art-in-the-western-balkans/
http://turizmus.com/innovacio/exportaljak-a-vilaghiru-szucsoui-kerteket-1130410
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A termék imitációk egy másik változatát jelentik a világ, vagy egy-egy ország legismertebb 

épületeit bemutató makett parkok. Ilyen például a klagenfurti MiniMundus, vagy 

Olaszországban a ItaliaMiniatura, Brüsszelben a Mini-Europa. Klagenfurtban nem csupán egy 

attrakciót másoltak le a beruházók, hanem előbb Európa, majd a Föld legimpozánsabb 

épületeit mutatták be a látogatóknak nem kis sikerrel. Már az első szezonban (1958-ban) 

48.182 vendég kereste fel, az újdonság erejével ható attrakció néhány év alatt rendkívül 

népszerűvé vált és 1962-re elérte először a százezer feletti (106.000), 1967-ben pedig a 

milliós látogatószámot.
30

 

Innováció szempontjából ennek továbbfejlesztett változata a 2011-ben megnyílt kisbéri Mini-

Magyarország Park, ahol hazánk 43 legismertebb épületének makettjét tekinthetjük meg. Ez 

nem csupán a 43 termék imitációját, hanem magáét az Ausztriában már évtizedekkel 

korábban kivitelezett ötletét is jelenti. Az elképzelés megvalósulását a Kisbéri Többcélú 

Kistérségi Társulás „Turisztikai desztináció létrehozása a Bakonyalja felzárkózásáért” című 

KDOP pályázatával elnyert mintegy 370 millió forint biztosította. A projekthez tartozott még 

egy ászári mini skanzen kialakítása is.
31

 

Az azonban már a mai magyar valóság, hogy hazánkban két ilyen jellegű park létrehozását is 

támogatta a kormány. A szarvasi arborétumhoz kötötten ugyanis 2013-ban nyitotta meg 

kapuját 48,8 milliós DAOP támogatás, a „MINI MAGYARORSZÁG PROJEKT 

MEGVALÓSÍTÁSA A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG KÖZEPÉN, SZARVASON” 

elnevezésű turisztikai szolgáltatásfejlesztési projekt eredményeként a legújabb Mini-

Magyarország park. Itt 21 makett hazánk nevezetes városait mutatja be 1:25-1:100 

méretarányban az érdeklődők számára.
32

 Magát az ötletet annyival bővítették tovább, hogy a 

történelmi Magyarország egyes attrakcióival is bővítették a koncepciót, az épületek 

elhelyezése pedig azonos egymáshoz viszonyított földrajzi elhelyezkedésükkel, így 

felülnézetből kirajzolódik az országhatár és a határon túli területek alakja. Emellett 

interaktívvá tették az elemek egy részét (gombnyomásra indítható vasút modellel, a Balatonon 

ringatózó hajókkal és hangzó épületekkel), valamint mobiltelefonon is elérhető interaktív 

                                                           
30 http://www.minimundus.at/ueber-uns/geschichte.html  

31 http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/megujult_turisztikai_kinalat_a_bakonyaljan  

32 http://www.minimagyarorszag.hu/europai-unios-palyazatok  

http://www.minimundus.at/ueber-uns/geschichte.html
http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/megujult_turisztikai_kinalat_a_bakonyaljan
http://www.minimagyarorszag.hu/europai-unios-palyazatok
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térképet is fejlesztettek az attrakcióhoz, ami részletes információkkal szolgál az egyes 

látnivalókról. 

 

 

2.4. Szolgáltatások innovációi 

 

A szolgáltatások piacán felbukkanó újítások közé tartozik például a magán és az élmény 

idegenvezetés elterjedése is. A személyre szabott kínálat egyre fontosabb. Ennek 

megvalósítása érdekében a megszokottól eltérő felkészülést igényel és a megszokottól eltérő 

élményt tud nyújtani egy személyre szabott idegenvezető. Felkészülve a turista 

érdeklődéséből, ismerve korát és munkáját pusztán érdeklődési körének megfelelő ismeretek 

bővítésén túl elősegíti azt is, hogy a látogató minél közelebb kerülhessen látogatása során az 

adott desztinációhoz, kapcsolatot teremtsen annak lakóival.
33

 

 

2.5. Infokomunikáció és termékinnovációk (weblapok és mobil alkalmazások) 

 

Az ICT (infokommunikációs technológia) hatására a turisztikai termékek terjesztése, 

fejlesztése, a közönségkapcsolatok és az üzleti kommunikáció fejlődése, a desztinációs image 

formálása (a látogatók még pontosabb mentális térképe), az információhoz való hozzáférés, a 

turisztikai termékek árának csökkenése és ezzel új piacok megnyitása, valamint a közlekedési 

biztonság terén is forradalmi újítások születtek (Zelenka 2009). Látható, hogy ezek egy része 

a folyamat innovációkhoz tartozik. De rohamos fejlődés volt tapasztalható a turisztikai 

termékek, szolgáltatások fejlesztésében is. Egyre nagyobb mértékben hasznosítják azokat, 

miközben és gyökeresen megváltoztatják a turizmus ipart. Manapság a legnépszerűbb a 

weblapok, interaktív bemutatóhelyek és a mobiltelefonos alkalmazások fejlesztése. 

A weblapok esetében olyan új termékek jelenhetnek meg a piacon, melyek a turisztikai 

holtszezonban is elősegítik a látogató kötődését egy desztinációhoz. Hazánk egyik 

legismertebb horgászvizén, a Maconkai-víztározón például akkor is kedvenc szórakozásával, 

                                                           
33 http://turizmus.com/utaztatas/szemelyre-szabott-turaival-kerult-a-legjobbak-koze-szoke-zsuzsanna-idegenvezeto-1132091  

http://turizmus.com/utaztatas/szemelyre-szabott-turaival-kerult-a-legjobbak-koze-szoke-zsuzsanna-idegenvezeto-1132091
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a horgászattal töltheti az időt minden horgász, amikor tilalmi időszak, kedvezőtlen időjárási 

körülmények vannak, vagy éppen nincs rendelkezésre álló szabadideje, hogy az ország másik 

részébe utazzon. Az egyik hazai horgászportálon ugyanis olyan játékot találhatunk, ami az 

említett vízterületen virtuális horgászatot tesz lehetővé, miközben el is cseveghet online más 

horgászokkal, akár csak a vízparton ülne.
34

 

A turisztikai mobil applikációk ma már nagyon sokszínű kínálatot biztosítanak és 

többféleképpen csoportosíthatóak (Hyun et al. 2009; Kennedy-Eden – Gretzel 2012). Az 

alábbi táblázattal (1. táblázat) próbáljuk meg szemléltetni sokszínűségüket. 

 

                                                           
34 http://www.haldorado.hu/jatek/  

http://www.haldorado.hu/jatek/
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1. táblázat 

Turisztikai mobil alkalmazások csoportosítása szolgáltatásuk típusa alapján 

                                                           
35 http://turizmus.com/innovacio/eletet-menthet-a-mobilalkalmazas-1130214  

36 http://turizmus.com/innovacio/fogyasztovedelmi-mobilalkalmazassal-segitik-a-kulfoldre-utazokat-1130125  

Navigáció GPS 

Útvonaltervezés (Google Maps, iGO Navigation, iránytű)  

On- és Offline térképek 

Kiterjesztett valóság (augmented reality) pl. StreetView 

Szociális Közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter) 

Kommunikáció (pl. Skype, WhatsUp, Viber) 

Közösségi ajánló rendszerek (pl. Forthsquare, Tripadvisor) 

Közlekedés (pl. Waze, Oszkar telekocsi) 

Szálláshelyek (pl. Couchsurfing) 

Mobil marketing Versenyek/díjak (pl. Nikon Photo Contest) 

Figyelmeztetések 

Kedvezmények (pl. BlackFriday, DCards, Discounts) 

Biztonság/vész-

helyzetek 

Orvosi (pl. Betegséglexikon)35 

Vészhelyzetek (pl.: ICE) 

Információk (pl. fogyasztóvédelmi, mint az ECC-NET: Travel36 

Tranzakciós Financiális/Bankolás (pl. OTP SmartBank, MNB árfolyamok, OTP Szépkártya, XE Currency) 

Jegyek/Foglalások (pl. Wizz Air, jegy.hu, Booking.com, AirBnB) 

Vásárlás (pl. Milano Tour&Shop; Puha Shop Route Utrecht; Click ’n Shop Epernay Champagne) 

Utazás (pl. Budapest Taxi, Uber, Wundercar) 

Információ Attrakciókról (pl. Loro Parque Tenerife, National Gallery of Art – Washington DC,  VisitPécs, 

Guide@Hand Miskolc, Voice Guide Zagreb ENG stb.) 

Utazási (pl. Vonatinfo, GuaguApp – Tenerife, Accuweather) 

Egyéb (pl. szótárak, QR reader) 

Szórakoztatás Videók/TV (pl.: Youtube; Alanya Online TV, Tibet Online TV) 

Játékok (pl.: Korea Attraction Grid Puzzle, Japan Jigsaw Tour, Rock the Vegas) 

Zene 

E-olvasók 

Fényképek (pl. Instagram, Selfie photo editor) 

http://turizmus.com/innovacio/eletet-menthet-a-mobilalkalmazas-1130214
http://turizmus.com/innovacio/fogyasztovedelmi-mobilalkalmazassal-segitik-a-kulfoldre-utazokat-1130125
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(Kennedy-Eden – Gretzel 2012 alapján saját szerkesztés) 

A turisták tájékozódását könnyítik meg a különböző navigációs eszközök, mint a GPS, 

útvonaltervező alkalmazások és a külföldi adatletöltést mellőző offline várostérképek. De 

ebbe a csoportba tartoznak a kiterjesztett valóságon alapuló alkalmazások is. Melyek a GPS-

es helymeghatározás és iránytű mód együttes alkalmazásával mutatják meg, hogy körülöttünk 

milyen irányban milyen attrakciók, boltok stb. találhatóak. 

A közösségi információk megosztásának segítségével megkönnyíthetjük magunk és más 

turisták helyzetét is, például a közlekedési dugók előrejelzésével (ha a Waze nevű alkalmazást 

letöltjük telefonunkra), kereshetünk szállást is magunknak az adott desztinációt jól ismerő 

helyi lakosoknál, ha a Couchsurfing közösség tagjai vagyunk. Megtudhatjuk, hogy a 

környéken melyek a legjobb éttermek mások ajánlásai, tapasztalatai szerint (Fourthsquare, 

vagy Tripadvisor segtségével). Az ajánló rendszerek által kínált szolgáltatások tehát többfélék 

lehetnek. Felkínálhatnak: attrakciókat (POI’s – érdekes helyszínek); turisztikai 

szolgáltatásokat; kollaboratív, felhasználók generálta tartalmakat; útvonal/túra ajánlatokat; 

személyre szabott több napos túratervezést különböző algoritmusok alapján (Gavalas et al. 

2014). 

A mobil marketing kapcsán a szolgáltatók különböző versenyeket hirdethetnek meg, vagy 

éppen információt szerezhetünk a közeli üzletek kedvezményeiről, kupon akciókról bevásárló 

körutak során. A látogatók biztonságát pedig különböző orvosi applikációk segíthetik, melyek 

vészhelyzet esetén jelzik az orvosok számára az utas egészségi problémáit (allergia, 

epilepszia, cukorbetegség), vagy éppen az utasok számára az egyes betegségek tüneteit.
37

 

Majd. Vészhelyzet esetén pedig a legközelebbi orvos megtalálását, vagy a hozzátartozók 

gyorsabb elérését (pl. ICE – In case of emergency) is lehetővé tehetik. Fejlesztett azonban a 

fogyasztóvédelmi jogok érvényesítését segítő alkalmazást is az utasok számára, hogy 

külföldön se kerülhessenek szorult helyzetbe a tisztességtelen szolgáltatókkal szemben.
38

 

A vásárló körutak esetében jól hasznosíthatóak az egy-egy településre fejlesztett vásárlást 

támogató app-ok, mint Epernay térségében a pezsgő beszerzést segítő. Továbbá a pénzváltást, 

mobil bankolást, vagy a szálláshely, repülőjegy, koncertjegy vásárlást is nagy számban 

bonyolítanak a turisták mobiltelefonos alkalmazásaik segítségével. 

                                                           
37 http://turizmus.com/innovacio/eletet-menthet-a-mobilalkalmazas-1130214  

38 http://turizmus.com/innovacio/fogyasztovedelmi-mobilalkalmazassal-segitik-a-kulfoldre-utazokat-1130125  

http://turizmus.com/innovacio/eletet-menthet-a-mobilalkalmazas-1130214
http://turizmus.com/innovacio/fogyasztovedelmi-mobilalkalmazassal-segitik-a-kulfoldre-utazokat-1130125
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Talán az információ nyújtás területén fejlesztették a legtöbb alkalmazást. Pontos statisztikával 

nem rendelkezünk erre vonatkozóan, mindenesetre az mindenképpen elmondható, hogy 

nagyon sokszínűek az ebbe a csoportba sorolható újítások. Az általános jellegű applikációk 

több helyszínen is és különböző alkalmakkor lehetnek a turisták hasznára. A QR kód 

leolvasók például egy-egy tanösvény (az Ipolyerdő Katalinpusztai Kirándulóközpontján 

végigvezető tanösvény), vagy kiállítás elemeiről segítenek több információt megtudni, a QR 

kódok leolvasásával és az abban kódolt weblapra navigálással. Az offline szótárak is alapvető 

információval szolgálnak abban, hogy eligazodjunk egyes helyszíneken. Az utazási 

információk közlésére fejlesztett alkalmazások (mint például a MÁV által fejlesztett 

Vonatinfó) alkalmasak arra, hogy nyomon kövessük a vonatok helyzetét, információkat 

kapjunk a járatok módosulásáról, késéséről, átszállási lehetőségekről, optimális útvonalakról, 

pótjegyváltási kötelezettségről, de valós idejű csevegést is kezdeményezhetünk 

utastársainkkal. De informálódhatunk a várható időjárási körülményekről is. Egyre több 

desztináció fejlesztett a városlátogatásokat segítő applikációkat (VisitPécs, Guide@Hand 

Miskolc, VoiceGuide Zagreb), melyek virtuális útikönyvként funkcionálnak.
39

 Útvonalakat 

javasolhatnak a látogatóknak, vagy éppen lehetővé teszik, hogy záróra után, vagy felújítás 

alatt is megtekintsék 3D-ben az adott látnivalót (mint például a miskolci Deszkatemplomot).
40

 

Naponta frissülő információkkal látják el a turistákat a látnivalók nyitva tartása, időszaki 

kiállítások, vagy más városi rendezvények kapcsán. A látogató később megoszthatja a 

látogatás során megtett útvonalát, ott készített fényképeit és hangüzeneteket is hagyhat 

ismerőseinek élményeivel kapcsolatban.
41

 A nagyobb látogatószámmal bíró attrakciók, mint 

például a Loro Parque Puerto de La Cruz-ban Tenerifén, vagy a National Gallery of Art 

Washingtonban szintén  fejlesztettek mobil alkalmazásokat, hogy az egyes bemutatókról, 

időszaki kiállításokról, az attrakció területén található boltok kínálatáról, a kiállított 

tárgyakról, bemutatott állatfajokról nyújtsanak információt és térképekkel segítsék a látogatók 

eligazodását az objektum területén. 

Az utasok szórakoztatását, az egyes látványosságokkal kapcsolatos figyelemfelhívásra 

kiválóan alkalmasak a különböző videók, a már említett játékok. Az adott célterületen készült 

fényképek rendszerezését, tárolását és megosztását is nagyban segíthetik a különböző app.-ok. 

                                                           
39 http://turizmus.com/utaztatas/uj-mobilalkalmazas-zagrab-idegenforgalmi-kozossegenel-1127132  

40 http://turizmus.com/desztinaciomenedzsment/3d-ben-a-fotelben-ulve-is-korbejarhato-a-deszkatemplom-1132085  

41 https://www.hellomiskolc.hu/portal_page.php?pageID=169  

http://turizmus.com/utaztatas/uj-mobilalkalmazas-zagrab-idegenforgalmi-kozossegenel-1127132
http://turizmus.com/desztinaciomenedzsment/3d-ben-a-fotelben-ulve-is-korbejarhato-a-deszkatemplom-1132085
https://www.hellomiskolc.hu/portal_page.php?pageID=169
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De az igen népszerű selfie-k (önfényképek) szerkesztését is elvégezhetjük. Jónéhány 

szolgáltató hirdet selfie versenyt, melyek a vendégek élményeire, a látnivalókra fókuszálnak. 

Így még több érdeklődőt vonzzanak a jövőben, esetleg marketing kampányaik során, 

kiadványaikon felhasználhassák azokat. Általában az önmagukról készült fotók közösségi 

oldalra való azonnali feltöltésével (mint az Aquaworld Budapest esetében),
42

 vagy a 

szolgáltató honlapjára elküldött fotókkal (például a Gemenc Zrt. „Szelfizz Gemencen” 

kampánya kapcsán)
43

 pályázhatnak a látogatók. 

Látva az elmúlt évtizedben rohamosan fejlődött turisztikai mobil applikáció piacot, fontos 

foglalkozni azok használhatósági kritériumaival is. Mennyiségi és minőségi szempontok 

szerint is minősíthetjük ugyanis az egyes alkalmazásokat (Kenteris et al. 2009). 

Mennyiségileg: 

- hatékonyság: a teljesített feladatok száma alapján 

- hatásfok: az egyes feladatok megoldásához szükséges idő, összehasonlítva az előre 

meghatározott feladat megoldási időkerettel 

- tanulóképesség: a feladat kivitelezésben való fejlődés mértéke a második trial (próba) 

verzió esetén 

A használhatóság minőségi szempontú értékelése a felhasználók visszajelzései, megkérdezése 

alapján mérhetőek leginkább, úgymint: 

- felhasználói elégedettség: a felhasználók attitűdje az applikáció használata kapcsán 

- egyszerűség: a felhasználó komfortérzete az egyes feladatok megoldása során 

- megérthetőség: mennyire egyszerűen tudja megérteni a felhasználó a mobiltelefonján 

megjelenített tartalmat 

- észlelt használhatóság: milyen mértékben fedi le az alkalmazás a fejlesztés eredet 

célját 

- a rendszer alkalmazhatósága: mennyire igazodik a rendszer a felhasználó igényeihez 

                                                           
42 https://hu-hu.facebook.com/notes/aquaworld-budapest/indul-a-nagy-augusztusi-aquaworld-selfieverseny/714400015264098  

43 http://www.gemenczrt.hu/index.php?apps=news&news=362  

https://hu-hu.facebook.com/notes/aquaworld-budapest/indul-a-nagy-augusztusi-aquaworld-selfieverseny/714400015264098
http://www.gemenczrt.hu/index.php?apps=news&news=362
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3. Folyamat innovációk a turizmusban 
 

A folyamat innovációk csoportjában megint csak nagy szerep hárult az elmúlt időszakban az 

ICT alkalmazására. A munkafolyamatok meggyorsításának a legfontosabb szerepe a 

hatékonyság, produktivitás és az áramlás (áru, információ, emberek stb.) elősegítése. Sok 

helyen alkalmazták az ICT és más stratégiai/menedzseri intézkedés, mint például a 

kompetencia fejlesztés, emberi erőforrás menedzsment kombinációját (Hjalager 2010). 

A vállalaton belüli rendszerek biztosítják a hatékony működést azáltal, hogy képesek 

összehangolni az ahhoz szükséges döntéseket, folyamatokat és erőforrásokat. Az ICT vállalati 

Intranet eszközei közé tartoznak a készlet ellenőrzés, árukövetés,dinamikus árképzés, check-

in és számlázás mint operációs folyamatok. Továbbá az olyan e-üzleti funkciók, mint az e-

értékesítés és marketing, e-termelés és előállítás, e-beszerzés, e-könyvelés és pénzügy, e- 

emberi erőforrás, e- menedzsment. Tipikus példája a foglalási rendszerek használata (szobák 

foglaltságának nyomon követése egy szállodában), vagy a Housekeeping és a Front Office 

közötti kapcsolat biztosítása (Grotte 2010) 

Az éttermek konyháiban olyan folyamat innovációkat alkalmazhatnak, amelyek az energia és 

munkaerő hatékonyságot növelik, gyorsabb és jobb előkészítést tesznek lehetővé, a keletkező 

hulladékok mennyiségét csökkentik, jobb közegészségügyi viszonyokat teremtenek, gyorsabb 

szolgáltatást biztosítanak és nagyobb flexibilitást. Gondoljunk csak a McDrive-ban zajló 

folyamatokra, melyek lehetővé teszik, hogy az egyik ablaknál megrendeljük a fogyasztani 

kívánt terméket, míg a következőhöz gurulva már meg is kapjuk azt. De a munkafolyamatot 

gyorsíthatja és a munkaerőigényt csökkenti a szállítószalagon továbbított használt étkészlet. A 

konyhában pedig szenzorok által kontrolált főzés és ízesítés is bevezetésre kerülhet. 

Természetesen mindez az étterem profiljától és a megcélzott fogyasztói szegmenstől is függ. 

A slow-food típusú vendéglátóhelyeken a bevezetésre kerülő új munkafolyamatok például 

lassíthatják is a folyamatot, mégis sikert érnek el vele. Gondoljunk csak a konfitálás
44

 

reneszánszára, vagy a Kopácsi-réten tradicionális csiptetős-ponty készítésre és a Mohácson 

hagyományos sokác köcsögös bab megfőzésére, ami igen hosszú időt vesz igénybe, mégis sok 

                                                           
44 a francia confire - tartósítani igéből származik Eredetileg annyit jelentett, hogy az adott élelmiszert a saját, de bő zsírjában 

kell sütnünk alacsony hőfokon, hosszú ideig 
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turista keresi az olyan helyszíneket, ahol hozzájuthat az így készült és semmivel össze nem 

hasonlítható ételeket. 

A folyamat innovációk a turisták utazása kapcsán is lényeges változásokat hoztak. A 

repülőterek számtalan újabb és újabb technológiát alkalmaznak az áru, információ és az 

utasok mobilitásának elősegítése érdekében. Az on-line check-in intézménye, a reptéri 

automata konzolok időt takarít meg az utasok, de az alkalmazottak részére is, akár csak a 

röntgen átvilágítás alkalmazása, vagy az utas áramlás szabályozására kidolgozott 

sormenedzsment technikák (Puczkó-Rátz 2011). De ide tartoznak a csomagok továbbításának 

legújabb megoldásai is. Legelsőként a Lufthansa utasai a jövőben okostelefonjukról 

Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbíthatják elektronikus beszállókártyájuk adatait a 

csomagjukon elhelyezett elektronikus Rimowa címkére, ami nem téphető le a csomagról és 

elviseli a külső behatásokat is. Az így regisztrált bőröndöt csupán a szállítószalagra kell 

helyezniük.
45

 

 

4. Szervezeti innovációk 
 

A turizmusban a szervezeti innovációk legjobb példáját a franchise és a licenc 

megállapodások jelentették az 1950-es évektől. Melyek a Föld távoli részeibe is képesek 

voltak hozzájárulni a termékek és folyamatok disszeminációjához (Hjalager 2010). A 

különböző, független szervezetek által kiállított tanúsítványok, védjegyek megszerzése, majd 

a szervezet által biztosított kontroll, fejlesztés és promóció adta már korábban is az 

összefogások másik típusát (EcoCamping, GreenStarHotel, Világörökségi helyszínek, vagy 

Geoparkok hálózata, a 2004-ben kidolgozott strandokat minősítő Kék Hullám Zászló védjegy 

stb). Az UNWTO 2003-ban kiadott dokumentuma részletesen tárgyalja a szervezet 

kormányok részére megfogalmazott javaslatait a fenntartható turizmussal kapcsolatos védjegy 

rendszerek támogatása, alapítása kapcsán.
46

 Ma már ugyanis számtalan fenntartható turisztikai 

tanúsítvány létezik világszerte.
47

 

                                                           
45 http://turizmus.com/innovacio/innovacios-dijat-nyert-a-lufthansa-elektronikus-poggyaszcimkeje-1131299  

46 http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/certification-gov-recomm.pdf  

47 http://destinet.eu/who-who/market-solutions/certificates/fol442810  

http://turizmus.com/innovacio/innovacios-dijat-nyert-a-lufthansa-elektronikus-poggyaszcimkeje-1131299
http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/certification-gov-recomm.pdf
http://destinet.eu/who-who/market-solutions/certificates/fol442810
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A tematikus utak definiálását az 1970-es években kezdték meg a szakemberek. Az Európa 

Tanács 1984-ben állította fel Kulturális utak programját. Az első ilyen tematikus 

együttműködés 1987-ben jött létre Santiago de Compostelában, majd 1998-ban alapították 

meg Luxemburgban a Kulturális Utak Európai Intézetét, ami ma 70 ország területén 29 

kulturális utat képvisel.
48

 A tematikus utak mentén kialakult összefogások már hazánkban is 

két évtizedre tekintenek vissza. Az első hazai borút a Villányi borvidéken alakult meg 20 

esztendeje, de a Dél-Dunántúlon azóta minden borvidéknek van saját borútja, ami összefogja 

az érdekelt szolgáltatókat. Ezen túlmenően minősítési rendszert is megalkottak mindegyikben. 

A tematikus utak szervezeti irányítását tekintve beszélhetünk különböző központi irányító 

szervekről a gyakorlatban (von Rohrscheidt 2012), 

- helyi önkormányzatok intézményei, 

- más közösségi szervek intézményei (Kulturális Utak Európai Intézete, egyházmegyei 

hivatalok) 

- Térségi turizmus szervezetek (TDM-ek) 

- Speciális célú turisztikai szervezetek (pl. utazásszervező cégek) 

- civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) 

- magánvállalkozások 

- turisztikai klaszterek 

- speciális célú együttműködő közösségek (pl. helyi akciócsoportok) 

valamint a koordináció különböző típusairól is (2. ábra): 

- egységesített: a koordinátor szervezet látja el a külső és belső feladatokat is (extrém 

esetben egy személyes adminisztrációról van szó), miközben a tagok ilyen értelemben 

passzívak, csupán a brand-et és a koordinátor által nyújtott szolgáltatásokat 

használják, a koordinátor az egyetlen referencia pont számukra 

- központosított (centrális): egy központból irányított, miközben speciális feladatokat 

delegál néhány közreműködő szervezetnek, majd ellenőrzi azok végrehajtását 

- diszperz: a koordinációs feladatok szétszórtan jelentkeznek a tagok között, azok 

specializációjának megfelelően 

                                                           
48 http://culture-routes.net/  
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1. ábra 

A tematikus utak koordinációs típusai 

(A-egységesített, B-központosított, C-diszperz) von Rohrscheidt (2012) nyomán 

Napjainkban szervezeti innovációit az olyan, jogi keretek között működő összefogások 

jelentik, mint a klaszterek és a különböző térségi szinteken működő TDM (Turisztikai 

Desztináció Menedzsment) szervezetek megalakulása. A Dél-Dunántúli régió erre kiváló 

példát nyújt. 2010-ben ugyanis kibővítette a TDM szervezetek fejlesztésére szánt pályázati 

támogatásait a turisztikai klaszterekre is (SZABÓ G. 2010). Ezzel elősegítve a régió termék 

alapú turisztikai együttműködéseit, az információáramlást és versenyképes turisztikai 

szolgáltatások nyújtását. Elsőként itt jöttek létre az országban turisztikai klaszterek a falusi-, a 

bor-, az öko-, a vár- és kastély-, a rendezvény- és a gyógyturizmusra alapozva. Ez mutatja a 

kezdeményezőkészséget a régió turizmusának szervezeti rendszerében, a bottom-up 

kezdeményezések megvalósulását pedig segíti a pályázati rendszer (Gonda 2013, 2014). Erre 

valóban nagy szükség van, az ilyen hálózatok létrejöttének és hatékony működésének ugyanis 

számtalan buktatója akad (Novelli 2006) 

 

5. Marketing innovációk 
 

A márkaépítésnek számtalan lehetősége van a turizmusban, mindezek számbavétele azonban 

nem célja jelen tanulmánynak. Épen ezért csak felvillantunk néhány lehetőséget a marketing 

eszköztárából. 

A ma már széles körben elterjedt és változatos hűségprogramok, az ennek keretében nyújtott 

kedvezmények (pl. Wizz Discount Club) megváltoztatták a turisták és szolgáltatók viszonyát. 

Az első ilyen jellegű programok a légitársaságok esetében (FFP’s – frequent flyer 

programmes) az 1970-es években jelentek meg az Egyesült Államokban, majd a 80-as 

években szaporodtak el rohamosan a tengerentúlon. Az európai légitársaságok a 90-es évek 



98 

 

elején voltak kénytelenek becsatlakozni ebbe a versenybe. Elsőként 1991-ben a British 

Airways (Gilbert 1996). A rövid távú kapcsolatokat hosszú távú viszonnyá bővítik a 

hűségkártyák és hasonló megoldások. A turisztikai vállalatok és desztinációk saját 

rajongótábort, ma már virtuális közösséget igyekeznek formálni a maguk számára, hogy 

könnyebben elérhessék a potenciális érdeklődőket újabb ajánlataikkal, megismerjék 

fogyasztási szokásaikat és fent tudjanak tartani velük egy állandó kapcsolatot. 

A digitális kereső felületek a kisebb szolgáltatók számára némileg kiegyenlítettebb 

termékkínálatot eredményeztek és az árversenybe is igen komoly beleszólásuk van (Hjalager 

2010). A következő lépcsőfok azonban a versenyben a keresőoptimalizálás lett egy adott 

turisztikai szegmens, vagy célterület szereplői között. Nem mindegy ugyanis, hogy az adott 

kulcsszóra való keresés kapcsán a rangsorban hányadik helyen tünteti fel az egyes 

szolgáltatókat a keresőmotor. Ritka az, hogy a Google harmadik, vagy negyedik oldalát is 

átböngéssze bárki is, ha korábban már 60 másik ajánlattal találkozott. 

A márkák közötti együttműködések is egyre hangsúlyosabbak. A borok marketingje, gyakran 

együtt jár az adott terroir, egy szűkebb térség reklámozásával is. De más élelmiszerek 

csomagolására is gondolhatunk, melyek megjelennek a hipermarketek polcain, pultjaiban (pl. 

a Pick szalámi, kalocsai őrölt paprika, vagy a Camembert, Edami sajt, Pármai sonka). 

A márka megerősítése történhet belső innovációkkal is. Amennyiben a vállalati értékek 

hangsúlyozásával, a csapatépítés elősegítésével, munkahelyi elégedettség növelésével, az 

alkalmazottak elkötelezettségét fokozzuk. Mindezek a turistákkal való viszonyukat is pozitív 

irányba mozdítja el és képesek lesznek közvetíteni akár egy-egy nagyobb vállalat esetében is 

azt az érzést, hogy a cég számára minden utas (pl. légitársaság kapcsán) egyformán fontos és 

emberi léptékű szolgáltatásról van szó, nem pedig csak egy ügyfél a millióból. 

 

6. Összegzés 
 

A fentiekben próbáltuk összegyűjteni és csoportosítani a turizmusban megfigyelhető 

innovációkat a teljesség igénye nélkül. Remélve azonban hogy a szemléletmód, a legfrissebb 

példák és a korábbi innovációs lépcsőfokok felvillantása segíti áttekinteni nagy vonalakban 

ezt az igen kiterjedt témakört és rávilágít a potenciális lehetőségekre, legújabb trendekre. Az 
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alkalmazási lehetőségeket, jó gyakorlatokat bemutatva kellő inspirációt is biztosít a jövő 

turisztikai szakemberei számára. 
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III. Az innovációs klaszterek: Magyarország és az Európai Unió 

klaszterpolitikája 

Dr. Gonda Tibor 

 

1. A tudatos klaszterfejlesztések megjelenése és térnyerése az ipari klaszterektől a  

regionális turisztikai klaszterekig 

 

A fél évszázados klaszter-történelem során kezdetekben csak az ipari klaszterek létrejötte volt 

jellemző és lassan ment végbe az a paradigmaváltás, amelynek eredményeként a szolgáltató 

szektor és konkrétan a turizmus ágazat esetében is elfogadottá váltak a klaszterek. 

 

Az 1970-es években Angliában az acéltermelésben, Olaszországban pedig a KKV-k 

együttműködésének következtében Európában is kialakultak az első klaszterszerű 

szerveződések. A következő évtizedekben többek között Finnországban és Svédországban, 

illetve Németországban és Ausztriában értek el szép sikereket a telekommunikációs, illetve az 

autóipari klaszterek (CEGLIE, G. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra Klaszterben résztvevő vállalatok aránya Európában (2006) 

Forrás: THE GALLUP ORGANIZATION: Innobarometer on cluster's... (2006) 
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Az ezredforduló idején a klaszterek már egész Európában nagy népszerűségre tettek szert. A 

Gallup 2006-os felmérésében 20994 európai vállalat vezetőjét szólaltatta meg, a válaszokból 

pedig kiderült, hogy a csaknem 21000 vállalatnak mintegy 17%-a, vagyis 3528 cég 

valamilyen klaszter tagjaként tevékenykedett, miközben a 20 főnél több munkavállalót 

foglalkoztató vállalatoknak csaknem 25%-a tartozott ugyanebbe a körbe. A vizsgálat során 

körvonalazódott, hogy a kontinensen arányaiban az Egyesült Királyságban van a legtöbb 

klasztervállalat (84%), amelyet meglepő módon – az Európai Unióhoz csak 2004-ban 

csatlakozott – Lettország (67%), illetve Írország (64%) követett. Szintén az élmezőnyben 

helyezkedett el Olaszország (43%), Bulgária (35%) és Ausztria (34%), Magyarország a 

középmezőny tagja volt, míg a sereghajtók közé Lengyelország (4%), Csehország (4%) és 

Ciprus (3%) tartozott (3. ábra). 

Az előzőekből is láthatjuk tehát, hogy a fejlett országok legnagyobb részében a 

klaszterpolitika, a klaszterek fejlesztése, a klaszterizációs folyamat elősegítése a 

gazdaságfejlesztésnek, különösen pedig a regionális szintű gazdaságfejlesztésnek az 1990-es 

évektől egyre hangsúlyosabb elemét képezte. Ennek megfelelően uniós szinten már 

viszonylag korán (1993), az Európai Bizottságnak a „Növekedés, Versenyképesség és 

Foglalkoztatás” című dokumentumában deklarálták a klaszterek támogatásának 

szükségességét, amelyet azután ezzel kapcsolatosan számos további javaslat és irányelv 

követett. Mindehhez az vezetett, hogy a nyugati gazdaságokban világosan érzékelték, hogy a 

különböző vállalatok, intézetek, szervezetek a globális kihívásokra a regionális 

együttműködések erősítésével válaszolnak.  

A folyamat ugyanakkor kétirányú volt, nemcsak a vállalkozások látták, hogy klaszterben való 

együttműködéssel aktív részesei, sőt, akár formálói is lehetnek a multinacionális vállalatok 

által uralt piacnak, de a kormányokban és a regionális önkormányzatokban is tudatosult, hogy 

a klasztereknek nagy szerepe lehet a gazdaságélénkítésben, rajtuk keresztül pedig a KKV-kat 

is be lehet kapcsolni a gazdaság sodorvonalába. 

A klaszterpolitika az 1990-es éveket követően egyre nagyobb jelentőségre tett szert, előbb 

nemzeti és regionális, majd közösségi szinten is. Hamarosan valamennyi tagállam gazdaság-, 

illetve fejlesztéspolitikájában helyet kapott, és kezdtek körvonalazódni azok az irányvonalak 

is, amelyek uniós és azon kívüli államokat egyaránt jellemeztek. Megfigyelhető volt ugyanis, 
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hogy gazdaságfejlesztés címszó alatt egyre kevésbé támogatják az egyedülálló cégeket, 

helyettük elsősorban regionális rendszerekre, azon belül is főként a KKV-k helyi 

agglomerációira koncentráltak. Igyekeztek olyan helyzetbe hozni a kis- és 

középvállalkozásokat, amelyek megkönnyítették azok nemzetközivé válását, nagyobb 

vállalatokkal, kutatási intézményekkel való együttműködésüket és a klaszterszervezeteken 

keresztüli technológiai transzfert is. Mindemellett a „gazdasági evolúció” jegyében bizonyos 

idő elteltével már kevéssé támogatták újabb és újabb klaszterek létrejöttét, ezzel szemben 

inkább a fennálló és működő szerveződések elmélyítésére és hatékonyabbá tételére 

koncentráltak. Sőt, ezek közül is azokat segítették leginkább, akik bizonyították 

életképességüket, vagyis a sikeres iparágakat helyezték előtérbe a „bottom-up” folyamatok 

erősítésével párhuzamosan. Azt is ki kell emelnünk, hogy ráébredtek, pusztán a pénzügyi 

támogatás nem megoldás, nagy hangsúlyt kell fektetni egy adott térség szereplői közötti 

együttműködés elősegítésére, ebben a folyamatban pedig a közszereplőknek és a fejlesztő 

ügynökségeknek kiemelt szerepe lehet. Ez, vagyis a kölcsönösen előnyös együttműködés teszi 

lehetővé ugyanis az információ és tudás gyorsabb áramlását, ami rendkívül fontos a hosszú 

távú tervezés szempontjából, hiszen ez az életben maradás, az innováció és ezzel együtt a 

megújulás talán egyik legfontosabb kulcseleme.  

2006-ban az Europe Innova kezdeményezésére – részben a nemzeti és regionális 

klaszterpolitikák fokozottabb összehangolása elősegítésének érdekében – létrehozták az 

Európai Unió Klaszterügyi Tanácsadó Csoportját (High-Level Advisory Group on Clusters), 

amelynek elévülhetetlen érdeme volt a 2008-ban deklarált Európai Klaszter Memorandum 

megszületésében. A stratégiai dokumentumot azóta több mint 70 nemzeti és regionális 

hatóság látta el kézjegyével. A memorandum legfőbb célja az volt, hogy még inkább felhívja 

a tagállamok figyelmét a magas szintű klaszterpolitika kidolgozásának, illetve a 

klaszteresedés támogatásának fontosságára. Az uniós szakemberek ugyanis úgy vélték, ez 

lehet a kulcsa az innovációs hatékonyság növelésének, ezáltal pedig az Egyesült Államokkal, 

illetve az egyes ázsiai országokkal szemben fennálló hátrány ledolgozásának. Ennek 

szellemében a memorandum szerint a globális innovációs kihívásokra a modern válasz a 

klaszter, amely képes olyan környezetet életre hívni, ahol az együttműködés során új ötletek, 

projektek jönnek létre, az ötlet megszületésétől a kivitelezésig tartó út jelentősen lecsökken, 

megvalósul a „coopetition”, vagyis a versengő együttműködés, miközben a fő haszonélvezők 
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a „nehezebb sorsú” és kiszolgáltatottabb kis- és középvállalkozások lehetnek. Mindehhez 

természetesen támogató klaszterpolitika szükséges, amelynek alapfeltétele: 

 a vállalatmérettől független, szoros, interaktív kapcsolatok kialakítása; 

 a feltárt kritikus területeken közös akciók és tevékenységek keretében való együttes 

fellépés; 

 a „szűk keresztmetszetet” jelentő problémák közös megoldása (THE EUROPEAN 

CLUSTER MEMORANDUM 2008).        

   

Szintén 2008-ban döntött az Európai Bizottság a 20 fős Európai Klaszterpolitikai Csoport 

(European Cluster Policy Group) felállításáról is. A szaktestület, amely 2009 áprilisában 

kezdte meg működését, azzal a céllal jött létre, hogy a tagállamok segítségére legyen 

világszínvonalú, versenyképes klaszterek létrehozásában, fejlesztésében. A szakértők legfőbb 

feladata ma is az, hogy klaszterpolitikai stratégiákat dolgozzanak ki, a klaszteresedés 

nemzetközi tendenciáit feltérképezzék, válaszokat keressenek a legfőbb kihívásokra, segítsék 

a klaszterek transznacionális együttműködéseit és elemezzék az uniós stratégiáknak, illetve a 

pénzügyi eszközöknek a szakterülettel összefüggő kapcsolatait. 

 

2. A magyar kormányok klaszterpolitikája a kezdetektől a turisztikai klaszterek 

megjelenéséig 

 

Bár a klaszterekkel foglalkozó szakirodalom szerint Magyarországon csak az ezredfordulón 

kezdődött a „top-down” típusú, a Széchenyi Terv keretében államilag kezdeményezett, 

támogatott klaszteresedés, a kép árnyalásához hozzátartozik, hogy 1995-ben a Dél-Dunántúl 

területfejlesztési programjának készítői már vizsgálták a gazdasági klaszterek kialakításának 

lehetőségét. Megállapították, hogy a korábban egymástól függetlenül működő gazdasági 

egységek ágazati vagy funkcionális kapcsolatának kialakulása esetén, azok képesek egymást 

erősíteni, javítják a régió piaci pozícióját, valamint végtermékeik és szolgáltatásaik 

versenyképességét. Ezzel a módszerrel fokozzák a jövedelemtermelés biztonságát, miközben 

a régió erőforrásai úgy hasznosulnak, hogy a jövedelem jelentős része helyben marad. A 

program készítői felhívták a figyelmet ugyanakkor a klaszterek kialakításának dél-dunántúli 

nehézségeire, a hiányzó vagy fejletlen elemekre is. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelték, 

hogy helyi szinten a legnagyobb elmaradás a műszaki fejlesztésekben tapasztalható, de nem 
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megfelelő a régióban folyó K+F tevékenység irányultsága sem, mivel az nem képes 

elősegíteni az ipari technológiaváltást. Hiányos a Dél-Dunántúlon a belső innovációs 

transzferrendszer is. Pozitív elemként értékelték, hogy ebben a térségben is megjelentek a 

nagyvállalatok, amelyek véleményük szerint részben a klaszterek építésének bázisát 

jelenthetik. 

 

Nikodémus szerint hazánkban a klaszterek fejlesztését, és a klaszteresedési folyamatot 

nagyban hátráltatja a KKV szektor folyamatos tőkehiánya, és legalább ennyire gátló tényező a 

bizalmi tőke hiánya is (NIKODÉMUS A.-GECSE G. 2002). Az első Széchenyi Terv pályázatai 

között a Regionális Gazdaságépítési Program alprogramjain belül a regionális klaszterek 

létrehozására irányuló alprogram (további alprogramok: regionális innovációs rendszerek 

fejlesztése, térségi elektronikus piacok fejlesztése, kistérségi gazdaságfejlesztési 

mintaprogramok, kiemelkedő magyar termékek, hungarikumok fejlesztése és piacra juttatása) 

ugyancsak a hálózatorientált fejlesztést célozta meg. 

 

A központi kormányzat klasztertámogató politikája alapvetően a klaszterek induló 

feltételeinek megteremtésére törekedett. A Széchenyi Terv RE-1-es pályázata kettős 

célkitűzés támogatására vállalkozott. Egyfelől a klaszterek szervezeti rendszerének, a klaszter 

menedzsmentnek a kiépítését, létrehozását próbálta katalizálni, másfelől pedig a 

klasztermenedzsment működésének, szolgáltatásainak támogatására törekedett. Az állami 

szerepvállalás tehát mindössze az induló feltételek megteremtésére és korlátozott számú hazai 

klaszter kialakítására szorítkozott. A központi kormány csak közvetett szerepet játszott a 

klaszterek létrejöttében, és már a kezdetektől fogva azt az álláspontot képviselte, hogy a 

klasztereknek önfenntartóknak kell lenniük, így működésükhöz csak a minimális mértékben 

járult hozzá. A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximálisan 25 millió Ft lehetett, 

ami az ÁFA nélküli fejlesztési költségek maximálisan 50%-át jelenthette. A minimálisan 

szükséges saját forrás aránya 25% volt. 

 

Az említett Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázaton 2001-2002-ben 18 pályázó 

nyerte el a jogot klaszter-menedzsment létrehozására, illetve szolgáltatási paletta kialakítására 

(GKMIKF 2003). Ennek megoszlása szerint a Nyugat-dunántúli Régió (Pannon Autóipari 

Klaszter, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, Pannon Termál Klaszter), a Közép-dunántúli 

Régió ( Közép-Dunántúli Fa- és Bútoripari Klaszter, Pápai Hús- és Élelmiszeripari Klaszter, 
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Közép-magyarországi Autóipari Klaszter), a Közép-magyarországi Régió (Magyar Építőipari 

Klaszter, Építőanyag-Kereskedők Minőségfejlesztő Klaszter, Egyetemi Klaszter) és az Észak-

alföldi Régió (Alföldi Gazdaságélénkítő Klaszter, Észak-Alföldi Termál Klaszter és az 

Optomechatronikai Klaszter) területének mindegyikén három, a Dél-alföldi Régióban 

(Textilipari Klaszter, Dél-alföldi Kézműves Klaszter, Dél-alföldi Turisztikai Klaszter, Dél-

alföldi Közmű és Útépítési Klaszter) négy, a Dél-dunántúli Régióban (Dél-Dunántúli 

Geotermikus Energiahasznosítási Klaszter) és az Észak-magyarországi Régióban (PROMO 

Kereskedelemfejlesztési Klaszter)
 
pedig

 
egy-egy klaszter alakult. 2002-ben a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium támogatásával két regionális program keretében három 

mintaklasztert hoztak létre, amelyek közül a Divat Klaszter a központi, az Élelmiszeripari 

Klaszter az Észak-alföldi, míg az Üvegipari Klaszter az Észak-magyarországi Régióban került 

megszervezésre. 

A kezdeti időszakra – a Pannon Autóipari Klaszter kivételével – kevéssé volt jellemző a 

nemzetközi piacokon való megjelenés, a finanszírozást részben pályázati pénzekből, részben a 

működtető szervezetek saját szerepvállalásán keresztül valósították meg. Megkezdődött a kis- 

és középvállalkozások, egyetemi és egyéb kutatóhelyek klaszteresedési folyamatba való 

bevonása. Az állam tehát az induló szakaszban, ha egyelőre korlátozot számban is, de 

segítette a klaszter-menedzsmentek létrehozását és hozzájárult a működés támogatásához, így 

egyfajta “bábaként” működött közre az első magyar klaszterek születésénél, ezzel 

gyakorlatilag megteremtve a későbbi fejlődés alapjait. 

A Medgyessy-kormány a 2002-ben megszüntetett Széchenyi Terv helyébe a Nemzeti 

Fejlesztési Tervet léptette, amely a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 

keretében szintén tartalmazott klaszterfejlesztést támogató elemeket. Mindehhez azonban 

hozzá kell tennünk, hogy a különböző ellentmondások és a feltételek szigorúsága miatt, 2004-

ben a támogatások felhasználása lényegében kihasználatlan maradt. 2005-től a GVOP 1.1 

intézkedés keretében (az ipari és szolgáltató szektor versenyképességének fejlesztése) profit 

orientált, illetve nonprofit szervezetek pályázhattak együttműködő klaszterek szervezésére. A 

rendelkezésre álló forrásból 2006-ban 9 pályázó 122 millió Ft-ot nyert el, majd ugyanebben 

az évben további 14 klaszter teljesítette a feltételeket, így összesen 326 millió Ft összegű 

támogatáshoz jutottak (SZANYI M. 2008). Összességében az induló időszakhoz hasonlóan, de 

ahhoz képest némileg pozitív irányban elmozdulva, a 2005-ös és 2006-os évben a 

klasztermenedzsment szervezetek felállítására és működtetésére, illetve a kisebb közös 
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beruházások megvalósítására szánt uniós társfinanszírozással eszközölt kormánytámogatások 

voltak jellemzőek.  

Az, hogy a klaszter alapú gazdaságfejlesztés ma már az országos gazdaságfejlesztési 

politikának is része, abból is kiderül, hogy a 2005-ben elfogadott Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepció is nevesíti a klaszterek megszervezésének fontosságát. 

Ezek szerint a területi alapon szerveződő gazdasági hálózatos (pl. klaszter-) együttműködések 

kialakítása (közös beszerzések, innovatív termelési megoldások, hatékonyságjavító 

együttműködések, termékek piacra jutásának segítése érdekében) különösen fontos a 

következő szereplők között:  

- vállalkozások, ezen belül a multinacionális vállalatok, illetve a kis- és 

középvállalkozások; 

- egyetemek, innovációs és kutatóintézetek, valamint 

- az együttműködések kialakítását segítő, közvetítő szolgáltatók, ügynökségek (MAGYAR 

KÖZLÖNY, 2005/168 p. 11311.). 

 

Ugyancsak a fejlesztéspolitikai koncepció rögzíti azt, hogy a kis- és középvállalkozások 

fejlesztésének – térségi hálózatok ösztönzésével – kiemelt prioritást kell adni a regionális 

fejlesztési koncepciók kialakítása során. Az elképzelések szerint ugyanis „a helyi regionális 

társadalmi és gazdasági szereplők önszerveződése, együttműködése, helyi adottságainak 

felismerése és azok közös, együttes kihasználása jelentősen növeli egy térség 

versenyképességét. Az egy iparágban, egy értéklánc-rendszer mentén szerveződő gazdasági 

klaszterek, a régión belüli beszállítói hálózatok ösztönzése kiemelten kívánatos, hiszen 

hozzájárulnak a gazdasági szereplők versenyképességéhez és ahhoz, hogy a régióba települt 

nagyvállalatok pozitív kisugárzó hatása erősödjön. A KKV szektor versenyképességének régió 

specifikus képzésekkel, célirányos támogatásokkal történő javítása a regionális gazdaságok 

stabilitásának kulcskérdése” (MAGYAR KÖZLÖNY, 2005/168 p. 11381.).  

A hálózatos gazdaság és társadalom működéséből következő új intézményi, versenyképességi 

tényezőcsoport – a régiók szervezetei és intézményei közötti kapcsolatok jellege, a közös 

célkitűzés intézményesülésének lehetősége, a helyi ösztönzők, a kollektív döntések 

előkészítése, a társadalmi konszenzus – azt jelzi, hogy a helyi és regionális fejlődés sikere már 

nem csupán szűk gazdasági szempontokon múlik, hanem a területi növekedésben érdekelt 
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szereplők szoros minőségi koalíciójától, hatékony intézményes partnerségétől és 

együttműködésétől is függ. 

Számunkra kiemelten fontos, hogy a fejlesztéspolitikai koncepció azt is leszögezi, hogy a 

magyar gazdaság számára rendkívül fontos szolgáltató szektoron belül komoly növekedési 

potenciállal bír a turizmus, amelynek fejlődése a különböző hazai adottságokat (földrajzi, 

természeti, kulturális stb.) hasznosítva az ország komparatív előnyeire támaszkodhat.  

Az ezt követő időszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve ennek legfontosabb, 

operatív programokon átívelő gazdaságfejlesztési programja, a Pólus Program szolgáltatta a 

kereteket. Az új program az ország hosszú távú fejlődését egyrészt a pólus városok üzleti 

környezetének, másrészt az üzleti alapon szervezett klaszterek fejlesztésének révén kívánta 

megalapozni. Kitűzött céljuk szerint igyekeztek olyan önszerveződő, alulról építkező vállalati 

csoportokat, oktatási és K+F intézményeket támogatni, amelyek nagy valószínűséggel ki 

tudják majd használni a tudástőkéjük egyesítéséből származó előnyöket, új innovatív 

termékekkel jelennek meg a piacon, közös beruházásokat végeznek. A program során 4 szintű 

klaszterfejlesztési pályázati struktúrát alakítottak ki, amelyből kettő regionális (forrása 

Regionális Operatív Programokból biztosítva), kettő pedig országos szinten, a GVOP 

keretében került kiírásra. A Regionális Operatív Programon belül induló, illetve az ezt már 

meghaladó, fejlődő klaszterek pályázhattak. A harmadik szintet egy akkreditációs folyamaton 

való sikeres megmérettetés képezte, ahol elismerték azokat az innovációs fejlődő klasztereket, 

amelyek több mint egy éve eredményesen, közös megegyezéssel intézményesített szakmai 

összefogással működtek. Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyeréséről a hét tagú Pólus 

Akkreditációs Testület döntött. Ezek az akkreditált klaszterek a továbbiakban a nem kizárólag 

akkreditált klaszterek által elnyerhető támogatások esetében az értékelésnél jogosultak lettek 

többletpontok szerzésére, és pályázhattak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által a 

klaszterek, illetve a klasztertagok részére kiírt pályázatokon való kizárólagos részvételre is. 

2008 szeptemberében az első akkreditáció keretében 9 szerveződés kapta meg a kiemelt 

rangot képviselő Akkreditált Innovációs Klaszter címet. Közöttük egyetlen dél-dunántúli 

szereplő, a Biotechnológiai Innovációs Bázis (BIB) kapott elismerést. A kiírás jelenleg is 

aktuális, arra 2011. augusztus 15-től 2013. január 15-ig lehet pályázni. 

 

A klaszterek jelentőségének felismerését az is jelzi, hogy a kormányváltást követően, 2010-től 

is megmaradt az előző kormányok által kidolgozott klaszterpolitikai konstrukció, a 4 szintű 
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pályázati rendszerrel együtt. 2011 februárjában már az Új Széchenyi Terv keretén belül jelent 

meg a „Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban” (a Dél-dunántúli 

Régióban: DDOP-1.1.3.-11), a GOP (Gazdasági Operatív Program) keretén belül az 

„Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” (GOP-

2011-1.3.1/B). 2011 júniusában pedig az „Akkreditált innovációs klaszterek közös 

technológiai innovációjának támogatása” pályázati felhívást tették közzé (GOP-2011-1.2.1). 

Az elsőt azzal a céllal írták ki, hogy a konstrukció előmozdítsa: 

- a vállalkozások közötti együttműködéseket, valamint a vállalkozások más 

vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági 

szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, illetve 

fejlesztését; 

- a hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a 

támogatott projektek keretében; 

- a közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter 

tagjainak versenyképességét; 

- az innováció-orientált fejlesztések és együttműködések létrejöttét. 

 

A GOP-2011-1.3.1/B pályázat célja az innovatív beszállítókat is beleértve olyan akkreditált 

klaszter tagok innovációs tevékenységének támogatása, amelyek már létező termékek, 

technológiák, szolgáltatások továbbfejlesztését valósítják meg. A GOP-2011-1.3.1/B, illetve a 

GOP-2011-1.2.1 kódszámú, 2011. július 15-től élő pályázat benyújtásának határidejét a 2012-

es évre is kiterjesztették. Az utóbbi pályázatot azért hozták létre, mivel szükségesnek látták a 

magyar innovációs klaszterek dedikált támogatását az együttműködések katalizálásának, 

valamint a közös termék- és szolgáltatásfejlesztés megvalósításának érdekében. A cél olyan 

közös technológiai innovációs projektek segítése, amelynek során a már meglévő termék, 

technológia, szolgáltatás fejlesztése és piaci megjelenítése megvalósulhat. Fontos továbbá 

azon közös projekttársaságok támogatása, amelyek hozzásegíthetnek a műszaki fejlesztés 

hátterének biztosításához. Követelmény, hogy a projekt agrár, műszaki, természettudományi 

vagy orvosi szakterületeken valósuljon meg, illetve a termék, technológia, szolgáltatás 

üzletileg hasznosítható legyen. 

Az elmúlt néhány év klaszterekkel kapcsolatos eseményeit vizsgálva számunkra az a 

legfontosabb, hogy a ROP pályázatok 2010-től lehetővé teszik a turisztikai ágazaton belül 
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működő klaszterek tényleges támogatását is (MÁRTON GY. 2008.) Ezzel a döntéssel 

tulajdonképpen a hazai területfejlesztés szereplői először legalizálták és tették elfogadottá az 

általunk a következő fejezetben részletesebben vizsgált turisztikai klasztereket. 

 

3. A turisztikai ágazat klaszteresedési lehetőségei 

 

A turisztikai klaszterek története nem nyúlik hosszú múltra vissza. A hazai gyakorlatban 

nagyon lassan ment végbe az a paradigmaváltás, amelynek eredményeként az ipari klaszterek 

mellett más szolgáltatói (így a turisztikai) ágazatok klaszteresedését is elfogadták, támogatták. 

Az első Széchenyi Terv keretében meghirdetett RE-1-es pályázat (amely tulajdonképpen az 

első hazai klasztertámogatásra kiírt pályázat volt) bár nem tiltotta, de prioritásaiban nem 

támogatta a turisztikai klaszterek létrejöttét. Így fordulhatott az elő, hogy a beadásra került 

néhány turisztikai témájú klaszterpályázat egyike sem nyert. Ugyanez a helyzet ismétlődött 

meg a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjához (GVOP) 

kapcsolódóan. Az igazi áttörést, paradigmaváltást az Új Magyarország Fejlesztési Terv hozta 

meg. Az ennek keretében kialakított Regionális Operatív Programok erőteljesen preferálták az 

új klaszterek létrehozását, és nevesítve szerepelt az is, hogy a régió szempontjából 

meghatározó turisztikai termékek mentén is szorgalmazni kell a klaszteresedési folyamat 

beindítását. Így a 2007-et követő finanszírozási periódusban (konkrétan 2010-ben) megjelenő 

ROP pályázatok végérvényesen legitimálták a turisztikai klaszterek létjogosultságát (GONDA 

T. 2008). 

Lemaradásunk a világtól ezen a téren nem nevezhető tekintélyesnek, mivel a nemzetközi 

szakirodalom turisztikai klaszterekre vonatkozó – általunk ismert – legkorábbi említése 1998-

ra tehető (4. ábra). Porter ugyanis a kaliforniai szőlő és borklaszter szerkezetének leírásakor 

említi meg elsőként külön a turizmus-, illetve ezen túl a vendéglátás- és étterem klasztert 

(PORTER, M. E. 1998). 

A hazai gyakorlatban az első turisztikai klaszter a 2001. június 22-én megalakult Pannon 

Termál Klaszter volt. Tevékenysége megkezdésekor nemcsak a hazai gyakorlatban volt 

újszerű a kezdeményezés, de tudomásunk szerint egész Kelet-Közép-Európában ez volt az 

első turisztikai klaszter. Kezdeményezésekben a Dél-dunántúli Régió is az élen járt, hiszen a 
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RE-1-es pályázat által motiválva 2000-ben három turisztikai klaszterkezdeményezés is 

létrejött (lovas, kongresszusi, valamint gyógy- és termálturisztikai), ugyanakkor ezek a 

pályázati sikertelenség miatt nem jutottak támogatáshoz, így tevékenységük érdemben nem 

tudott kibontakozni. 

  

 

4. ábra A kaliforniai szőlő és borklaszter szerkezete 

Forrás: PORTER M. E. (1998) 

 

3.1. A turisztikai klaszterek jellemzői 

 

A turisztikai klaszterek és az ipari klaszterek között fennálló hasonlóság mellett számos 

lényeges különbséget is leírhatunk (5. ábra). Ennek oka a turisztikai termék sajátosságaiban 

rejlik. A turisztikai termék jellegénél fogva meghatározott térhez és időhöz kötődik. Az ipari 
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terméket szét lehet darabolni alkotóelemeire, részegységeire lehet bontani, és a tér különböző 

területein lehet előállítani. Ezzel szemben a turisztikai terméket bármennyire is komplex, nem 

lehet alapvetően a helytől és időtől elválasztani.  

 

 

5. ábra A turisztikai klaszterek felépítése 

Forrás: LENGYEL I. (2010) alapján saját szerkesztés 

 

Álláspontunk szerint a fentebb említett, turisztikai termékekre vonatkozó sajátosságok 

mutatkoznak meg az alábbi 8 vizsgálati szempontnál megfigyelhető vonásoknál is: 

1. Földrajzi térben lehatárolható 

 

A klaszter definíciók egyik legfontosabb közös vonása a térbeli koncentráció. Nincs ez 

másként a turisztikai klaszterek esetében sem. Sajátossága viszont, hogy regionális méretnél 

nagyobb térbeli lehatárolás nem jellemző, míg az ipari klaszterek estében országos, sőt 

nemzetközi léptékű klaszterek is előfordulhatnak.  
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Jellemzően egy adott országon belül jönnek létre. Ez alól csak az egy földrajzi teret alkotó, 

határon átnyúló térségekben létrejött klaszterek lehetnek kivételek. Erre jó példa a Pannon 

Termál Klaszter burgenlandi és szlovéniai együttműködési kísérlete. 

A térbeli koncentráció kérdéskörét vizsgálva meg kell állapítanunk azt is, hogy a turisztikai 

klaszterek esetében a klaszteresedést elindító, kiváltó ok többnyire az adott turisztikai termék 

kialakítását elősegítő természetföldrajzi adottságokban megnyilvánuló lokális, gazdasági 

előny. A klaszter működése akkor lesz hatékony (és ezzel összefüggésben a klaszter 

tagvállalat gazdaságilag akkor lesz eredményes), ha a földrajzi közelség nem egymás 

utánzására ösztönöz, hanem a jó példákból kiindulva utánzás helyett eltérő piaci stratégiák 

kialakítása történik meg. 

 

2. Gazdasági ágazat szerinti lehatárolhatóság 

 

Az ipari klaszterekre vonatkozó definíciók szerint a klaszter egy gazdasági ágazaton belül, 

egy értékláncolat mentén szerveződik. A turizmus mint gazdasági ág esetében azonban nem 

értelmezhető a klaszter. Véleményünk szerint nem lehet általában turisztikai klaszterről 

beszélni. A turizmusnál is (az iparhoz hasonlóan) a terméket kell a klaszteresedés 

középpontjába állítani, és így turisztikai terméktípusok szerint beszélhetünk klaszterekről, 

illetve klaszteresedési folyamatról. Közös vonása mindkét klaszter típusnak, hogy az adott 

gazdasági tevékenységben megfigyelhető egyfajta koncentráció, az országos átlaghoz 

viszonyított felül reprezentáltság, másképp kifejezve kritikus tömeg. A klaszterek által 

kialakított környezetben gyorsabb és hatékonyabb az új igények és piaci szegmensek 

felismerése, ezáltal gyorsabb lehet a reakció is ezekre. 

 

3. Versenyhelyzet 

 

Nem látunk lényeges eltérést a két klaszter típus között a tekintetben, hogy mindkettő esetben 

egyszerre kell jelen lennie a független gazdasági szereplők közötti versenyhelyzetnek, illetve 

együttműködésnek. Az együttműködés mélysége és fejlettsége mértékében erősödik a bizalmi 

tőke és a belső kohézió, amely a klaszter hatékony működésének egyik legfőbb alapja.  
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4. A kooperáció-specializáció 

 

Az együttműködés mértéke és formái tekintetében lényeges eltérés figyelhető meg az ipari és 

a turisztikai klaszter között. Az ipari termékek esetében végbemehet egy teljes mértékű 

specializáció, termelési dezintegráció. Ennek megfelelően igen széleskörű beszállítói, 

alvállalkozói kapcsolatok alakulnak ki. A klaszteren belüli input-output kapcsolatok 

erőteljesen kiépülhetnek, és gazdasági mutatókkal mérhetőek (input-output analízis). 

A turisztikai klaszterek szereplői között ilyen mértékű specializáció és beszállítói 

kapcsolatrendszer nem jön létre. Bár itt is cél, hogy a klaszteren belüli szereplők 

specializálódjanak, és legyenek egymás „beszállítói”, jellemzően azonban valamennyi 

résztvevő a termék értéklánc-folyamatba önállóan is értelmezhető késztermékkel kapcsolódik 

be (pl. helyi terméket nyújt a szállodáknak, szabadidős programot biztosít, lovagoltat, túrát 

vezet, marketingszolgáltatást nyújt stb.). 

A fentiek ellenére a turisztikai klaszternek is az egyik fő célja a specializáció erősítése, és 

ezáltal  komplexebb, egyedibb, érdekesebb turisztikai csomagok összeállítása, piacra vitele. 

 

5. Közös K+F tevékenység 

  

Szintén a termékek eltérő voltából adódik az innovációs folyamat különbözősége. 

Mindkettőben közös viszont az, hogy a klaszter jó platformot biztosíthat a közös tudás 

megosztására és bővítésére, a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlat megismerésére és 

átvételére a hatékonyság klaszteren belüli kiegyenlítődésének érdekében. A turisztikai 

klaszterek keretében is megvalósíthatók olyan kutatások (pl. vendégkör felmérés, marketing 

vizsgálatok stb.), melyek eredményeinek felhasználásával elő lehet segíteni a hatékony 

termékfejlesztési és marketing munkát. Közös vonás az is, hogy az egyetemekkel, 

kutatócsoportokkal a kapcsolat és együttműködés fontos a klaszterek gyakorlatában.  

 Valamennyi klaszter esetében igaz, hogy olcsóbban megvalósítható egy közös K+F 

tevékenység. Az innovációt segíti az összehasonlítási lehetőségek megteremtése 

(benchmarking). Ennek fontosságát hangsúlyozva a klaszter pályázati kiírások nevesítették a 
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benchmarking klubok létrehozásának a szükségességét és lehetőségét. A turisztikai klaszterek 

esetében viszont nem beszélhetünk egy-egy felfedezésre, konkrét ipari innovációra épülő 

spin-off vagy roll-up cégek létrejöttéről. 

 

 

6. Közös beszerzések 

 

Mindkettő klaszter típusnál a szinergiák optimalizálásának egyik kézenfekvő forrása a közös 

beszerzési lehetőségek kialakítása. A beszállítók versenyeztetése révén alacsonyabb input 

költségek érhetőek el, mintha a klaszter tagok külön-külön intéznék beszállításaikat. 

A turisztikai klaszterek gyakorlatában is megjelent már a közös beszállítói kapcsolatok 

kialakításának az igénye az alábbi területeken: marketingmunka, pályázati koordináció és írás, 

biztosítás, helyi termékek beszállítása, képzési szolgáltatások stb. 

 

7. Speciális humán infrastruktúra 

 

A gazdasági hatékonyság meghatározó eleme a szakképzett munkaerő. A klaszter környezet 

nyújtotta szinergia kézzelfogható megnyilvánulása a speciális humánerőforrás kialakulása, az 

ezzel kapcsolatos képzési költségek optimalizálása és a szakember utánpótlás hatékony 

módjának biztosítása. A közös szakemberképzésnek és továbbképzésnek a megteremtése 

valamennyi turisztikai klaszter számára kiemelten fontos. Különösen látható ennek fontossága 

többek között akkor, ha a tevékenységet szabályozó jogszabályi környezet előír valamilyen 

végzettséget (pl. a lovasturizmus estében a lovas túravezető végzettségű, a tevékenységért 

felelős személyek alkalmazásának előírása.) 

 

8. Speciális inputok kialakulása 

 

A sikeres klasztertevékenység hatásaként a klaszteren kívül, a klaszter társadalmi, gazdasági 

környezetében olyan kedvező folyamatok indulhatnak el, melyek pozitív externáliákat 

eredményezhetnek a klaszterben résztvevők számára. Lengyel Imre megfogalmazása szerint 
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„közjavak” típusú fejlesztések valósulhatnak meg. Erre jó példa lehet a turisztikai attrakciók 

fejlesztési folyamat, amikor is egy adott klaszter stratégiai céljaival összhangban, de a 

klaszteren kívüli szereplő (pl. megyei önkormányzat, települési önkormányzat) valósít meg 

turisztikai vonzerőnövelő fejlesztést. Másik példánk lehet az, amikor az iskolarendszer reagál 

a klaszter igényeinek és speciális keresletének megfelelő képzési formák beindításával. A 

klaszterekben tevékenykedő vállalkozások gazdaságos működésére hatással lehetnek azok a 

speciális „inputok”, melyek közvetlenül a „termelés” költségei között nem mérhetőek, pozitív 

hatásaik ugyanakkor nem elvitathatóak. Ilyenek a klaszternek az imázs növekedésre, a 

bizalom erősödésére és az innovatív miliőre gyakorolt hatásai, de ilyen a klaszter 

tevékenységével összefüggő gyorsuló szaktudás felhalmozása is. Ezek együttes hatásaként 

végső soron érezhetően kedvezőbb a vállalkozásnak egy klaszterbe integrálódva 

tevékenységét ellátnia, mint klaszteren kívül maradni. A turisztikai klaszterek jellemzőit a 6. 

ábra segítségével foglaltuk össze. 

 

 

6. ábra A regionális turisztikai klaszterek jellemzői 

Forrás: szerk. GONDA T. 
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I. A kreatív ipar fejlesztésének lehetőségei Tolna megyében és a kreatív ipar 

helye Szekszárd jövőképében 

Dr. Spiegler Patrícia - Nagy Dávid 

 

1. Bevezetés 

 

Jelen tanulmány célja, hogy feltárja a kreatív ipar fejlesztésének lehetőségeit Tolna 

megyében, rávilágítva azokra a szereplőkre, akik kulturális és gazdasági értéket egyidejűleg 

képesek teremteni. 

A kreatív iparhoz tartoznak 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. 

Tolna megye gazdasága hagyományosan a mezőgazdaságra és a feldolgozó iparra épül. A 

kereskedelmi és szolgáltató cégek jellemzően a központokba, járási székhelyekben találhatók.  

A kreatív ipari ágazat gazdasági jelentősége szerény, sem foglalkoztatási, sem termelési 

kapacitásuk szempontjából nem meghatározó. 

A kreatív iparban rejlő potenciál felmérése és meghatározása nem kizárólag az adott területen 

működő cégek és egyéb nem gazdasági szervezetek vizsgálatán alapszik. Egyetértés van 

abban a tekintetben, hogy a bejelentett szabadalmak, jogi oltalmak száma, népességhez 

viszonyított aránya fontos értékelési szempont. Szintén megkérdőjelezhetetlen a humán 

erőforrás potenciál jelentősége, a felsőfokú végzettségű személyek száma mellett a kreatív 

munkát végző, alkotó emberek közösségének mérete is lényeges. Richard Florida értékelése 

szerint a tolerancia az a tényező, ami befolyásolja a kreatív ipar sikerét, az újítások iránti 

nyitottság és fogékonyság véleménye szerint szoros összefüggésben van a másság 

elfogadásával, a közösségben meglévő társadalmi problémák kezelésével is. 

Tolna megye és Szekszárd nem áll előkelő helyen a szabadalmi bejelentéseket tekintve, a 

szabadalmak száma országosan is csökken és leginkább Budapestre és az egyetemi városokra 

koncentrálódik. 
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A humánerőforrás  potenciált vizsgálva a felsőfokú végzettségűek aránya 13% (2011-es adat), 

amely elmarad az országosan mért 18,6%-os értéktől. Ez a megyében megközelítőleg 23 000 

felsőfokú végzettségű embert jelent. 

Az eddigi felmérések szerint a tolerancia tekintetében vannak a legrosszabb helyzetben a 

Kelet-közép európai országok. A vidéki térségek mutatói ebben a tekintetben mindig 

gyengébbek, az újdonságok iránti nyitottság és a hagyományostól eltérő megoldások vidéken 

gyakrabban találnak elutasításra. 

A kreatív ipar helyi megerősítését elsősorban egy katalizátor tényező megalkotásaként lehet 

értelmezni, amely a gazdaság és a helyi társadalom fejlődését tudja elősegíteni. Megyei 

szinten szükséges a kreatív ágazatokon belül fókuszálni a fejlesztendő tevékenységi köröket. 

A gazdasági szempontból preferált ágazatok az elektronikus és nyomtatott sajtó, a reklám és 

hirdetési ipar, a szoftverkészítés és az építészet lehetnének.  

Kevésbé hordoz üzleti potenciált, de társadalmi szempontból jelentős és a helyi gazdasághoz 

illeszthető az előadó-művészet, képzőművészet és a kézművesség, a könyvkiadás, a film és 

videó gyártás. 

Tolna megyében jelenleg nem látszik perspektíva a zene, az iparművészet, a forma- és 

divattervezés, művészeti és antik piac fejlesztésében, ezek esetében inkább az ágazat helyi 

meghonosításáról beszélhetünk. 

A kreatív ipar fejlesztésének fő célja a helyi gazdaság és társadalom fejlesztésének új 

szempontú megközelítése, ennek alapján első lépései az alábbiak lehetnek: 

 A kreatív ipar Tolna megyei fejlesztésének lehetőségeit vizsgáló gazdasági és 

társadalmi kutatások megalapozása, felmérések módszertanának kidolgozása és 

elvégzése, elemzése 

 A Tolna megyei kreatív ipari adatbázis bővítése az egyéni vállalkozók 

tevékenységének feltárásával, a helyi szinten csak telephellyel rendelkező cégek 

vizsgálatával, a kreatív iparhoz kapcsolódó tevékenységet nem főtevékenység 

keretében végző helyi vállalkozások feltérképezésével   
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 A kreatív ágazatok fejlesztési potenciáljának konkrét meghatározása, piaci lehetőségek 

és előnyös együttműködési lehetőségek feltárásával 

 A konkrét szereplők bevonása a tervezési és szervezési folyamatokba, stratégia 

alkotása az érintett szervezetek és piaci szereplők bevonásával. Informális 

együttműködés és ágazati párbeszéd kialakítása. 

 A kulturális ipar fejlesztését szolgáló klaszter kialakítása az érintett szervezetek és 

piaci szereplők bevonásával, a stratégia gyakorlati megvalósítása céljából 

 Projektek generálása a klaszter és a tagok fejlődése, a stratégiai célok elérése 

érdekében. Ezek lehetnek rendezvények (pl.: Nyári Kulturális Fesztivál), 

szervezetfejlesztési vagy szemléletformáló programok, de akár konkrét üzleti 

vállalkozások, együttműködések is. 

 A kreatív ipar, a kreatív hivatások és a kreativitás megjelenítése az oktatási 

anyagokban és a tudásmegosztás alkalmai során. 

A kreatív ipari ágazatok konkrét fejlesztési lehetőségei az alábbiak lehetnek: 

 A reklám és hirdetésipar és az elektronikus és nyomtatott sajtó szereplőinek 

együttműködésével országosan értékesíthető termékek fejlesztése 

 A szoftverkészítés egyes szakterületre történő specializációjával és a szereplők 

összefogásával jelentős fejlesztői kapacitás kialakítása 

 Az építészeti irodák speciális szakterületen történő szolgáltatás fejlesztés révén 

országosan egyedülálló tervezési kompetenciákat hozhatna létre 

 A képzőművészeti, iparművészeti, kézműves és antik termékek hazai és nemzetközi 

marketingjének és kereskedelmének tudatos fejlesztése, korszerű eszközök tervezett 

alkalmazásával 

 A hiányzó kreatív ipari ágazatok fejlesztése, inkubációs folyamat menedzselésével 

(kreatív ipari inkubációs ház, hangstúdióval, forma és divattervező műhellyel) 

 A kreatív ipar fejlesztésének szervezeti háttérét megalapozó lépések megtétele 
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 Szakmai és kulturális rendezvények szervezése az ágazat helyi szereplőinek 

bevonásával 

A Tolna megyei kreatív ipar fejlesztésének koordinációja érdekében célszerű egy klaszter 

szervezetet létrehozni. Ezt az együttműködést az ágazat helyi szereplői jól felfogott gazdasági 

érdekből hoznák létre, célja a kölcsönös gazdasági előnyök kihasználása lenne. Az 

együttműködés kereteire vonatkozóan az együttműködés minősége és mélysége a mérvadó. 

Informális jellegű együttműködés esetében elegendő a megállapodás alapú működés, konkrét 

gazdasági együttműködések generálása és projektek megvalósítása esetén célszerű erre a célra 

egy non-profit gazdasági társaságot kialakítani. Az akkreditációra csak a tagság bővítése és a 

működési tapasztalatok értékelése után lesz lehetőség. 

A kreatív ipar Tolna megyei fejlesztése nem kecsegtet hatalmas gazdasági fejlődéssel és 

tömeges foglalkoztatás bővüléssel, de egyik építőköve lehet annak a gazdasági és társadalmi 

folyamatnak, amely élhetőbbé és vonzóbbá teheti ezt a vidéket.  

2. Kreatív ipar szereplői Tolna megyében 

 

Tolna megye gazdasága hagyományosan a mezőgazdaságra és a feldolgozó iparra épül. A 

kereskedelmi és szolgáltató cégek jellemzően a központokba, járási székhelyekben találhatók.  

A kreatív ipari ágazat gazdasági jelentősége szerény, sem foglalkoztatási, sem termelési 

kapacitásuk szempontjából nem meghatározó. 

Az egyes ágazatok közül a reklám-és hirdetési ipar a legjelentősebb, ezek a cégek többnyire a 

helyi vállalkozások termékeit és szolgáltatásait népszerűsítik. Hasonló nagyságrendű ágazat a 

szoftverfejlesztés, amely többnyire kis fejlesztő cégekből áll, amelyek képesek 

szolgáltatásukat a megyén kívülre értékesíteni. 

Csaknem 40 működő céget jelent a helyi nyomtatott és elektronikus sajtó, a helyi televízió és 

rádió csatornák, újságok gazdasági jelentőségükön túl, fontos szerepet töltenek be a 

tájékoztatásban, közéletben is. Az építészeti cégek a helyi építőipar szellemi hátterét 

biztosítják, többségük helyi igényeket elégít ki a jelentős építészeti központ Pécs árnyékában. 
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A kézműves ágazathoz sorolt cégek jellemzően nem tradicionális kézműves technológiával 

dolgoznak, de tevékenységük kapcsolódik ezekhez, így meglétük alapot jelenthet a 

kézművesség fejlesztéséhez. 

A kevésbé jelentős ágazatok közé sorolható az előadó-művészet, amely a zenekarok és 

szórakoztató műsorok előadóit foglalja magába. A művészeti és antik piac vállalkozásai 

inkább a használtcikk kereskedelemmel foglalkoznak, helyi igényeket szolgálnak ki. 

A film és videó ipar tucatnyi vállalkozása elsősorban a televíziók szakember gárdájára épül, 

főleg a lakossági igények kiszolgálására alkalmas. A könyvkiadás kisebb vállalkozásokat 

tömörít, ezek réspiacokat szolgálnak ki a helyi nyomdai kapacitásokra támaszkodva. 

Tolna megyében alig beszélhetünk képzőművészeti, iparművészeti, divat és formatervezési, 

zenei vállalkozásokról. Ezeket a tevékenységeket inkább magánszemélyek, civil szervezetek 

végzik, többnyire nem üzleti motivációk alapján. 

 

1. sz. ábra 

A cégek megoszlása a kreatív ágazatok alapján Tolna megyében, 2015 
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A kreatív ipari cégek földrajzi eloszlását egyértelműen az urbanizációs folyamatok határozzák 

meg. Ezek a cégek a városokba található, kiemelten a megyeszékhelyen Szekszárdon. A 

cégek száma a népességszámmal és a városiasodás fokával egyenes arányban csökken. Bár a 

kistelepüléseken székhellyel rendelkező cégek száma nem elenyésző, többnyire ezek 

tevékenysége is a közeli városokhoz köthető, szolgáltatásaikat nem helyben értékesítik.  

Szekszárd központi szerepe a kulturális ipar tekintetében megkérdőjelezhetetlen, a megye 

tudományos, kulturális és turisztikai központja ad helyet a legfontosabb médiumoknak, 

jelentős nyomdaipara van. 

 

2. sz. ábra 

Kreatív ipari cégek megoszlása települések szerint Tolna megyében, 2015 

 

A gazdasági társaságok vizsgálatának eredményét némileg árnyalja a civil szervezetek és 

magánszemélyek vizsgálata. Az előadó-művészet túlsúlya a megye élénk néptánc és zenekari 

életén túl azért is mutatkozik meg, mert a kulturális és művelődési intézményeket is ide 

soroltuk. Ezek jellemzően előadásokat tartanak, de a képzőművészeti és kézműves 

eseményeknek is helyet adnak.  
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A képzőművészet és a kézművesség határát nehéz megszabni, de a kézművesek inkább 

használati tárgyakat készítenek. Tolna megyében a népi mesterségek a hagyományos paraszti 

kultúrához kapcsolódóan még jelen vannak, de erősen veszélyeztetve van fennmaradásuk.  

Szintén kilátástalannak tűnik a városi kisiparos szakmák fennmaradása tömegtermelésre átállt 

világunkban. Jobban képes alkalmazkodni némileg a képzőművészet, hiszen termékei nem 

használati tárgyként kerülnek értékesítésre, sőt maguk az alkotók is jellemzően nem 

megélhetési célból végzik tevékenységüket. A hangszerkészítés, hangfelvétel készítés nem bír 

jelentőséggel a megyében. 

 

3. sz. ábra 

A civil szervezetek és magánszemélyek megoszlása a kreatív iparágak szerint Tolna megyében, 2015 

 

A civil szervezetek megoszlása nagyobb kiegyensúlyozottságot mutat, a megyeszékhely és a 

városok kevésbé dominálnak, a lakosságszám mellet a nemzetiségi sokszínűség, a kuturális és 

társadalmi háttér is szerepet játszik.  

Szekszárd jelentősége ugyanakkor nyilvánvaló, a legjelentősebb civil szervezetek, a megyei 

ernyőszervezetek elsősorban itt székelnek. A kulturális élet központjaként, a színházi élet, a 

könnyű zene, a néptánc, az irodalom alkotóinak, előadóinak találkozóhelye.  
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4. sz. ábra 

Az adatbázisban szereplő civil szervezetek és magánszemélyek megoszlása település szerint Tolna megyében, 

2015 

A SWOT elemzés a kreatív ipari ágazat Tolna megyei helyzetére vonatkozik, a létrehozott 

adatbázis és annak kiértékelése alapján tett megállapításokra hagyatkozik. 

Erősségek Gyengeségek 

 Kiterjedt reklám és hirdetés szervező ágazat, 

jelentős piaci szereplőkkel 

 Jól működő szoftverkészítési ágazat, 

amelynek szereplői a megyén kívül tudják 

szolgáltatásukat értékesíteni 

 Kiépült elektronikus és nyomtatott sajtó, 

amely az egész megye lakosságát a 

leghatékonyabb módon elérhetővé teszi 

 Országos szinten is jelentős kapacitásokkal 

és szakértelemmel rendelkező nyomdaipar 

 Stabil helyi építészeti tervező cégek, kiemelt 

 A reklám és hirdetésszervezés és az 

elektronikus és nyomtatott sajtó ágazatok is 

csupán helyi szinten fejti ki tevékenységét 

 A szoftverfejlesztő cégek kicsik, nem 

rendelkeznek komoly kapacitásokkal 

 Az előadó-művészet terén a non-profit 

szektor az erős, nincs jelentős profit termelő 

képesség 

 A képzőművészet terén az amatőr alkotók 

vannak többségben, az elismert művészek 

menedzselése sem professzionális szintű 

 A kézművesek többsége még az önellátásra 
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szakételem a pinceépítés területén 

 Jól szervezett és a megyei sokszínű 

kulturális értékeit tükröző néptánc és 

népzenei előadó-művészet 

 Színvonalas jazz zenekarok, nagy múltú 

Big-Band-ek működnek évtizedek óta 

Szekszárdon 

 Önszerveződő, színvonalas képzőművész 

közösség, piacképes alkotásokkal, kiemelten 

a festészet terén 

 Piaci alapon működő, országos 

elismerésekkel rendelkező kézművesek 

 Országosan egyedülálló, állandó társulattal 

rendelkező német nyelvű színház 

 A megyei irodalmi örökség magas szintű 

megőrzése és bemutatása, működő irodalmi 

múzeumok révén (Babits Mihály, Mészöly 

Miklós)  

sem képes tevékenységéből, a tevékenység 

nyereségtermelő képessége, üzleti és 

marketing háttere gyenge 

 A helyi különleges kínálatot biztosító 

kulturális intézmények kihasználtsága, 

marketingje, megyén kívüli ismertsége nem 

megfelelő 

 A Film és videó ágazat szerény 

kapacitásokkal bír, helyi igényeket képes 

kielégíteni 

 A művészeti és antik piacnak nincsenek 

jelentős szereplői, a művészeti alkotások és 

régiségek kereskedelme minimális forgalmat 

tud felmutatni 

 Nincs professzionális hangfelvétel készítés 

és hangszerkészítés 

 Az ékszerkészítés és ékszertervezés 

jelentéktelen a megyében 

 A forma és divattervezés minimális szinten 

van jelen a megye gazdaságába 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 A reklám és hirdetésipar és az elektronikus 

és nyomtatott sajtó szereplőinek 

együttműködésével országosan értékesíthető 

termékek fejlesztése 

 A szoftverkészítés egyes szakterületre 

történő specializációjával és a szereplők 

összefogásával jelentős fejlesztői kapacitás 

kialakítása 

 Az építészeti irodák speciális szakterületen 

történő szolgáltatás fejlesztés révén 

országosan egyedülálló tervezési 

kompetenciákat hozhatna létre 

 A képzőművészeti, iparművészeti, 

kézműves és antik termékek hazai és 

nemzetközi marketingjének és 

kereskedelmének tudatos fejlesztése, 

korszerű eszközök tervezett alkalmazásával 

 A hiányzó kreatív ipari ágazatok fejlesztése, 

inkubációs folyamat menedzselésével 

(kreatív ipari inkubációs ház, hangstúdióval, 

forma és divattervező műhellyel) 

 A kreatív ipar fejlesztésének szervezeti 

háttérét megalapozó lépések megtétele 

 A reklám és hirdetés ipar helyi szereplői 

nem lesznek képesek megfelelni a 

folyamatosan fejlődő marketing eszközök 

által támasztott kihívásoknak és 

hanyatlásnak indulnak 

 Az elektronikus és nyomtatott sajtó nagy 

szereplői csökkentik kapacitásaikat, a helyi 

szereplők nem tudnak haladni a technikai 

fejlődéssel 

 A szoftverkészítők humánerő-forrás 

ellátottsága gyengül, nem tudnak helyben 

megfelelő munkaerőt találni 

 Az előadó-művészet non-profit szereplőinek 

támogatásai csökkennek, anyagi 

lehetőségeik romlanak 

 A hagyományos kézműves tudás az idős 

mesterekkel örökre elvész 
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 Konkrét projektek generálása, amelyek 

felhívják a figyelmet a helyi kreatív ipar 

szereplőire (pl. képzőművészeti fesztivál) 

 

 

II.  A kreatív ipar helye Szekszárd jövőképében 

Dr. Slezák - Bartos Zsuzsanna 

1. Bevezetés 

 

Az elmúlt évek egyik fontos felismerése, hogy a kreativitás nemcsak a gazdaság motorja, 

hanem a sikeres településfejlesztés kulcsa is. Világszerte azok a települések bizonyulnak 

gazdaságilag is sikeresnek, amelyek önmaguk kreatív újrafogalmazásával és a kulturális 

szolgáltatások erősítésével növelték a vonzerejüket és népességmegtartó képességüket. Ez a 

fajta településfejlesztés kulturálisan érzékeny, emberközpontú, tiszteli a hely szellemét, 

hagyományait és esztétikumát, ugyanakkor kritikus és merész kísérletekbe vág. 

 

Ez a szemlélet Magyarországon az "Európa Kulturális Fővárosa" címért folyó pályázat 

kapcsán nyert teret. A pályázat igazolta, sőt fölülmúlta a hozzá fűzött várakozásokat. Azon 

kívül, hogy az ország - és különösen a pályázó városok lakosainak - közvéleményét egy 

kulturális akcióra irányította, sikerült a kultúra fogalmát a művészetek és a kulturális örökség 

hagyományos kereteiből kimozdítania és összekapcsolnia a városépítés, térségfejlesztés 

kérdéskörével. 

 

Mielőtt a kreatív városfejlesztést értelmeznénk, fontos meghatározni a kreatív ipar tartalmát, 

helyzetét, kapcsolatait- melyen keresztül már értelmezhetővé válik, hogy milyen egy fejlett 

kreatív iparral rendelkező város, milyen az a városvezetés, amely a témát prioritásként kezeli. 

Lényege összegezni több oldalról, hogy az egyes szereplők mit tekintenek a kreatív ipar 

tartalmának, mivel azonosítják.  

Egy város, esetünkben Szekszárd, kínálatának elemzésénél a vonzerőleltárt hívhatjuk 

segítségül: 

Természeti vonzerők: 

 Védett területek 
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o Gemenci-erdő 

o Kapszeg-tó 

o Sötétvölgyi-erdő 

 Tanösvények 

o Bárányfoki tanösvény 

o Lösz-szurdik tanösvény 

o Hollós László gombászösvényt 

o Sötétvölgyi erdei tanösvény 

Természeti és ember alkotta vonzerők:  

 Bortermő vidék 

Ember alkotta vonzerők 

 Múzeumok és emlékházak 

o Wosinsky Mór Megyei Múzeum 

o Baka Múzeum 

o Irodalom Háza Mészöly Miklós Emlékház 

o Babits Mihály Emlékház 

o „Mézédes Emlékeink” Mézeskalácsos, Gyertyaöntő és Cukorkakészítő 

Múzeum 

o Bormúzeum 

 Építészeti emlékek 

o Belvárosi katolikus templom 

o Garay Élménypince 

o Vármegyeháza 

o Szentháromság-szobor 

 Kulturális értékek 

o Magyarországi Német Színház 

o Babits Mihály Kulturális Központ 

o Művészetek Háza 

o Szobrok és festmények (összesen 24) 

 Bogár Tanya 

 Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő 

 Rendezvények 
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o Szekszárdi Szüreti Napok 

o Csörge-tói Rockmaraton 

o Szent László Napok 

o Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál 

o Márton-napi Újbor Ünnepe 

 

Ha a kreatív fejlesztési lehetőségekre szeretnénk választ kapni, akkor a rendelkezésre álló 

természeti vonzerők kapcsán, azok állagának minőségét, kapcsolódó infrastrukturális és 

turisztikai lehetőségeket szükséges vizsgálni. Ember alkotta vonzerők kapcsán elemezni 

szükséges az elmúlt időszak megvalósult fejlesztéseit, illetve a jövőre vonatkozó 

lehetőségeket szükséges kutatni. 

Természeti és ember alkotta vonzerőket vizsgálva jól látható, hogy Szekszárdhoz kitűnő 

bortermő vidék kapcsolódik. A város igyekszik minden módon kihasználni az ebből adódó 

lehetőségeket, ebből következően is Szekszárd alapvető meghatározója a borturizmus. A helyi 

borászok egyéni tevékenysége kiemelkedő a térségben. A borászok saját pincészetük és 

pincéjük mellett vendéglátással és szállásadással is foglalkoznak. A borhoz kötőtő 

rendezvények közül a legsikeresebb a minden szeptember harmadik hétvégéjén 

megrendezésre kerülő Szüreti Fesztivál. Az esemény megszervezése és lebonyolítása jól 

mutatja a vállalkozók és a borászok közötti összefogást, hiszen e vállalkozások támogatásával 

(csak minimális önkormányzati forrásbevonással) történik a Borudvar kialakítása, a 

zenekarok, együttesek finanszírozása, pavilonok építése stb. 

A kínálat másik kiemelkedő eleme a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő, sok év 

után hiánypótló elemként jelent meg, és amely az idei évben már 85 ezer fő látogatottságot ért 

el. Ez abból is adódhat, hogy nemcsak a szekszárdi igényeket szolgálja ki, hanem tágabb 

térségnek (környező települések, Mohács stb.) is turisztikai eleme. 

A kulturális tevékenység sokszínűsége jellemző: Szekszárd szülöttéhez, Babits Mihályhoz 

kötődő kulturális rendezvények, Mészöly Miklós kapcsán tartott emléknap, illetve az ahhoz 

kapcsolódó konferencia, plusz Liszt Ferenc kapcsán szervezett rendezvények. 

Különleges kínálati elemként jelenik meg a Gemenc. Fejlesztése, a kapcsolódó beruházások 

folyamatosan napirenden vannak. 2008-2009-ben a turisztikai ökocentrum pályázati fejlesztés 

tulajdonjogi problémák miatt nem történt megvalósításra. A Gemenc sokszínűsége, 

különlegessége nyomán a lehetőségek így kiaknázatlanok maradtak. 
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Viszonylag új kínálati elemként jelenik meg a Garay élménypince: interaktív bormúzeum 

működtetésével egyedi lehetőséget teremt. Kiscsoportos borkóstolók szervezésével és 

lebonyolításával hiánypótló szerepet tölt be.  

 

 2. Megvalósult fejlesztések Szekszárdon 

 

Az elmúlt évek fejlesztései közül jó néhány szoros kapcsolatot mutat a kreatív és kulturális 

iparral. 

A Szekszárdi Szüreti Napokat kiváló minősítésben részesítette a Magyar Fesztivál Szövetség 

2009-ben és 2012-ben. 

 

A belváros rehabilitációjának keretében elkészült a sétáló utca a Garay tér és Béla tér között. 

A Béla király tér rehabilitációjának munkálatait 2012-ben kezdték meg, így a Szekszárdi 

Szüreti Napok rendezvényt 2012-ben a Béla király térről a Szent István tér négysávos útjára 

helyezték át, majd a Szekszárdi Szüreti Napok 2013-ban megújult, korszerű helyszínen 

várhatta a vendégeket. A Vármegyeháza és környezetének felújítása 2010-2012 között zajlott 

le, amely megvalósulásával korszerűbb kiállítások, kávézó, mobil színpad és információs pont 

is helyet kapott. A létesítmény tulajdonjogi vitái miatt a tervezett funkciók jelenleg nem 

üzemelnek. A két projekt keretében megújult és családbaráttá vált a várkert is. 

Szekszárd történelmi városmag fejlesztésének 2. üteme, a belvárosi Piactér átalakítása 2013-

ban indult. A 2014. októberben átadott új fedett piactér kulturált körülményeket biztosít a 

helyi, térségi agrotermékek értékesítéséhez. A Garay Pincét a város megvásárolta átalakíttatta 

bormúzeummá és élménypincévé. 

 

2012 nyarán nyitotta meg a kapuit a Szekszárdi családbarát Strand- és Élményfürdő. A 

fedetlen létesítmény egyelőre csak szezonálisan működhet. 2013 augusztusára készült el a 

Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza korszerűsítése az Agóra projekt TIOP 

program keretében. A létesítmények multifunkcionális közösségi központtá alakultak 

(korszerű mozi- és színházterem, oktató- és konferenciatermek, külső környezet, fedett 

közösségi tér, vendéglátóegység, gyermekfoglalkoztató). 
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A város honlapja 2008-ban korszerűsödött, a turisztikai tartalommal együtt. Két idegen 

nyelven is elérhető lett a honlap, valamint kapcsolódik hozzá különböző tematikájú hírlevél, 

fórum és webkamera szolgáltatás is. 

 

Szekszárd életében különleges jelentőséggel bírnak a borturisztikai fejlesztések. A Takler 

Pincészet pályázati forrásból pincét és bortárolót épített, melyet több lépcsőben tovább 

bővítettek. A létesítményből egy kápolnára emlékeztető, konferenciák megtartására is 

alkalmas kóstolóhelység nyílik. A pince mellé családias hangulatú panziót építettek. A Bodri 

Pincészet borászati komplexumot alakított ki Faluhely dűlőben a szőlőfeldolgozótól a 

vendégfogadó pincéig, benne Közép-Európa legnagyobb újépítésű kupolás pincéjével. A 

pincészet mellett elegáns éttermet és panziót is kialakítottak. A Szekszárdi Borút kínálatában 

régóta hiányzó bormúzeum valósult meg a „török fürdőként” (egykori orosz gőzfürdő) ismert 

épület fejújításával. 

 

2014 októberében adták át a Hotel Merops Mészárost, Szekszárd első négycsillagos 

színvonalat nyújtó szállodáját. A létesítmény éttermet és 150 fős konferenciatermet is 

tartalmaz. 

 

A Garay János Gimnázium után az I. Béla Gimnáziumban is természettudományos labor 

átadására készülnek. 

A Szekszárdi Sportközpont közreműködésével műfüves pályák (kettő futball és egy 

nemzetközi pálya), illetve atlétikai pálya került kialakításra. 

 

3. Jövőbeni fejlesztési tervek Szekszárdon 

 

A belvárosi rehabilitációs projekt további célja, a Bezerédj tömbbelső és a Liszt Ferenc tér 

rehabilitációja. 

A város 2015-2019 között turistabarát szolgáltatások, kerékpárkölcsönzés, információs 

táblarendszer kialakítását-, térképek, szállás- és programkatalógusok-, új 

marketingkiadványok készítését, s informatikai fejlesztéseket tervez. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park visszalépését követően is a tervek között szerepel ökocentrum és 

interaktív tematikus park létrehozása Gemencben. A rendezvény- és konferenciaturizmus 
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fejlesztése forráshiány miatt eddig nem volt eredményes, az infrastrukturális fejlesztések az 

Agóra projekt keretében tudtak részben megvalósulni. 

Szekszárd integrált településfejlesztési stratégiájában a turizmus fejlesztésére vonatkozóan 

határozott elképzelések vannak. Folytatni kívánják a szekszárdi élményfürdő bővítését a 

fenntarthatóság javítása, a komplexum eredményes üzemeltetése és sportversenyek rendezése 

miatt is. Második ütemben korszerű, versenysportok számára is helyet biztosító fedett uszoda 

építését, majd harmadik ütemben fedett élményfürdő, wellness, egészségügyi szolgáltatások 

kialakítását tervezik. A sportlétesítmények fejlesztésével és a sportesemények várható 

növekedésével ifjúsági és sportszálló építése is bekerült a tervek közé. Továbbra is cél 

Gemenc turisztikai fejlesztése a borturizmuson kívüli vonzerők erősítése érdekében. Az aktív 

és kiránduló turizmus fejlesztése a Csörge-tó rekonstrukcióját, a Sötétvölgy fejlesztését, a Sió 

medrének rendezését és a folyó turisztikai célú fejlesztését, illetve kerékpárút hálózat 

fejlesztését tűzi ki célul. A Bodri Pincészet tervei között további tizenöt kétágyas szoba és 

termálhotel is szerepel.  

 

A. elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó,  

Az elektronikus és a nyomtatott sajtóban a város vezetésének tevékenységével 

kapcsolatos hírek megjelenése. A város által szervezett események rendezvények, 

fesztiválok közzététele, promótálása. 

Külső PR-eszközként történő alkalmazás. 

A régebben használt kiadványok helyett ma már előnyben részesítik a digitalizálást. A 

városi honlapnak, kialakított arculatának és információtartalmának kiemelkedő 

fontossága van. Egy korábbi felmérésben régiós szinten (Tolna, Somogy és Baranya 

megyék) Szekszárd város honlapja kiemelkedő helyezést ért el, mind szerkezeti, mind 

információtartalmat figyelembe véve. Jelenleg elavult tárgyak is találhatók az 

információk között. 

A leghasználatosabb reklámeszközök a településmarketingben a prospektusok, 

poszterek, képeslapok, bemutató füzetek, térképek, TV műsorok, információs táblák, 

illetve kiemelkedő jelentőségű a városi honlap működtetése valamint annak naprakész 

információtartama. Szekszárd város weboldala megfelel küldetésének, kiaknázva az 

online kommunikáció lehetőségeit. Esztétikumával, struktúrájával és felhasználóbarát 

kezelhetőségével megfelel a mai látogatói igényeknek. 
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o Szekszárd-film- A Szekszárd 3D-ben film vetítésre került Budapesten, 2012-

ben, a Szekszárd a Művészetek Palotájában rendezvényen. 

Jelenleg imázsfilm készítését tervezi a városvezetés, eltérő aspektusból a 

turistáknak illetve a befektetőknek. 

o Gemenc-film- Jelenleg 2015. szeptember 24-én az utolsó forgatást végezték. A 

film utómunkálatai után várhatjuk a bemutatóját. 

 

B. szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, könyvkiadás 

Jövőbeli lehetőségeket tekintve interaktív turisztikai honlap készül a TDM szervezetek 

számára külön informatikai motorral, pl. szálláshely-foglalási rendszerrel. 

Új, jól bevethető marketingeszközök a mobiltelefonos „app”-ok, vagy az internet 

nyújtotta egyéb lehetőségek – hirdetés bannerek, szponzoráció, stb. Gerillamarketing 

körébe, vagy attól alig elválaszthatóan létezhet a tejesdobozokon vagy a buszok 

felületén való promóció. 

Szekszárdról szóló könyvek széles tárát találja meg az olvasó, érdeklődési  

területének megfelelően: Pl.: 

Dr. Töttős Gábor: Irodalmi séták Szekszárdon, 

Szeri Árpád: Szekszárdról írt kötete 

Dr. Töttős Gábor: Történelmi séták Szekszárdon 

C. zene, előadóművészet, képzőművészet, iparművészet, formatervezés és divattervezés,  

Szekszárd emblematikus csoportja a Bartina Néptáncegyüttes. Kisgyermekkortól 

lehetőség van a néptánc gyakorlására, elsajátítására. A nemzetközileg is ismert és 

elismert együttes rendszeresen tart bemutatókat, vesz részt rendezvényeken. A 

népművészeti vonzerők regionális jelentőségűek, egyúttal megjelennek a Szekszárdi 

Szüreti Fesztivál illetve más rendezvények kínálatában is. 

Népművészeti ruhák ás termékek (PL. Sárköz népviselet- Sárközi Lakodalom) 

Helyi keramikusok, szobrászok, festőművészek, operaénekes, stb. tevékenysége 

kiemelkedő, azok munkái a város nyilvánossága számára is elérhető, megismerhető. 

 

D. művészeti és antik piac, kézművesség. 

 Helyi Termék Zsebkalauz 
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Az Ifjúsági Unió Szekszárd Ne légy birka! programja újra aktualizálja, és kiadja Helyi 

Termék Zsebkalauzát, melybe Szekszárd és 40 kilométeres lokalizációjából várják 

kistermelők, kézművesek, kisiparosok, művészek ingyenes regisztrációját! 

A kézműves termékek megjelennek a Szüreti Fesztivál és egyéb rendezvények 

standjain. –kézműves piac 

 Helyi termékek boltja - „Minőségi helyi élelmiszer - Szekszárd és vidéke” védjegy 

A „Minőségi helyi élelmiszer - Szekszárd és vidéke” védjegy egy olyan embléma, 

amelyet csak és kizárólag Tolna megye 26 meghatározott településéről származó 

élelmiszer csomagolására teheti fel az a termelő, aki korábban jogosulttá vált a 

védjegy használatára. 

 Borászati termékek 

 

4. Kreatív arculat - jó üzenet 

 

A mai, felgyorsult és informalizált világunkban, ahol a kommunikáció társadalmi szintű 

folyamat, fontos feladattá vált a egységes városkép kialakítása. Elkerülhetetlen a megfelelő 

külső és belső kommunikáció működtetése, mely által vonzóvá teheti a város önmagát, 

elsősorban a városlakók, másodsorban a rendszeresen illetve alkalmanként a városba 

látogatók számára. Releváns tehát, hogy a város milyen – vállalható és világos – üzenetet, 

szlogent közvetít a külső környezete felé. A kommunikációt a legjobb elérhető technológiákra 

(BAT) alkalmasan, azaz kerülve a hagyományos kommunikációs csatornák használatát – kell 

megvalósítani. AZ üzenetek célba juttatása nem történhet elavult eszközökön és 

módszerekkel, de használhatóak gerillamarketing és más újdonságértékű eszközök a figyelem 

felhívására és annak megtartására. 

Szekszárd arculata szempontjából ma is, és a jövőben is meghatározó marad a város 

természetes és épített környezete. Kritikus pontnak tekinthető a „Szekszárd, az élhető város” 

szlogenre alapozott pozicionálás. A korábbi, időnként cserélődő arculat és imázs nem tesz jót 

a város megítélésének. Pontosabban meg kellene határozni, hogy mit is akarunk üzenni a 

várost képviselő szlogenszerű mondattal. 

A város központi arculati elemeként a bor és a borászatok jelennek meg. Éppen ezért célszerű 

lenne a „bor” szerepeltetése Szekszárd új imázsában.  
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A jövőbeli fejlesztések, beruházások tükrében esetleg a szlogen kiegészíthetővé válik más 

elemekkel is. A sporthoz kapcsolódó beruházások kapcsán, a sportra utaló jelzővel; a 

Gemencben történő fejlesztéssel a természetre vonatkozó kiegészítése történhet meg az 

üzenetnek. A rendezvények gyakoriságának növelésével esetleg a „fesztiválok városa”-ként, 

illetve a kulturális rendezvények, művészeti kiállítások kapcsán a „művészetek városa” 

kiegészítéssel már megfelelő tartalmat adhatnánk az üzenetnek. 
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III.  A térségi gazdasági együttműködések új formái: a klaszterek 

Dr. Gonda Tibor 

 

1. Gazdaságtörténeti előzmények – a telephely-elméletektől a klaszter elméletekig 

  

Az első klaszterjellegű szerveződések a 20. század közepén az egyesült államokbeli Észak-

Karolinában alakultak ki a helyi egyetemek összefogásával, amelynek eredményeként a 

későbbiekben a világ egyik legfejlettebb biotechnológia klasztere jött létre. Szintén ebben az 

időben, vagyis az 1950-es években került sor az információs technológiai iparágban 

világszinten is vezető pozíciót képviselő vállalatokat tömörítő Szilícium-völgy 

megalapítására. A Silicon Valley a következő évtizedekben iskolapéldája lett a megújulni 

képes klasztereknek, a Santa Clara völgyben ugyanis időről időre megjelent egy-egy cég, 

vagy irányt váltott egy már korábban letelepedett olyan vállalat, amely képes volt 

lökésszerűen felpezsdíteni a térség gazdaságát, illetve egyes esetekben az információs 

technológia ugrásszerű fejlődéséhez is hozzájárult. Elég, ha az Intel félvezetőgyártóra (1968), 

az 1976-ban alapított Apple Computerre (1976), az adatbázis-szoftvergyártó Oracle-ra (1977), 

az 1984-ben piacra dobott Macintosh-ra vagy éppen az internet kommercializálódásáért 

felelős, 1994-ben létrehozott Netscape Communications-re gondolunk. Úgy tűnik, a folyamat 

továbbra sem szakad meg, és a jövőt az informatikát a bio- és nanotechnológiával ötvöző új 

irányvonal jelentheti. 

De honnan is pattant ki a közgazdaságtan teoretikusainak a fejéből a klaszter mint új 

gazdasággal kapcsolatos fogalom?  Nyilván ez sem volt előzmény nélküli. A klaszterekkel 

kapcsolatos elméleti kutatásaink során több olyan meghatározó jellegzetességgel, jelenséggel 

is találkoztunk, amely figyelmünket a telephely-elméletek felé irányította. Ilyen többek között 

a térbeliség kérdése, amely a klaszterek lehatárolása szempontjából meghatározó. A másik 

fontos, az előbbivel részben összefüggő kérdéskörünk a térbeli koncentrálódás, az ipari 

agglomerizációs folyamat. 

Egy jól működő klaszter esetében megfigyelhető a klaszter bővülése, az újonnan betelepülő 

kis- és középvállalatok (KKV-k) és a klaszterhez kötődő intézmények révén. Vajon ezen 

vállalkozások befektetési döntéseit nem ugyanazon logika mentén hozzák meg, amely logikai 
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keretrendszereket a telephely-elméletekből már régóta ismerünk? Ha igen – és nem titkoljuk, 

mi ezen az állásponton vagyunk –, akkor a klaszterek tudományos leírása szerves szakmai 

folytatása kell, hogy legyen a korábbi  közgazdaság tudományi , és  gazdaságföldrajzi 

elméleteknek, nevesen a telephely-elméleteknek és a komplex gazdasági körzeteket leíró 

elméleteknek. Mivel értekezésünk nem gazdaságtörténeti jellegű, ezért itt csak a téma 

vizsgálatához feltétlenül szükséges áttekintő tárgyalásra kerül sor. 

Amikor a befektetők egy vállalkozói tevékenység meghonosításához vagy bővítéséhez új 

helyszínt (telephelyet) keresnek, akkor számos szempontot és logikai összefüggést vizsgálnak. 

Ezen elméletek és logikai összefüggések összességét nevezhetjük telephely-elméletnek. A 

telephely-elméletek tárgya tehát az alábbi tényezők vizsgálata: 

- a gazdasági egységek térbeli elhelyezkedésének és működésének logikája; 

- a telephelynek, azaz az üzem, a vállalat elkülönült működési helyének a kiválasztása; 

- a gazdaság bármelyik mikroszervezete gazdasági tevékenységének vizsgálata, 

amennyiben abban térbeli sajátosságok figyelhetők meg. 

Az adott szervezet döntése során úgy választ egy „térbeli pontot” a fejlesztéséhez, hogy 

közben legalább az alábbi négy szempontrendszer szerint is döntéseket kell hoznia: 

- főbb üzemi paraméterek, méret, területi szolgáltatás, struktúra, technológia; 

- a települések befektetőkért folytatott versenyével összhangban a települési környezet 

vizsgálata (munkaerő, befektetés-ösztönző előnyök, képzés, településmarketing stb.); 

- a piacokhoz való kötődés, a piacok közelsége, logisztikai helyzet; 

- a beruházás (telephely) utólagos hasznosításának lehetősége, a befektetés értékállósá-

gának vizsgálata. 

-  

A telephely elméletek kialakulásához három iskola járult hozzá nagyobb mértékben: 

a) A közgazdasági iskola a Smith és Ricardo által kidolgozott csökkenő hozadék elve és

 a komparatív előnyök elvének kidolgozásával járult hozzá a téma megalapozásához. 

b) A történelmi, néprajzi iskola tézise szerint a gazdasági tevékenységekre meghatározó

 módon hatnak a történelmi szokások és hagyományok. 

c) A matematikai iskola a gazdasági tevékenység helyét, a termeléshez szükséges erőfor-

 rások helyét és a piac közelségét vizsgálta. 

  



139 

 

Launhardt számára a tér kérdése elsősorban távolság-probléma volt (LAUNHARDT, W. 1882). 

A kutató háromszög modelljében a háromszög sarkai, csúcsai három tényezőt, a termeléshez 

szükséges nyersanyagokat, a gazdasági tevékenységhez szükséges energiát és a piacot 

jelképezték. A cél minden esetben a háromszög kerületének csökkentését jelentette. Így a 

gazdasági kérdések vizsgálatánál Launhardt a geometriai törvényszerűségeket alkalmazta. 

 

 

1.ábra 

A Launhardt-féle háromszög modell 

Forrás: szerk. GONDA T. 

Jelmagyarázat: a) Termeléshez szükséges nyersanyagok (pl.: vasérc); 

b) Gazdasági tevékenységhez szükséges energia (pl.: szén); c) Piac 

 

Napjainkban ez az irányzat újra figyelmet érdemelhet. A fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesülése a kreatív iparban is kiemelt fontosságú. A háromszög modell üzenete ma az, 

hogy a helyi erőforrások (munkaerő, élelmiszer, termékek) felhasználásával, ezek minél 

nagyobb arányú bevonásával előállított termékekkel és szolgáltatásokkal kell a piacon 

megjelenni. Így lehet tehát minimalizálni a háromszög kerületét. A piac fogalma azonban az 

internetes kereskedelem fejlődésével átalakult, relativizálódott. 

A klasszikus telephely-elmélet első képviselőjeként általában Thünent említik. Thünen a 

gazdasági fejlettség egy meghatározott szintjén (a 19. sz. elején) álló autark gazdasági 

berendezkedésű állam telephelyrendszerének térbeli konfigurációját írta le (THÜNEN, J. H. 

1826). Koncentrikus körelmélete szerint a városok szerepe kiemelkedő, mivel a városi 

lakosság jelenti a piacot. A piacközpont körül alakul ki a földrajzi munkamegosztás térbeli 
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rendje, oly módon, hogy specializált koncentrikus körök jönnek létre. Nyilván ez az elmélet 

napjainkhoz képest a gazdasági fejlettség kezdetleges szintjét tükrözi, hiszen ekkor a vasúti 

szállítás, a közúthálózat még nem fejlett, motorizációval, tehergépkocsi-szállítással nem 

számolhatunk és a konzervipar sem alakult ki mai formájában. Fontos érdeme ugyanakkor, 

hogy elsőként ismerte fel a társadalmi, gazdasági centrum és a periféria funkcionális 

kölcsönhatásait, illetve azt, hogy a centrum érdekeinek mindig alárendelődik a periféria. 

A valós területi problémák feltárása és egy új gazdaságföldrajzi megközelítés jelenik meg 

Weber munkájában (WEBER, A. 1909). Szerinte a telephelyválasztás fő szempontja a 

költségek minimalizálása. Ezt a termelésben meghatározó nyersanyagok beszerzési 

költségeinek minimalizálásával lehet elérni, oly módon, hogy a nyersanyag lelőhely közvetlen 

közelébe kell települni a szállítási költségek megspórolásának érdekében. 

A nehéziparra kidolgozott elmélet nyilván a 20. század második felében megjelent klaszter-

elméletekkel kevés rokon vonást mutat. Ki kell emelnünk ugyanakkor azt, hogy Webernek a 

költség-minimalizálást leíró elméletében kerültek először kifejtésre az agglomeratív előnyök, 

illetve a regionális tényezők fontossága. Ezekkel - úgy véljük - erőteljesen befolyásolta a 

későbbi klaszter elméletek kialakulását. Weber többek között az agglomeratív tényezők közé 

sorolta a tőke koncentrációját, a műszaki felkészültséget, a sorozat-nagyságot, vagyis a 

vállalati adottságokból származó tényezőket. Regionális tényezőknek minősítette a földrajzi 

adottságokat, a nyersanyag lelőhelyeket és a munkaerőt, összességében tehát azokat, amelyek 

szorosan összefüggnek a földrajzi fekvéssel.  

Az egyensúlyi elmélet Lösch telephely-elméletéhez köthető (LÖSCH, A. 1940.) Kiindulási 

pontja az, hogy a túlkoncentrált helyről a kevésbé koncentrált helyre (új ellátási körzetbe) 

teszik át a telephelyet. Ez pedig már nem egyszerű statikus döntés, hanem az interaktív 

döntések láncolata. A statikus költségtér felfogással szakít. Az adott tevékenység 

szempontjából vonzó és taszító pontok összességét nézi. A gazdasági tér egyes elemei nem 

egyedi döntéssel alakulnak ki, hanem döntések sokaságával. Így ezen iskola szerint a tér nem 

determinisztikus, hanem sztochasztikus. A telephely-elméletek pedig csak utólag, leíró 

jelleggel érvényesülnek.  

Lösch térgazdasági iskolája máig érvényes meghatározó elveket rögzített, olyanokat, amelyek 

a modern területfejlesztésnek is fontos alapelvei. Lösch elmélete ránk is nagy hatással volt a 

klaszterekkel kapcsolatos kutatásaink során. A kutató a költségek minimalizálása helyett a 
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nyereség maximalizálását állította előtérbe. Elméletében megjelent két új dinamikus elem is, 

az ár és a kereslet-kínálat. Ezek hatását is vizsgálta a telephelyválasztással kapcsolatban. Ő 

ismerte fel és írta le elsőként, hogy a konkrét fizikai, földrajzi téren kívül létezik egy másik 

tér, a gazdasági tér is. Ez Lösch szerint elsősorban a piaci, gazdasági kapcsolatok 

összességének a térbeli vetülete. Ennek fejlődésében a közgazdasági összefüggések a 

meghatározóak, nem pedig a fizikai térben lejátszódó mozgásokat meghatározó 

törvényszerűségek. 

Lösch azt is felismerte, hogy a gazdasági tér fejlődése során különböző egyensúlytalanságok 

keletkeznek, mivel a gazdasági tevékenység egyes térségekben koncentrálódik, másutt pedig 

vákuum alakul ki. Nézete szerint a telepítések során az optimum megtalálásának legfőbb 

kritériuma a területi egyensúly kialakulása. Téregyensúly-elméletével befolyásolta a modern 

területfejlesztés politika kialakulását is. Azt vallotta, hogy a területfejlesztés, -tervezés, -

rendezés komplex cselekvéssorozat eszközrendszerével kell beavatkoznunk a gazdasági 

folyamatokba, annak érdekében, hogy tartósan ne maradhassanak fenn nagyobb területi 

egyensúlykülönbségek. Azt gondoljuk, ezen gondolatok napjainkban is felfedezhetők az EU 

területfejlesztési- és kohéziós politikájában, valamint a területfejlesztés hazai gyakorlatában. 

Az 1960-as években Walter Isard térelmélete vált ismertté. Isard elméletének középpontjában 

az a gondolat állt, hogy a különböző települési ráfordítások telephelyenkénti eltérő nagysága 

lehetővé teszik azok helyettesítését. Kidolgozta a helyettesítési (transzformációs) függvényt, 

amely a különböző telepítési tényezők egymás közötti helyettesítési határarányait írja le 

(ISARD, W. 1956). 

Véleménye szerint az ipari telephely kiválasztása ott lesz optimális, ahol a transzformációk 

során mért és korrigált ráfordítások minimálisak. Ő tehát nem a költségek minimalizálására 

vagy a bevételek maximalizálására törekedett. Isard általános telephely-elmélete a telephelyet 

meghatározó költségek optimalizálására irányul. Elméletének lényege: a különböző 

ráfordítások optimális határrátájának a megtalálása és egy optimális egyensúlyi állapot 

kialakítása. Isard így ezen térgazdasági elméletében szintetizálta Weber és Lösch telephely-

elméletét. Nagy figyelmet szentelt a regionális kutatásoknak és azt vallotta, hogy a tér minél 

jobb megismerése a racionális telephelyválasztás legfőbb eszköze. Ezáltal teremthető meg az 

igények és lehetőségek harmóniája. Isard bekapcsolta a gazdasági tevékenységre hatást 
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gyakorló tényezők közé a települést is, és felismerte az infrastruktúra egyre fokozódó 

jelentőségét a telephelyválasztásban.  

A gazdaság térbeli fejlődését leíró elméletek közül már a klaszterek vizsgálatának közvetlen 

előzményeként tekintünk Francois Perroux növekedési pólus elméletére. Bár az elméletet 

Perroux 1955-ben publikálta, az erre épülő gazdaságpolitikai stratégia mind a mai napig 

működik Franciaországban, annyi kiegészítéssel, hogy ma már nem a növekedési pólus 

kifejezés a használatos, hanem az egy-egy magas tudásigényű ágazatra koncentráló 

technológiai vagy innovációs pólus.  

Perroux szerint a gazdasági fejlődés minden időszakban bizonyos pólusokra koncentrálódik, 

ahová leginkább az úgynevezett dinamikus iparágak koncentrálódnak (PERROUX, F. 1972). A 

20. század második felében dinamikus iparnak lehetett tekinteni a közlekedési eszközgyártást, 

a híradástechnikai és műszeripart, az IT ipart, a gyógyszerészetet, a petrolkémiát és a 

hadiipart. A dinamikus ipar vizsgálata során Perroux olyan megállapításokat tett, amelyek 

később tetten érhetők a nemzetközi és a hazai klaszterpolitikai gyakorlatban. A kutató a 

dinamikus iparral kapcsolatosan a következőket állapította meg: 

- növekedési üteme messze meghaladja az ország ipari növekedésének átlagát, ezért

 meghatározó az ország gazdasági növekedése szempontjából; 

- az innováció legújabb eredményeit viszi át a termelésbe; 

- az egyes államok az ágazatokat támogatásokban részesítik, hogy elősegítsék a szüksé-

 ges tőke előteremtését és a beruházási tevékenység gyorsítását; 

- központi fejlesztési programokat dolgoznak ki, amelyek komplex módon felölelik a

 szükséges támogatások és intézkedések körét. 

 

Franciaország 2002-ben , mikor az iparpolitikájának a megreformálásáról döntött, visszanyúlt 

a Perroux-i alapokhoz. Arról döntöttek, hogy úgynevezett versenyképességi pólusokat hoznak 

létre annak érdekében, hogy megerősítsék a francia ipar egyes speciális szakterületét, 

támogassák a nemzetközileg is versenyképes tevékenységek kialakulását, illetve növeljék az 

érintett térség vonzerejét, megakadályozzák a lakosság elvándorlását. Az iparpolitika új 

iránya követi a Lisszaboni és a Göteborgi célkitűzéseket, és összhangban van az európai uniós 

programokkal is. A versenyképességi pólus program célja összehangolni a köz- és 

magánszféra forrásait úgy. hogy partnerség kialakítását ösztönzi vállalatok, kutató központok, 
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és oktatási intézmények, egyetemek között , technológiai és ipari tevékenységek területén. A 

versenyképességi pólus tehát egy meghatározott területi egységen, vállalatok, oktatási 

intézmények és kutatási központok olyan együttműködése, amelyet a következő három 

alapvető feltétel érvényesülése határoz meg: 

- partnerségi kapcsolat a résztvevők között 

- jól kidolgozott közös K+ F terv (határidőkkel, feladatleosztással) 

- fő cél a nemzetközi versenyképesség elérése  

A versenyképességi pólus és a klaszter definíciók közötti tartalmi hasonlóság nyilvánvaló. 

A hazai gyakorlatban is volt törekvés a növekedési pólus stratégia meghonosítására. 

Olyannyira, hogy a 2005-ben elfogadott Országos Fejlesztési Koncepcióban nevesítették is 

azt, hogy Budapestnek és az öt nagy régióközpontnak (valamint a Székesfehérvár-Veszprém 

tengelynek) kiemelt növekedési szerepet szánnak a fejlesztési pólus stratégia megvalósítása 

során. Minden érintett településnek a meglévő belső erőforrásaira alapozva kellett kidolgoznia 

a saját pólusstratégiáját, és meg kellett határozni a stratégia megvalósítása során kiemelten 

fejlesztendő gazdasági ágazatokat (LENGYEL I.-VILMÁNYI M. (szerk.) 2006). Pécs a kulturális 

ipart, az egészség- és biotechnológiai ipart, valamint a környezetipart választotta mint leendő 

dinamikus ágazatokat (GONDA T.-MERZA P. 2005). A magyar gazdaságirányítás álláspontja 

szerint a versenyképességi pólus program több, az európai és a hazai térfejlődésben 

meghatározó irányzat találkozási pontjában megfogalmazható területi gazdaságfejlesztési út. 

Ezen irányzatok közül kiemelnénk egyet: a pontszerű gazdaságszervezeti működést és 

fejlődést az integrált (iparági és területi) hálózatok, klaszterek, az együttműködések és a 

partnerségek váltják fel.(PÉCS VERSENYKÉPESSÉGI PÓLUS STRATÉGIÁJA 2005) Sajnos a pólus 

stratégiát elősegítő, és korábban beígért fejlesztési források nem jelentek meg az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázati keretei között. A kormányzat pólussal 

foglalkozó munkatársai egyre inkább a klaszterekkel kezdtek el foglalkozni, így az elhalt 

fejlesztési pólus törekvést a négyfokozatú hazai klasztertámogatási rendszer vette át, részben 

azzal a deklarált céllal, hogy az akkreditált klaszterek intenzív támogatása révén esetleg 

belőlük lehetne dinamikusabb növekedés produkálására képes technológiai vagy innovációs 

pólusokat képezni. Régiónkban az első években csak a biotechnológiai klaszter tudott eljutni 

az akkreditált klaszter címig, de az általuk – talán túl korán – elnyert jelentősebb pályázati 

támogatás (1500 millió Ft) az önerő hiánya és a banki finanszírozás készségének hiánya 

következtében nem került lehívásra, így ez a támogatási összeg a régió gazdasága számára 
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sajnálatos módon elveszett.  2012 februárjában a biotechnológiai klaszter mellett az 

Információmenedzsment Innovációs Klaszter is elnyerte az akkreditált innovációs klaszter 

címet.  

Bár a szakirodalomban nem sorolják a telephely elméletek közé a komplex gazdasági 

körzeteket és területi-termelési komplexumokat leíró elméleteket, mégis úgy gondoljuk, hogy 

kutatási témánk szempontjából nem megkerülhetőek ezek az elméletek. 

A marxista gazdaságföldrajz jelentős teret szentelt a komplex gazdasági körzet fogalmának 

tisztázására és leírására. 

A komplex gazdasági körzetek kialakulásáról akkor beszélhetünk, ha létrejönnek a területi-

termelési komplexumok. Ezekre a bonyolult ágazati kapcsolatok, a nagyfokú önállóság és 

specializáció a jellemző. 

A Szovjetunióban erőteljesen teret nyert rayonizációs elméletek már a 20-as évektől kezdve 

hangsúlyozták, hogy önmaguktól nem alakulnak ki a termelési komplexumok. Azokat 

tudatosan és tervszerűen kell létrehozni, mely során természetesen figyelembe kell venni a 

természeti és a közgazdasági törvényszerűségeket is. Faragó L (2004) rávilágított arra, hogy a 

termelési komplexum leírása hasonlóságot mutat a mai klaszterekhez. Koloszovszkij (1969) 

szerint a termelési komplexumra az alábbiak a jellemzők: 

- olyan különböző ágazathoz tartozó vállalatok együttműködése, amely egy 

lehatárolható területi egységen belül koncentrálódik 

- az ágazatközi fejlesztéseket összehangolják 

- a társadalmi-gazdasági adottságoknak megfelelően specializálódik a körzet 

- a gazdasági körzetnek a szakosodás mellett komplexnek is kell lennie.  

Krajkó (1987) szerint a „regionalizált” gazdaságfejlesztés a Szovjetunióban a területi 

kiegyenlítődés irányába hatott. 

A komplex gazdasági körzetek (más ismert elnevezéssel: rayonok) kutatásának a virágkora az 

1950-es és 70-es évekre esett. Nagymértékben alapoztak a 2 világháború között 

Franciaországban kidolgozott rayon elméletre. A hazai kutatók (pl. Markos Gy. és Krajkó 

Gy.) mellett a szovjet BS Horev munkásságát kell megemlíteni. A rayon elmélet a 

Szovjetúnióban megerősítést nyert, és a kor „szokásának” megfelelően az európai állam- 

szocialista országokban is polgárjogot nyert a területi-termelési komplexumokra épített, 
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összetartó térszerkezeti egységet vizsgáló kutatások (Krajkó Gy., 1982). A fogalom 

használata azonban az 1970-es években háttérbe szorult, és az 1980-as évektől 

létjogosultságát is megkérdőjelezték. (Beluszky P., 1982) 

A területi-termelési komplexumok fogalmának háttérbe szorulásával egyidejűleg a 

közgazdaságtudományban megjelent a klaszter fogalma és vele kapcsolatos elmélet. A kettő 

közötti összefüggés nyilvánvaló, az eltérések túlnyomó részt csak terminológiai jellegűek. 

2. A Klaszterek megjelenése a gazdaságban és a gazdaságpolitikában 

 

2.1. A klaszterek definíciója, klaszteresedés és tipizálás  

 

A magyar nyelven fellelhető szakirodalom alapos áttanulmányozása során számunkra úgy 

tűnik, a klaszterek kapcsán a kutatók között csak egyetlen tekintetben van egyetértés, 

mégpedig abban, hogy a fogalmat illetően nem sikerült egyértelmű konszenzust kialakítani. 

Ennek ellenére, a hazai és külföldi szakirodalomban fellelhető klaszterdefiníciók átvizsgálása 

alapján kirajzolódni látszanak azok a fogalmi kulcselemek, amelyek, ha nem is képeznek 

feltétlenül közös halmazt, de számos alkalommal előfordulnak. Így joggal feltételezhetjük azt, 

hogy ha ezek a kulcselemek egyenként nem is kizárólagosak a definíció meghatározása 

szempontjából, együttes figyelembevételükkel talán „tapinthatóbbá” válik, jobban érezhető a 

klaszter mögöttes jelentéstartalma.  

Ezek közé véleményünk szerint többek között a következők tartoznak: térbeli koncentráció, 

egyazon ágazatban való tevékenység, verseny és együttműködés együttes jelenléte, 

versenyképesség növelése hatékonyság növekedésével és/vagy költségek csökkentésével, de 

fontos kulcsszó az információáramlás és az innováció is. 
 

Az erősödő globalizációval összefüggésben az elmúlt két évtizedben hazánkban a térbeli 

sűrűsödésre, koncentrációra vonatkozóan az angolszász csomót, fürtöt jelentő „cluster” 

kifejezésből eredő klaszter fogalom közkeletűvé, sőt, divatossá vált. A klaszterekkel 

foglalkozó külföldi és hazai szakirodalom meglehetősen sokszínű, szerteágazó, kiterjedt. A 

minden fejlett országban megfigyelhető, nyomon követhető térbeli koncentrálódás 

jelenségével foglalkozó tudományos kutatási irányzatok Lengyel szerint három nagyobb 

csoportba oszthatók (LENGYEL I. 2010). Az első csoportot a neoklasszikus közgazdaságtan 
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szemlélete szerint csoportosuló, a térbeli koncentrálódás közgazdasági törvényszerűségeit 

vizsgáló kutatók (Paul Krugman, Masahisa Fujita, Anthony Venables stb.), illetve követőik 

alkotják. A második csoportot az üzleti tudomány eszme- és fogalomrendszere szerint 

szerveződő, a térbeli folyamatokat az üzleti érdekkel összefüggésben magyarázó (Michael 

Porter, Michael Enright, Stuart Rosenfeld, Arnoud Lagendijk stb.), míg a harmadikat az 

előbbi kettő irányzatot szintetizálni igyekvő, a regionális fejlődést, a helyi gazdaságfejlesztés 

szempontjait előtérbe állító regionális tudomány kutatói alkotják (Allen Scott, Michael 

Storper, Peter Dicken, Philip McCann stb.). 

Az uniós szakértők általában négy alapiskolát (olasz iskola, kaliforniai iskola, északi- vagy 

skandináv iskola, porteri klasztermegközelítés) különböztetnek meg a (regionális) klaszter 

fogalmának meghatározása kapcsán (REGIONAL CLUSTERS IN EUROPE 2002), amelyet számos, 

a témával foglalkozó külföldi és hazai munka idéz (LENGYEL I.-DEÁK SZ. 2002b; GECSE G.-

NIKODÉMUS A. 2003; DANKÓ L. 2004; FODOR Á. 2009). 

Az olasz iskola esetében a fogalom magját a Marshallig visszanyúló iparági körzetek képezik 

(GROSZ A. 2005). Marschall volt ugyanis az, aki már a 19. század végén foglalkozott az 

iparági körzetekkel (industrial districts), amelyek létrejöttét a helyi pozitív extern hatásokra 

vezette vissza. Ennek az iskolának a központi kategóriáját a hasonló tevékenységet végző kis- 

és középvállalkozások térbeli koncentrációja révén kialakuló iparági körzetek alkotják, 

megközelítésében kiemelt szerepet játszanak az externáliák, a társadalmi, valamint a bizalmi 

tőke. 

A kaliforniai iskola olyan, a termelési kapcsolatok alkotta hálózatokra helyezi a hangsúlyt, 

amelyek a vertikális dezintegráció révén jönnek létre. Itt a hálózat működtetésének legfőbb 

célja a költségek csökkentése.  

Az északi vagy skandináv iskola klaszterfelfogásában a kizárólag helyben hasznosítható 

lokális tudás, különösen a nem kodifikált, rejtett tudás, valamint az ennek hatására létrejövő 

innovációk játsszák a legkiemelkedőbb szerepet.  

 

Végül pedig a negyedik, porteri klasztermegközelítés szerint az előző iskolák mindegyike egy 

adott helyhez kötött, a vizsgált régió társadalmi rendszereiben gyökerező folyamatként 

jellemzi a klasztert, ahol a fő hangsúly a hely specifikus elemeken van. Velük ellentétben 

Porter a vállalati szintű versenyelőnyöket és azok forrásait vizsgálta elsősorban. A klaszter 
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alapját az ő esetében a vállalatok és intézmények közötti együttműködés és információáramlás 

teremtette meg. 

 

A klaszterek esetében két alaptípust, az iparági és a regionális klasztert szokás 

megkülönböztetni. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for 

Economic Cooperation and Development - OECD) 1999-es meghatározása szerint az előbbi, 

vagyis az iparági klaszter egymáshoz erőteljesen kapcsolódó, egymással kooperáló olyan 

vállalati hálózat, amely gyakorlatilag egy értéknövelő termelési láncot képez, és amelyhez 

számos szolgáltató, illetve egyéb intézmény fűződik (OECD 1999). Itt nem a regionalitás, 

illetve a területiség a szempontrendszer alapja, illetve amennyiben a területiséget figyeljük, 

úgy az teljes országot fedhet le, amelyen belül egy adott iparág értéklánc-rendszereinek 

összességén van a hangsúly. Ezzel szemben a regionális klaszter a porteri megközelítésben 

„egy adott iparág versenyző és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, 

pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttműködő infrastrukturális intézmények, vállalkozói 

szövetségek innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja” (PORTER, M. 

2000; LENGYEL I. 2010. p. 149.). Nem mellesleg Porter az, aki klaszterkutatásai során a 

globális-lokális paradoxonra is felhívta a figyelmet, amely szerint a globális vállalat 

sajátossága, hogy egyes stratégiailag fontos tevékenységeket, mint például a kutatás-fejlesztés 

vagy éppen a – sokszor kis anyag, de nagy humán tőke igényű – kulcsalkatrészek gyártása, 

előállítása, egy adott térségre koncentrál, miközben egyes stratégiailag kevésbé fontos 

folyamatokat számára előnyösebb helyekre tesz át, helyez ki. 

 

A kettő előbbi típus egyesítésére az EU Vállalkozási Főigazgatósága 2002-ben tett kísérletet 

üzleti klaszter-definíciója megalkotásával, amelynél a klasztert egymással versenyző és 

együttműködő, egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó intézmények olyan 

csoportjaként határozta meg, amelyek: 

 egy vagy több régióban koncentrálódnak, de globális kiterjedésűek is lehetnek; 

 behatárolt területen, ágazatban koncentrálódnak; 

 közös technológiák, képességek kötik őket össze; 

 hagyományosak vagy tudományos alapúak; 

 intézményes (létező és működő klaszter menedzsmentet feltételezve) és nem intézményes 

 formában működnek (GECSE G.-NIKODÉMUS A. 2003). 
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 A már említett Porteren kívül számos külföldi kutató klaszterkutatásait, definícióját tartjuk 

fontosnak. 

 

Rosenfeld a kilencvenes évek közepén a klasztert olyan földrajzilag körülhatárolható 

koncentrációként értelmezte, amelyet hasonló, kapcsolódó és egymást kiegészítő, illetve 

egymással aktív kommunikációt folytató, közös infrastruktúrán, munkaerőpiacon és 

szolgáltatásokon osztozó vállalatok alkotnak (ROSENFELD, S. A. 1995; GROSZ A. 2005).  

Tichy úgy vélte, a klaszterek tulajdonképpen olyan csomópontokból tevődnek össze, amelyek 

egyfajta hálózatot képeznek. Ezek a pontok lehetnek egymással input-output kapcsolatban 

álló, együttműködő vállalkozások, iparágak, illetve különböző intézmények is. Ez utóbbiak 

közé többek között egyetemek, fejlesztési szervezetek vagy akár kutatóintézetek is 

tartozhatnak (TICHY, G. 1997; FODOR Á. 2008). 

Enright meghatározásában a hangsúly a gazdasági szereplőket összekapcsoló tranzakciókon, 

valamint a hasonló irányultságon van. Klaszter alatt egy adott térség olyan tömörülését érti, 

amelyben egy iparág egymástól független vállalatai, illetve ezek partnerei vesznek részt úgy, 

hogy bár függetlenek, mégis erőteljes kapcsolatban állnak egymással azáltal, hogy hasonló 

vagy egyazon innovációs és tudásbázist, valamint infrastruktúrát használnak (ENRIGHT, M. J. 

1998, LENGYEL I. 2006.).  

 

 A magyar klaszterkutatás úttörői között említhető Faragó László, aki már 1994-ben 

megalkotta klaszter-definícióját. A klasztereket olyan egymástól szervezetileg független 

vállalatoknak, intézményeknek írta le, amelyek sajátos vásárlói, beszállítói, kutatás-fejlesztési 

kapcsolaton keresztül alkotnak szimbiózist (FARAGÓ L. 1994). Faragónál az említett 

behatárolt terület, földrajzi dimenzió az ágazat függvényében különböző kiterjedésű lehet, 

egyaránt szóba jöhet a település, egy nagyobb agglomeráció, régió, sőt akár a 

szupranacionális szint is. 

Napjainkban a klaszterkutatások legmeghatározóbb egyéniségei közé a kérdéskört már 

hosszabb ideje vizsgáló Lengyel Imrét és Szanyi Miklóst, illetve a fiatalabb generációból 

Grosz Andrást, Deák Szabolcsot vagy Patik Rékát sorolhatjuk. Részben a témával foglalkozik 

Nikodémus Antal, Gecse Gergely, Buzás Norbert, de Rechnitzer János is. 
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 A fentebb említettek közül a magyarországi klaszterkutatásokat illetően véleményünk szerint 

kifejezetten az üzleti hálózatokat és regionális klasztereket is kutató Lengyel Imre a 

legnagyobb szakértő. Már 2001-ben és 2002-ben több könyvfejezetet írt a klaszterek alapvető 

jellemzőiről (megjelenésük, gyűjtőfogalom-jellegük, közös jellemzőik, tipizálásuk, általános 

modelljük stb.), a klaszterekkel kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról, a klaszterfejlesztés 

általános tapasztalatairól, illetve Rechnitzerrel és Buzással együtt a magyar építőipari klaszter 

fejlesztési stratégiájáról (LENGYEL I. 2001; LENGYEL I. 2002; BUZÁS N.-LENGYEL I.-

RECHNITZER J. 2002). 2010-ben önálló könyvet jelentetett meg „Regionális 

gazdaságfejlesztés – Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák” címmel, 

amelyben a klaszterek fejlesztésének szempontjait, illetve a regionális klasztereket mint a 

térbeli verseny új alapegységeit vizsgálta. Lengyel 2002-ben Deákkal közösen publikált 

munkájában klaszter alatt olyan térbeli sűrűsödést, koncentrációt értett, amelyet egy ipar- 

vagy üzletág cégei, vállalatai, illetve ezek üzleti partnerei alkotnak (LENGYEL I.-DEÁK SZ. 

2002a).  

 Az előbb említett Lengyel-féle klaszter-definíción kívül szintén ismert és elterjedt a hazai 

szakirodalomban és gyakorlatban az Európai Bizottság 2003-as „enterprise cluster and 

networks” (Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks), illetve az 

OECD „local cluster” klaszter-meghatározása. Az előbbi a klasztereket együttműködő és 

versengő, egy vagy több régióra kiterjedő, de koncentráltan elhelyezkedő, közös technológiát 

és szakismeretet feltételező, adott területen, ágazatban tevékenykedő csoportként írja le. A 

kialakult klaszterek ezen értelmezés szerint lehetnek tradicionálisak vagy tudományos 

alapúak, intézményesülhetnek is, de akár klasztermenedzsment nélkül is működhetnek, 

miközben kétségtelen, hogy kedvező a hozadékuk az innovációra, a versenyképességre, a 

növekedésre, a szaktudásra és az információ áramlására vonatkozóan (EUROPEAN COMISSION 

2003). Az OECD lokális klaszter-definíciója a klasztert ugyanazon ágazatban tevékenykedő 

olyan cégek és társintézményeik összességének gondolta, amelyek egymáshoz vertikálisan 

és/vagy horizontálisan kapcsolódnak (OECD 2005). Nikodémus Antal és Gecse Gergely az 

előbbi értelmezéssel kapcsolatos kritikája, hogy ez a „valóságban globális szemléletű” 

felfogás nem tér ki a regionális klaszterekre, de azzal sem foglalkozik, mekkora az a méret, 

amelytől egyáltalán klaszterről beszélhetünk (GECSE G.-NIKODÉMUS A. 2003). 
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 A klaszterek olyan elméleti kérdéseivel, mint kialakulásuk, életciklusuk, típusaik, fő 

jellemzőik, a magyar kutatók közül Lengyel, Szanyi és Grosz foglalkozott a 

legrészletesebben. Ezen ismeretekre támaszkodva úgy gondoljuk, a
 

klaszter egy adott 

iparágban vagy szolgáltatási szektorban a kiélezett, erős verseny kihívásait felismerő, 

egymással egyszerre versengő és együttműködő vállalatok és társult intézmények (többek 

között egyetemek, kutatóintézetek, területfejlesztési szervezetek stb.) földrajzilag 

koncentrálódó olyan „stratégiai szövetsége”, amely egyesítve a kisebb potenciálokat, lehetővé 

teszi külső irányban a nagyfogyasztóként és nagytermelőként való egységes, együttes 

fellépést. A létrejött és jól működő klaszter képes minden olyan tevékenységet magába 

olvasztani, amely hozzájárulhat az értéklánc-rendszer szereplői hozzáadott értékének 

növeléséhez. A szerveződés részben a „viribus unitis” elv alapján növeli a hatékonyságot és 

csökkenti a költségeket, hozzájárul az információáramláshoz és – beépítve a legfrissebb 

kutatási és tudományos eredményeket – az innováció növeléséhez. A klasztereknél és 

környezetükben bizonyos fokú fejlettség, illetve méret függvényében egyfajta öngerjesztő 

folyamat kezdődik, amelynek eredménye a „stratégiai szövetség”, illetve a gazdasági és 

munkaerő-piaci környezet többdimenziós fejlődése, vagyis a térség gazdasági vonzó 

hatásának erősödése. 

Szintetizálásra törekvő definíciónk után vizsgáljuk meg a klaszteresedési folyamatot, illetve 

az egyes tipizálási lehetőségeket.  

 A klaszter fogalma magában foglalja természetesen a klaszteresedés folyamatát is, vagyis azt 

a jelenséget, amely során egy megfelelően fejlett agglomerációból kiindulva eljutunk addig a 

pontig, ahol egyáltalán már működő klaszterről beszélhetünk. Ez a folyamat akár több 

évtizednyi időtartamot is jelenthet. A folyamat, vagyis a klaszter-életciklus Szanyit követve és 

némileg leegyszerűsítve a következőképpen foglalható össze (SZANYI M. 2008): A 

kiindulópontot véletlenszerűen egymás mellé települt olyan különböző vállalatok, 

vállalkozások, illetve intézmények jelentik, amelyek együttesen egy agglomerációt képeznek. 

Ezeknek az agglomerációknak a kialakulását különböző lokális adottságok teszik lehetővé, 

ösztönzik, miközben ezek a helyi adottságok akár valamilyen régióspecifikus szakosodás 

kezdeményeit is eredményezhetik. A klaszteresedés előtti szakaszban ezekre az 

agglomerációs szereplőkre leginkább az egymás mellett élés, vagyis az egymástól független 

létezés és tevékenység a jellemző.  
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Amennyiben az említett agglomeráció érintett tagjai túl tudnak lépni az egyszerű egymás 

mellett élésen, vagyis ezt felváltja a hasonló vagy kiegészítő tevékenységet végző vállalatok, 

cégek regionális tömörülésében a szereplők együttműködése, kialakulnak azok a rendszeres, a 

felek számára előnyös együttműködési formák, amelyek egy bizonyos idő elteltével már 

érezhető szinergiahatást váltanak ki. Ezt követően minőségi ugrást jelent a fejlődési 

folyamatban, hogy a kezdeti sikerekről értesülve, illetve az együttműködésben lehetőséget 

látva, a klaszter távolabbi potenciális szereplőket is bevonz, akár a klaszter, akár a szóba 

jöhető partner kezdeményezése alapján. Az informális rendszer egyre inkább formálissá válik, 

majd megjelenik a klaszterszervezet, amely sokat tehet a továbbiakban a klaszter gyorsabb 

fejlődéséért. 

A következő időszakban optimális esetben a szerveződés folyamatosan növekszik méretében 

és minőségében is, miközben „tömege” akkora lesz, hogy létrejöhet az önfenntartó, érett 

klaszter, amely tevékenységeinek egy részét már új, specializálódott vállalkozásoknak adja át. 

A keretek ugyanakkor az érett klaszter esetleges „túlérése” során szűkek lesznek, amennyiben 

a szerveződés nem képes átalakulni, megújulni, súlypontokat áthelyezni, a hanyatlás, majd a 

felbomlás következik.  

Természetesen az előbbiekben vázlatosan összefoglaltak nem mindig mennek végbe spontán 

folyamatként, a gazdaságpolitika terület- és vállalkozásfejlesztés vagy átfogó 

gazdaságfejlesztés címszó alatt a fejlődésbe gyakran beavatkozik, sőt, a klaszterek tekintélyes 

részét éppen gazdaságpolitikai eszközökkel hívják életre. Ez a tendencia, vagyis a hálózat- és 

klaszter-orientált gazdaságfejlesztési irányzat az USA-ban és Európa nyugati felén igen 

markánsan érezhető az 1990-es évek óta. A cél az említett területeken, de az ezredfordulót 

követően egyre inkább érezhetően hazánkban is, egy adott iparág vállalatai, az állami és 

magán kutatóintézetek, oktatási intézmények, területfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel 

foglalkozó, illetve az egyéb kapcsolódó szervezetek közötti együttműködések és 

szerteágazóbb kapcsolatok létrehozása, elmélyítése, valamint a közös kutatási projektekben 

való részvételre ösztönzés, gyakran ennek részleges finanszírozásával.       

A fentebb vázlatosan körvonalazott klaszteresedési folyamatot leírhatjuk konkrétabb 

szakaszonként is a már említett 2002-es „Observatory” kutatás eredményeit, illetve az erre 

alapozó 2005-ös Grosz tanulmányt szem előtt tartva (GROSZ A. 2005c). Ezek gondolatmenetét 
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felhasználva, ugyanakkor azt továbbgondolva és saját véleményünkkel kiegészítve, a 

klaszteresedés folyamatában mi az alábbi lépcsőfokokat különítettük el egymástól (2. ábra): 

1. szakasz: Az agglomeráció hasonló és/vagy kiegészítő tevékenységet folytató vállalatai, 

intézményei egyszerű egymás mellett élése együttműködésre vált át, kialakulnak az 

együttélési formák. A klaszteresedési folyamat elindítója itt véleményünk szerint általában 

valamilyen lokális gazdasági előny, amely lehet többek között: természetföldrajzi adottság, 

speciális szakismeret, magas szintű képzés, integrátor nagyvállalat, helyi kft. tevékenység, 

illetve ennek eredőjeként a gazdaságban gyorsan hasznosulni tudó új spin-off cégek 

megjelenése csakúgy, mint pályázati támogatás.  

2. szakasz: A klaszterspecifikus gazdasági tevékenységek koncentrációja megindul, kialakul 

az iparág-specifikus környezeti háttér. A vállalkozások közötti együttműködések, beszállítói 

kapcsolatok erősödnek. 

3. szakasz: További specializáció, vertikális és horizontális együttműködések erősödése 

tapasztalható. Beindul a klaszter „vonzó” hatása, amely miatt új vállalkozások települnek meg 

a klaszteren belüli igények jobb kielégítése érdekében. A fejlődést tovább biztosítandó ezután 

olyan új, addig még nem létező szervezetek, vagy intézmények kerülnek megalapításra, 

amelyek felmérik a szerveződés vállalatainak egyedi, speciális igényeit, majd ezt követően 

képesek választ adni ezekre szolgáltatásaikkal, hozzájárulva ezzel a versenyképesség 

folyamatos biztosításához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra 

 A klaszteresedés folyamata 

            Forrás: szerk. GONDA T. 

 

4. szakasz: Ebben a fázisban a gazdaság területi koncentrációja és a létrejött specializált 

fizikai és humán infrastruktúra által biztosított miliő olyan lehetőségeket nyújt a vállalkozások 

számára, amelyek eredményeként a klaszter erőteljes vonzó hatást gyakorol a szélesebb 

környezetére. Ez tehát azt jelenti, hogy a sikeres klaszterről terjedő információk birtokában, 

az addig lefedett területen kívülről is több vállalkozás dönt úgy, hogy kedvezőbb 

körülmények közé kerülhet, ha a klaszter térségébe települ. Mindeközben a klaszter közvetlen 

környezete továbbra is optimális feltételeket nyújt új vállalkozások létrehozásához. 

5. szakasz: A klaszteresedési folyamat ezen szakaszában az előző időszakok folyamatos 

együttműködésének, kialakult személyes kapcsolatainak köszönhetően a kapcsolati tőke 

szerepe felértékelődik a vállalkozások és a kapcsolódó nonprofit szervezetek (egyetemek, 

kutatóműhelyek, területfejlesztési szervezetek, kamarák stb.) között, ami serkenti az 

információáramlás és tudás körforgását, ezzel pedig erősíti az innovációt. 

6. szakasz: A „kifejlett”, „érett”, jól működő, expeditív klaszter korszaka, amely egyben az 

adott gazdasági tevékenység egyik innovációs központja. A résztvevő szervezetek 

együttműködése révén olyan innovatív miliő alakul ki, amely biztosítja a klaszter és a benne 
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résztvevő cégek versenyképességéhez szükséges újítások, fejlesztések folyamatos létrejöttét. 

A termelési tevékenységi folyamat specializációja (dezintegrációja) és az együttműködésben 

rejlő számtalan előny kihasználása révén nagymértékben nő a hatékonyság. Kiaknázásra 

kerülnek az együttműködésben rejlő szinergiák, és a pozitív externáliák megjelenésével a 

klaszteren kívüli cégekkel szemben nagyobb jövedelemtermelő képesség biztosítható.  

7. szakasz: Ahogy az államok (államciklustan: kialakulás, fejlődés, virágzás, hanyatlás, 

pusztulás, megszűnés) vagy az élő szervezetek, úgy természetesen a klaszterek is végigjárják 

saját életútjukat. Az utolsó fázisban az érett klaszter „túléretté válik”, a keretek szűkek 

lesznek, sok esetben így a megtorpanás, a stagnálás után megkezdődik a hanyatlás korszaka, 

amely a klaszter felbomlásával érhet véget. Elvileg a felbomlás hosszabb időre is elkerülhető 

a versenyképesség folyamatos biztosításához igazított erőteljes átalakulással, átalakítással, 

részben új célok, új feladatok keresésével, illetve az ezekre adandó válaszok kidolgozásával. 

Amennyiben ez nem sikerül, vagyis az „újraklaszterizálódás” nem valósul meg, a klaszter 

megszűnik, ugyanakkor e ténynek ebben az esetben sem kell feltétlenül a teljes megszűnést 

jelentenie, hiszen az is elképzelhető, hogy a régi klaszter egyszerűen csak több kisebb 

együttműködési rendszerre bomlik fel.  

Az előbb felvázolt folyamat lejátszódhat spontán módon, de természetesen a kezdeti nyitó 

fázist elő lehet idézni mesterséges rásegítéssel is, sőt, fennáll a lehetősége annak, hogy a 

gazdaságpolitika a folyamat bármely lépcsőfokán beavatkozzon. Ugyanakkor azt 

mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy az egyes „grádicsok” nem megkerülhetők, a 

fejlődési út szakaszait átlépni, átugrani nem lehet. Ez tehát azt jelenti, hogy a 

gazdaságpolitikai beavatkozás „csak” a 6. szakaszhoz való gyorsabb eljutásban segíthet, 

illetve a 7. szakaszban nyújthat „életmentő” segítséget.  

A klasztereket számos módon szokták tipizálni. Mi ezekből csak kettőt emelünk ki az iparági 

klasztert és a regionális klasztert. Az előbbit egymással erős és kölcsönös kapcsolatban álló 

vállalatok értéknövelő termelési láncba ágyazott olyan hálózataként ragadja meg, amelyhez 

speciális szolgáltatók, intézmények kapcsolódnak, és ahol a lokalitás nem feltétlenül képez 

elsődleges szempontot. Vagyis másképpen fogalmazva az iparági klaszter iparágak, 

vállalkozások olyan együttese, amelyek között a munkamegosztás foka magas, ugyanakkor 

nem jellemző rájuk a térbeli koncentráció. Ezzel szemben az utóbbi olyan innovatív 

kapcsolatrendszeren alapuló földrajzi koncentráció, amely egy adott iparág együttműködő és 

versenyző vállalatai, illetve kapcsolódó iparágai, pénzügyi, szolgáltató, infrastrukturális 
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intézmények és vállalkozói szövetségek együttműködései, interakciói révén alakul ki. 

Akárcsak Lengyel, a földrajzi koncentrációt hangsúlyozta Porter is, aki a regionális klaszter 

alatt egy olyan innovatív kapcsolatrendszeren alapuló szerveződést, területi sűrűsödést értett, 

amelyet több ugyanazon iparágban, térségben működő, egymással versengő és együttműködő 

vállalat, illetve az ezekhez szervesen kapcsolódó iparágak, pénzügyi, szolgáltató, oktató, 

kutató, szakképző intézmények és vállalkozói szervezetek alkotnak (PORTER, M. E. 2000). 

Ezen regionális klaszterek vitathatatlan előnyének tartotta, hogy egyszerre képviselik a 

nagyvállalatok méretgazdaságosságát, illetve a KKV-k rugalmasságát és 

költséghatékonyságát, miközben felerősítik a helyi szinergiákat a lokális, csatlakozásra érett 

intézmények bevonzásával.  

 

 Abban az esetben, ha a klasztereket létrejövetelük szempontjából vizsgáljuk, úgy két típust 

határozhatunk meg. Az első esetben a klaszterek hosszú fejlődési folyamat eredményeként, 

elsősorban fejlettebb térségekben spontán módon jöhetnek létre. Emellett külföldön és a hazai 

gyakorlatban is sűrűn előfordul, hogy az egyes kormányok különböző gazdaságpolitikai 

eszközökkel tudatosan támogatják a klaszterek létrehozását, azaz felülről kezdeményezve 

fejlesztik ezeket. 
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I. Startup és kreatív ipar 

Dr. Spiegler Patrícia 

 

1. Bevezetés 

 

A kreatív iparhoz tartoznak 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. Ennek az iparágnak a 

mozgatórugója az alkotó ember, általában nem igényel hatalmas fizikai infrastruktúrát a 

fejlesztése, éppen ezért a startup vállalkozások gyakran kerülnek ki a kreatív ipar ágazataiból. 

Hagyományosan a startup cégek az IT világból, leggyakrabban a szoftverkészítés területéről 

indulnak, de egyre gyakrabban látunk design és divat területéről is ilyen vállalkozásokat 

felnőni. A következőkben a kreatív ipar és startup vállalkozások kapcsolatát mutatjuk be, a 

fogalmak meghatározásán át az egyes példák ismertetéséig. 

 

2. A startup vállalkozás fogalma 

 

A startup fogalom az egyesült államokbeli Szilícium-völgyből ered, ott jelentős múltra 

tekintenek vissza ezek a vállalkozások. Magyarországra a startupok a 2000-es évek közepétől 

gyűrűztek be. Hazánkban a tehetségekből és a jó ötletekből nincs hiány, mégis kevesen 

képesek kilépni a nemzetközi színtérre, és jelentős piaci eredményeket elérni. A vállalkozók a 

tőkehiányt tartják a legégetőbb problémának, míg a befektetők a befektetésre megérett 

startupokat kevesellik.  

 

A startup vállalkozásnak számtalan értelmezése létezik a köztudatban. Eredetileg a kezdő 

vállalkozást jelölte, de jelentéstartalma folyamatosan változik. Ma már olyan tőzsdén jegyzett 

vállalatokat is startupként emlegetnek, mint a Google és a Facebook. Végtelen számú 

megközelítés létezik.  

 

A Magyar Spin-off és Start-up Egyesület így fogalmaz honlapján: „Startup alatt olyan induló 

tudásintenzív vállalkozást értünk, amely kis tőke- és munkabefektetéssel is gyors növekedést 
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produkál”. Emellett olyan típusú szolgáltatást képesek nyújtani vagy olyan progresszív új 

terméket képesek bevezetni a piacra, amivel fajlagosan gyorsan, nagy felfutást érhetnek el 

(Miskolczy 2012). 

A startup egy kultúra, egy vállalati forma, modell, egy módszertan, egy életstílus. Ha nagyon 

le szeretnék egyszerűsíteni, akkor mondhatjuk azt, hogy a startup egy olyan vállalat, amely 

nagyon gyors – pár éves – növekedési potenciállal kecsegtet, nem regionális, hanem 

nemzetközi piacokat céloz és valami innovatív szolgáltatást vagy terméket vezet be, 

hiánypótló, problémamegoldó árut, mindezt minimális saját tőkével, jellemzően magas 

tudásbázissal a háttérben.
49

 

 

A definíciók a startupokat olyan induló vállalkozásokként határozzák meg, amelyeket nagy 

növekedési potenciál jellemez, továbbá tudásintenzívek, innovatívak és alacsony a kezdeti 

tőkeigényük. Sokszor a startupokat leszűkítik azoknak a vállalkozásoknak a körére, amelyek 

az informatikai ágazatban kívánnak működni, ám a hazai startup versenyeken is sorra 

találkozhatunk olyan projektekkel, amelyek nem informatikai jellegűek. 

 

A Szilícium-völgyből indult startup kultúra mára globális jelenséggé nőtte ki magát. 

Gazdaságok hajtómotorjává vált, mostanra globálissá nőtt vállalatokat adott a világnak, 

milliárd dollárokat termelő óriás cégeket és persze ötletgazdákból ún. dotcom billionaire-eket, 

azokat, akik megcsinálták a szerencséjüket, valóra váltották álmaikat és mára már talán a 

Forbes magazin leggazdagabb vagy legbefolyásosabb embereket felsorakoztató listáján 

találják a saját nevüket. Mark Zuckerberg (Facebook), Kevin Systrom (Instagram) vagy éppen 

hazai vizekről Somlai-Fischer Szabolcs, Halácsy Péter és Árvai Péter (Prezi). Ők mind startup 

vállalkozásként valósították meg álmaikat. Igen kevés pénzük volt, nem rendelkeztek 

professzionális vállalkozói ismeretekkel és tapasztalattal, csak volt egy igazán jó ötletük, ami 

gyakorlatilag megváltoztatta a világot. Szolgáltatásaikat mára emberek milliói használják 

szerte világon, nap mint nap, nagyvállalatok ezreinek működésébe szivárogtak be és 

integrálódtak. 

 

                                                           
49 http://startupper.hu/mi-fene-az-startup/ 

http://startupper.hu/mi-fene-az-startup/
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3. A kreatív ipar és startup vállalkozások kapcsolata 

 

A kreatív ipar ágazatai között találunk olyan tevékenységeket, amelyek alkalmasak startup 

vállalkozás indítására. Ilyen a szoftverkészítés, a divat és formatervezés, a film és videó 

készítés, az előadó-művészet. Ezek az ágazatok képesek arra, hogy nemzetközi piacon 

eladható, sokszorosítható terméket állítsanak elő, amely alkalmas a gyors növekedést 

biztosítani. 

 

Nem várhatjuk el ezt a potenciált a kézművességtől, antik tárgyak kereskedelmétől, amely 

tevékenységek a fizikai korlátok miatt nem képesek exponenciális növekedést biztosítani a 

vállalkozásoknak. 

A kreatív ipar ott kezdődik, amikor az alkotás találkozik a gazdasági értékteremtés igényével. 

A startup ennek a csúcsa, adni valamit az embereknek, amely megváltoztatja az életüket és 

közben sikerre vinni egy vállalkozást. A két téma között a kapocs az alkotó szellem, a 

kreativitás, az innováció gazdasági hasznosítására való törekvés. 

 

Mitől lehet sikeres egy startup Magyarországon? 

 

Egyértelműen a tehetséges, nyitott gondolkodású és bátor emberek részvételétől. A startup 

vállalkozások csapatot igényelnek, amelyben különböző kompetenciákkal és szemlélettel 

rendelkező emberek képesek közösen dolgozni, pontosan lefektetett célok érdekében. A 

startup projekt, vállalkozás indulásakor kell, hogy legyen egy eltökélt célja és a megvalósítást 

elérhető tévő stratégiája.  

 

Az adott szakma innovatív és felkészült szakemberein túl szükség van pénzügyi ismeretekkel 

és marketingtudással rendelkező társakra is. A befektetők és segítő szervezetek az ötlet és a 

tervezett megvalósítás mellet mindig komolyan vizsgálják ezeknek az elengedhetetlen 

szereplőknek a meglétét a csapatban.   
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4. Hogyan lehet segíteni a startup vállalkozásokat? 

 

Egy induló vállalkozás számtalan nehézséggel küzd meg, fejlődése során pedig folyamatosan 

új kihívások elé néz. A startup vállalkozás nem a hagyományos vállalkozások fejlődési 

pályáját járja be. Győz vagy veszít, kockáztat és mindent egy termékre tesz fel. A semmiből 

indul és rövid úton az esetek döntő többségében oda is jut vissza. 

 

Az induló startup vállalkozások támogatásának legjobb módja a kreatív légkör megteremtése, 

a közösségépítés, az ismeretek gyűjtése és rendszerezése. Az egyik legjobb ösztönző erő az 

alapvetően új dolgok megteremtésére a pénztelenség, anyagi lehetőségek híján kénytelenek 

ugyanis a startupper-ek a hagyományos gazdasági szférában tevékenykedő versenytársakétól 

merőben eltérő megoldásokat választani. Ennek tipikus példája, amikor korábban csak nagyon 

komoly teljesítményű számítógépeken működő funkciókat, új ötletek segítségével mindenki 

által használt közönséges eszközökön is elérhetővé tesznek.  

 

A pénzügyi támogatás éppen ezért nem a kezdeti fázisban, sőt gyakran nem a termékfejlesztés 

fázisában, hanem a piaci bevezetéskor szükséges. 

Az egyik legjobb példa a Startupok segítésére a Kitchen Budapest kezdeményezés, amely így 

fogalmazza meg tevékenységét: 

„Startup programunk célja, hogy azoknak a tehetséges csapatoknak, akik már rendelkeznek 

egy tiszta koncepcióval, esetleg működő prototípussal, segítsünk megváltoztatni a világot, 

ezáltal jobbá és boldogabbá tenni sok millió ember életét. Hiszünk benne, hogy kell egy hely, 

ami személyes fejlődésre, startup fejlesztésre és összességében értékteremtésre inspirál.”
50

 

A szervezet inspiráló környezetet, induló tőkét, szakmai hátteret, mentorációt és 

kapcsolatrendszert biztosít a programba bevont vállalkozásoknak. 

 

                                                           
50 http://www.kitchenbudapest.hu/hu/startups/about  

http://www.kitchenbudapest.hu/hu/startups/about
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5. Sikeres kreatív ipari magyar startupok
51

 

 

Prezi 

A Prezi egy kreativitást fejlesztő, innovatív internetes prezentációkészítő szoftver, amely a 

Microsoft PowerPointja által uralt piacra robbant be 2009-ben. Azóta már több mint 30 millió 

felhasználója van világszerte.  

 

Ustream 

A 2007-ben indult Ustream az interneten élő közvetítést lehetővé tevő forradalmi program, 

amely már több mint 80 millió felhasználót szerzett a startupnak. 

 

LogMeIn 

A LogMeIn egy olyan szoftver, amelynek segítségével távoli számítógépekre lehet belépni. A 

termék nevét felvett cég már több mint 200 millió felhasználóval rendelkezik, köztük olyan 

óriáscégekkel, mint a Microsoft vagy a Hewlett-Packard. 

 

Radoop 

Egy kutatási csoport által három éve alapított magyar startup az elsők között készített bigdata-

szoftvert, amelynek köszönhetően egy versenyképes termék került a kezükbe. A pénzügyi 

nehézségek és a kezdeti piaci érdeklődés hiánya ellenére hittek a termékükben, és sikerült 

megszerezni az első vevőt, a Radoopéhoz hasonló hátterű Prezit. Innentől kezdve a további 

fejlesztéseknek és a láthatóság növekedésének köszönhetően 2014 júniusában sikerült 

megállapodniuk és befektetőként bevonniuk a prediktív elemzésben piacvezető RapidMinert, 

amely integrálni tudta fejlesztésüket. A befektetés révén olyan nagyvállalati ügyfeleket 

sikerült szerezniük, akik nem biztos, hogy szóba álltak volna egy kis magyar startuppal. 

 

Distinction 

A Distinction BME-s diákokból verbuválódott csapata elsősorban figyelemreméltó mobil 

applikációival hívta fel magára a figyelmet. Fejlesztéseikkel több hazai és nemzetközi díjat is 

hazavittek, amelynek köszönhetően meghívást kaptak a Szilícium-völgybe is, és több 

                                                           
51 http://blog.szta.hu/  

http://blog.szta.hu/


164 

 

nemzetközi nagyvállalat és óriáscég is kapcsolatba lépett velük, többek között a Red Bull, a 

Microsoft, a Nokia vagy az Audi. 

 

Cryo 

A JEREMIE kockázatitőke-program első sikeres exitje is rendkívüli magyar startup-sikerként 

könyvelhető el, ugyanis a biotechnológiával foglalkozó vállalatot a stockholmi tőzsdén 

jegyzett Vitrolife AB vásárolta meg ötmillió euróért.  

 

IND 

Bár a vállalatot 1997-ben alapították, a nemzetközi sikerhez vezető út miatt érdemes 

megemlíteni e céget a felsorolásban. A vállalat a felhasználók igényeit figyelembe vevő 

mobilbank-alkalmazás fejlesztésével foglalkozik, és több mint 30 banki ügyféllel rendelkezik. 

A céget a kereskedelmi banki megoldásokkal foglalkozó multinacionális vállalat, a Misys 

vásárolta meg, ugyanis a miskolci cég megoldása tökéletes illeszkedik portfóliójába. 



165 

 

II. Egy jó gyakorlat példája, a Kreatív Ipari Klaszter 

Keresnyei János 

 

 

A 2005-ben életre hívott Baross Gábor Innovációs Program dél-dunántúli régióra vonatkozó 

pályázati kiírása kis-és középvállalkozásokat támogató, tanácsadási feladatokat ellátó, 

szektor-specifikus kompetenciaközpontok kialakítását ösztönözte. A Kulturális Innovációs 

Kompetencia Központ Egyesület (továbbiakban: KIKK Egyesület) 2006. április 26-án alakult 

meg és pályázatot nyert az említett programban.  

A KIKK Egyesület, mint menedzsment szervezet intézményeként 2007 januárjában 

megalakult a Kreatív Ipari Klaszter (korábbi nevén: Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter, 

DDKIK). A szervezet elsődleges célkitűzése a régió kreatív iparában tevékenykedő 

szervezetek, vállalatok tömörítése és együttműködéseik serkentése.  

A klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatában az alapítók három fő irányító szervet 

neveztek meg. A klasztertagok képviselőiből álló Taggyűlés dönt a csatlakozni kívánókról, az 

éves munkatervről valamint a költségvetésről és a stratégiáról. 

A Klaszter Bizottság négy tagja operatív irányító funkciót tölti be, a projektek és források 

felhasználásának nyomon követéséről. A Klasztermenedzsment szervezet a stratégia és a 

szolgáltatások kialakításában vesz részt és képviseli a klasztert hazai és nemzetközi 

megjelenések alkalmával.  

A klaszter létrehozásának céljai: 

 A versenypiacon való sikeres működés feltételeinek megteremtése, a kulturális 

innovációs hálózat és innovatív ágazati szereplők koordinált együttműködésének 

megteremtése. 

 Kulturális termékkínálat regionális marketingjének tervezése és szervezése. 

 A kulturális háttér tevékenységek és a kulturális, kreatív ipari tevékenységek 

indusztriális szabályrendszerének kidolgozása és vállalkozások inkubálása. 

 Megfelelő képzési rendszer kialakítása a kulturális ágazat fejlődési irányainak 

megfelelően, ami magába foglalja szakmai és továbbképzések szervezését. 
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 A kulturális, kreatív ipar területén elért innovatív eredmények lehető legtöbb 

platformon történő kommunikálása. 

 Nemzetközi kapcsolatok építése, és fenntartható transznacionális üzleti modellek 

kidolgozása a klasztertagok sikeres internacionalizációja érdekében 

 Az üzleti kapcsolatok erősítése német, lengyel, orosz, olasz, bolgár, horvát és szlovén 

partnereinkkel, kreatív ipari ágazati szereplőkkel. 

A klaszter jelenleg 45 taggal rendelkezik a menedzsment szervezettel együtt, akik négy 

jelentős területet képviselnek: művészet és design, rendezvényszervezés és kulturális 

szolgáltatás, marketing és kommunikáció valamint üzleti támogató tevékenységek (bővebb 

információ: www.kikk.hu). 

FŐBB PROJEKTJEINK, REFERENCIÁINK 

 Break in the Desk – Erasmus+ projekt –(2014-2017) 

 KOHÓ COWORKING HOUSE PÉCS – nyitott közösségi iroda  

 Önindító 2013 és Önindító 2014 munkaerő-piaci program 

 Bekapcsoló – kreatív ipari munkahelyteremtő program 

 Aktuális Tudás workshop-sorozat 

 Kreatívan a kreatívokért - TÁMOP 1.4.1. projekt (2014-2015) 

 Clusters Meet Culture – Eu Interreg SEE projekt (2012-2014) 

 Creative Cities – EU Interreg CE projekt (2010-2013) 

 

 

http://www.kikk.hu/
http://breakinthedesk.eu/
http://www.kohopecs.hu/
http://www.oninditoprogram.hu/
http://www.cmc-project.eu/
http://www.creativecitiesproject.eu/en/index.shtml


167 

 

III. Szerzői jogi alapismeretek 

Dr. Bencsikné Aubert Judit 

 

1. A szerzői jogi ágazatok típusai és a szellemi tulajdon fogalma 

 

A kreatív iparágakban életre hívott innovatív ötletek azonnal felvetik a szerzői jog kérdését. 

Külön problémát jelent a mai digitális világban, hogy az írott, „offline” dokumentumok 

esetében alkalmazott szerzői jog sokszor nem érvényes a digitális médiákra. 

Ennek azért van jelentősége, mert a CCI szektor növeli a hozzáadott értéket a gazdaságban, és 

a hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának elnöke 2011-ben a hazai kulturális ágazat helyzetéről készített 

állapotfelmérésében felhívta a figyelmet a primer szerzői jogi ágazatok technikai és kiszolgáló 

ágazatokra való diffúziós hatására. Az érthetőség kedvéért nézzük is meg, milyen szerzői jogi 

ágazatokról beszélhetünk. A típusokat Penyigev 2010-es felosztása szerint ismertetjük. 

 

 

A szerzői jogi ágazatok típusai 

 

 

 

 

 

 

sajtó  zene, filmalkotás, rádió, fotóművészet szoftver vizuális hirdetés,  

és  színművek, videó televízió és és reklám  

irodalom opera adatbázis grafikus-   

   művészet 

    szakmai érdek- 

    képviseletek 

 

 

I. Primer jogi ágazatok 
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- televíziókészülék, rádió, képmagnó, Cd lejátszó -fényképészeti eszközök és mozi be- 

DVD lejátszó, kazettás magnó. elektronikus játék rendezésének gyártása, kis- és   

 lejátszására és hasonlóra alkalmas készülékek  kereskedelme-értékesítése és kölcsönzése, 

gyártása, kis- és nagykereskedelme, azaz a  fénymásolók gyártása - 

 (értékesítése és kölcsönzése), üres rögzítő - 

- számítógép gyártása, kis- és nagykereskedelme; eszközök gyártása,  

 kis- és nagykereskedelme; 

  

- hangszer gyártása kis- és nagykereskedelme  - egyes, a szerzői joghoz kapcsolódó papír- 

(értékesítése és kölcsönzése); ipari termékek gyártása,  

 kis- és nagykereskedelme; 

 

 

 

 

ruházat, ékszerek, egyéb  bútor háztartási tapéta játékok, építészet múzeumok 

textil- érmék kézműves eszközök szőnyeg számítógépes mérnöki tervezés, 

és  áruk porcelán, játékok elemzés 

cipőáruk üveg 

 enteriőrök tervezése 

 

 

 

 általános kis- és nagykereskedelem általános szállítás telefon, internet 

1. ábra 

A szerzői jogi ágazatok fajtái 

Penyigev nyomán szerk: Dr. Bencsikné Aubert J. 

II. Technikai háttérágazatok 

Elsődleges szerzői jogi 

ágazathoz kapcsolódó 
Részleges szerzői jogi 

ágazathoz kapcsolódó 

III. Részlegesen szerzői jogi ágazatok 

IV. Egyéb kiszolgáló ágazatok 
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A szellemi tulajdon „technikai fejlődés által indukált jogág, válasz a technikai kihívásokra. A 

védett alkotásra vonatkozó kizárólagos jogok, melyek gondolati jellegűek, és alkotó - alkotása 

kapcsolata személyes jellegű”. 

 

A szellemi tulajdonjog tárgya „ a megfogalmazott gondolat, amely tulajdont, értéket képvisel 

és tárgyiasulhat, helyhez nem kötött és sajátosan azonosítható”.  

 

A Szellemi Tulajdon létesítéséről szóló egyezmény 2. cikkének(viii) pontja értelmében a 

„szellemi tulajdon” magában foglal minden jogot, melynek tárgyai: 

- irodalmi, művészeti és tudományos művek; 

- az előadóművészek előadása, hangfelvétel és sugárzás; 

- találmányok az ember minden tevékenységi területén; 

- tudományos felfedezések; 

- ipari minták; 

- gyári, kereskedelmi és szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek és megjelölések; 

- védekezés a tisztességtelen versennyel szemben; valamint az ipar, a tudomány , az irodalom 

vagy művészet terén folyó szellemi tevékenységből származó minden egyéb jog.” (Jedlik - 

Terv 2013)  

 

1.1. Az iparjogvédelemről és a szerzői jogról röviden 

 

A szellemi tulajdon két alapkategóriája: 

a) az iparjogvédelem, 

b) szerzői jog. 

 

A Jedlik - Terv (a szakmapolitikai stratégiáról részletesebben is szó esik a Szerzői jogi 

ágazatok jelentősége c. alfejezetben) a szellemi tulajdon rendszerét a következőképpen 

tartalmazza: 
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Szellemi Tulajdon 

Iparjogvédelem Szerzői jog 

A. Műszaki szellemi alkotások védelme A. Szerzői jog az irodalmi, tudományos, 

művészeti alkotásokra 

→ Szabadalom B. Kapcsolódó jogok 

→ Egyes termékek kiegészítő oltalma →Előadóművészek jogai 

→Növényfajta-oltalom → Hangfelvétel-előállítók jogai 

→ Használati minták oltalma →Műsorsugárzó szervezetek jogai 

→Formatervezési minták oltalma → Filmelőállítók jogai 

→Topográfia-oltalom → Adatbázis előállítók jogai 

B. Árujelzők oltalma  

→Védjegyoltalom 

→Földrajzi árujelzők oltalma 

 
1. sz. táblázat 

A szellemi tulajdon rendszere 

A Jedlik-Terv alapján szerk. Dr Bencsikné Aubert J. 

 

Az iparjogvédelem a szellemi alkotások jogának elkülönült területe. A „műszaki szellemi 

alkotások, áruk és szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló megjelölések számára ad 

oltalmat, jogi védelmet” (Czeglédi L. 2011.)
52

, vagyis az ipari tulajdon tárgyainak védelmére 

szolgál.  

Az iparjogvédelem három nagy részterületre osztható. Ezek a területeket a 2. sz. táblázatban 

olvashatók. 

I. Műszaki szellemi alkotások 

joga  

(ipari tulajdonjog) 

 

II. Vállalat- és árujelzők joga  

(kereskedelmi tulajdonjog) 

III.  Versenyjog 

 

 

szabadalmak kereskedelmi nevek tisztességtelen piaci 

magatartás tilalma 

használati minták oltalma védjegyjog a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

visszaszorítása 

formatervezési mintaoltalom földrajzi árujelző oltalom versenykorlátozások 

tilalma 

topográfiaoltalom  

 

 

növényfajta oltalom 

 
2. táblázat 

Az iparjogvédelem rendszere 

                                                           
52

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_40_econtent_scorm_08/833_kreatv_ipargak__szerzi_jogi_ipargak.

html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_40_econtent_scorm_08/833_kreatv_ipargak__szerzi_jogi_ipargak.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_40_econtent_scorm_08/833_kreatv_ipargak__szerzi_jogi_ipargak.html
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A félvezető áramkörök topográfiája, az új növényfajták, a biotechnológiai tanulmányok 

speciális szabályozást igénylő un. sui generis alkotások.  Az iparjogvédelem heterogén 

területéhez sorolhatjuk a felfedezések jogi oltalmát, és a know-how-t. 

 

Az iparjogvédelmi oltalom a nyilvántartásba vételtől számítva lép életbe. A nyilvántartás 

biztosítja az átláthatóságot, rögzíti ki, mire vonatkozóan, milyen jellegű oltalomban részesül, 

továbbá megjelöli az oltalomba vétel időpontját. A lajstromot a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala vezeti (http://www.sztnh.gov.hu/hu). Az iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó 

eljárásokban kötelező a jogi képviselet, melyet ügyvéd, illetve szabadalmi ügyvéd végezhet. 

Az iparjogvédelmi oltalmak esetében a vagyoni jogok átruházhatósága általános szabályként 

érvényesül.  

 

A szerzői jog az irodalmi, tudományos, művészeti alkotások, illetve a kapcsolódó jogok révén 

a felhasználásukhoz kapcsolódó eredmények védelmére irányul.  

Az Országgyűlés 1999. június 22-én fogadta el a szerzői jogi törvényt. A 1999. évi LXXVI. 

törvényben (Szjt.) a szerzői jogra és a szerzői jogokhoz kapcsolódó jogokra vonatkozó 

alapvető anyagi jogok szabályozására került sor.  

Az Szjt. betartása és betarttatása segíti a nemzeti és az egyetemes kultúra védelmének 

biztosítását. A szerzői jog motiválja a szerzőket egyedi alkotások létrehozására úgy, hogy 

közben védi a már meglévő alkotásokat. A szerzői jog közösségszabályozó funkciót is ellát, 

hiszen egyensúlyt teremt és tart fenn a szerzők, a felhasználók, és a közönség érdekei között. 

 

A szerzői alkotás fogalmára az Szjt. 1. § (1) bekezdése nem ad konkrét meghatározást, csak 

kijelenti, hogy „ a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.” A 

törvény 1. §- nak (2) bekezdése szerint „alkotásnak minősül különösen: 

a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű, 

b) a nyilvánosan tartott beszéd, 

c) a számítógép programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver) akár 

forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajátja, 

ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is, 

d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, 

e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül, 

http://www.sztnh.gov.hu/hu
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f) a rádió- és televíziójáték, 

g) a filmalkotás és más audiovizuális mű, 

h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott 

alkotás éa annak terve, 

i) a fotóművészeti alkotás, 

j)a térképmű és más térképészeti alkotás, 

k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti 

együttes terve, 

l) a műszaki létesítmény terve, 

m) az iparművészeti alkotás és annak terve, 

n) a jelmez, díszlet, és azok terve, 

o) az ipari tervezőművészeti alkotás, 

p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis”.  

 

Az Szjt. 1. § (3) bekezdése kimondja, hogy „ a szerzői jogi védelem az alkotást a szerző 

szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem 

függ mennyiségi,  minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó 

értékítélettől”.  

 

 

 

1.2. A szerzői jogi oltalom oltalom jogosultjai 

 

A szerzői jog minden esetben magát a szerzőt illeti meg: „ a szerzői jog azt illeti, aki a művet 

megalkotta (szerző)” ( Szjt 4.§ (1) bekezdés). Jogi személy nem minősül szerzőnek, az csak 

természetes személy lehet.  

A kapcsolódó jogok által biztosított oltalomban részesülhetnek az előadóművészek, a 

hangfelvételek előállítói, a rádió- és televízió szervezetek, és az adatbázisok előállítói. 

 

A szerzői alkotásnak több csoportját ismerjük. Az Szjt. értelmében beszélhetünk közös műről, 

összekapcsolt műről, együttesen létrehozott műről, gyűjteményes műről. 
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2. ábra 

A szerzői alkotások csoportjai 

az Szjt. nyomán szerk: Dr. Bencsikné Aubert J. 

 

 

A közös mű több alkotó együttműködése révén születik meg, ebben az esetben a szerzőket 

társszerzőknek vagy szerzőtársaknak hívjuk.   

Közös műről akkor beszélünk, ha több szerző közös alkotásának  egyes részei önmagában 

nem használhatók fel . Ha közös mű esetében kétség merül fel, a szerzői jog egyenlő arányban 

érvényesül a szerzőtársak között. Ha a közös mű egy részét kívánja valamelyik szerzőtárs 

felhasználni, akkor ezt csak a többi szerzőtárs engedélyével valósíthatja meg. 

 

Amennyiben a közös mű részei önállóan is felhasználhatók, úgy összekapcsolt műről  

beszélhetünk.  Ezen fennállás esetén mindegyik szerzőt a saját rész arányában illeti meg a 

szerzői jog.  Az összekapcsolt művekből kiragadott részek más művel való 

összekapcsolásához a közös mű összes szerzőjének engedélyére szükség van.  

 

Együttesen létrehozott művek esetében az egyes szerzők jogai külön-külön nem 

gyakorolhatók (Szjt. 6§ (2) bekezdés). A 21. században a technológiai innovációknak 

köszönhetően ez utóbbi  típusnak egyre nagyobb a népszerűsége. Általában egy külső személy 

vagy szervezet hozza létre, koordinálja és finanszírozza.  Maguknak a műveknek a szerzői 

természetes személyek, azonban a vagyoni jogok a költségeket magára vállaló szervezetre, 

mint jogutódra szállnak. 

 

közös mű 
összekapcsolt 

mű 

pl. építészeti 
alkotások 

 

 

együttesen 

létrehozott mű 

pl. többször 
fejlesztett szoftver 

 

 

gyűjteményes 

mű 

pl. népmondások 

gyűjteménye 

Szerzői alkotások 
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A gyűjteményes mű  esetében - az Szjt. 7. § (1) bekezdése értelmében - a szerzői jog a 

szerkesztőt illeti meg.  A gyűjtemény kizárólag akkor élvezheti a szerzői jog védelmét, ha 

tartalmának összerendezése, szerkesztése igazolhatóan  egyéni jellemvonásokkal bír.  

Abban az esetben, ha egy alkotás egyéni jelleggel bír, úgy a szerzői jog kiterjed más szerző 

művének átdolgozásának, feldolgozásának, fordításának védelmére is. 

 

 

1.3. A szerzői jog és az iparjogvédelem szabályozása és a szellemi alkotások intézményi 

háttere 

 

A szellemi alkotások komplex szabályozása önálló jogszabályokban történik. A magyar 

jogrendszer a jogvédelmi oltalmat oltalmi fajtánként külön jogszabály szabályozza. Az 

alábbiakban csak - az iparjogvédelemhez kapcsolódó - főbb törvényeket soroljuk fel: 

-  1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról; 

- 1997. évi XI. tv. a védjegyek és földrajzi árujelzők fogalmáról; 

- 1991. évi XXXVIII. tv. a formatervezési minták oltalmáról; 

- 1991. évi XXXIX. tv.  a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról; 

- 2001. évi XLVIII. tv. a formatervezési minták oltalmáról.  

A háttérszabályozásért a Polgári Törvénykönyv felel, a részletes szabályozás a fent említett 

külön jogszabályok és egyéb jogszabályok, illetve források útján történik, úgy mint: 

 fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény előírásai. 

A korábban hatályos PTK-val szemben az újabb rendelkezések már nem sorolják fel a 

szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat biztosító önálló törvényeket és egyéb jogszabályokat.  

 

 

1.4. A szerzői jog és az iparjogvédelem szabályozása a Polgári Törvénykönyvben  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-én lépett hatályba.  

A jogterület ide tartozó lakonikus rendelkezései: 



175 

 

 PTK 2:55. § [Kisegítő alkalmazás] Szerzői jog és iparjogvédelem: „ E törvényt kell 

alkalmazni a hatálya alá tartozó olyan kérdésekben, amelyeket a szerzői jogról és az 

iparjogvédelemről rendelkező törvények nem szabályoznak”.  

 2:47. § (2), (3) bekezdés: Know - how (védett ismeret): „ Az üzleti titokkal azonos 

védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket 

képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek 

összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és 

tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák 

nyilvánosságra. E  védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett 

ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez 

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata 

és elemzése útján jutott hozzá. 

(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot 

vagy a védett ismertetet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen 

és ellenérték fejében szerezte meg.” 

 

A know-how megnevezése módosult az új Ptk.-ban, a hatályos rendelkezések  védett ismeret-

ként jegyzik a fogalmat. A védett ismeret már az üzleti titok körébe tartozik, nem a 

személyiségi jogok körébe.  

 

Az új Ptk. szabályai deklaratív szabályok, önálló normatív tartalommal fejezi ki az ágazati 

törvények Ptk.-hoz kötődését. A szellemi alkotások védelmével kapcsolatban a Ptk. kisegítő 

jelleggel bír, ezt a funkciót a hatályos jogrendszerben az ágazati szabályok látják el. 

 

Meg kell említenünk továbbá, hogy mivel az ágazati törvények önmagunkban is helytálló 

igényrendszerrel bírnak, és a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004. április 29-i 

2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bekerült a magyar jogrendszerbe, ezért az 

új Ptk.-ból kimaradtak a szellemi alkotásokon fennálló jogok megsértése esetén 

érvényesíthető igényekre vonatkozó szabályok.  

Változást jelent az új Ptk-ban, hogy bevezetésre került a szellemi alkotásokon fennálló 

személyhez fűződő jogok megsértése esetén az ún. sérelemdíj, amely szankció a szerzői és 
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iparjogvédelmi jogok megsértése esetén is életbe léptethető. A jogi oltalom csak a nevesített 

szerzői jogi és iparjogvédelmi tárgyakra, és a know-how-ra érvényes az új Ptk.-ban. 

2. A szellemi alkotások intézményi struktúrája 

 

A szellemi alkotások védelmére létrejött intézményi struktúra jogi szabályozását törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek adják.  

 

 

  

 
 

 

 

3. ábra 

A szellemi alkotások intézményi háttere 

Dr. Tóth A. nyomán szerk: Dr. Bencsikné Aubert J. 

 

2.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 

 A korábban Magyar Szabadalmi Hivatalként ismert szervezet a szellemi tulajdon védelmét 

látja el. A kormányhivatal a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó feladatok ellátásért felel. 

A Hivatal célja a gazdasági növekedés támogatása és a munkahelyek számának bővítése a 

szellemi tulajdon eszközrendszerének működtetésével. Ezen felül ellátja a nemzeti tudásbázis 

és a kulturális vagyon védelmét, segíti a kreativitás és az innováció útjára lépő természetes 

személyeket és szervezeteket. A hivatal felvilágosítást ad az  iparjogvédelmi oltalmi formával 

és szerzői jogi szabályozás alá tartozó jogi védelemmel kapcsolatos kérdésekben, úgy mint: 

- iparjogvédelmi oltalmi formák  (védjegy, szabadalom, használatiminta-oltalom, dizájn); 

- iparjogvédelmi adatbázisok (ügyfélszolgálat, e-kutatás adatbázis, e-nyilvántartás adatbázis, 

Szabadalmi Közlöny- és Védjegy Értesítő, további iparjogvédelmi adatbázisok); 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzői  Jogi Szakértői 

Testület 

Egyeztető Testület 

 

Közös jogkezelő szervezetek 

Magyar Szellemi Tulajdon 

Ügynökség Nonprofit Kft. 
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- nemzetközi egyezmények (Szabadalmi Együttműködési Szerződés,  Madridi Megállapodás 

és az ahhoz kapcsolódó Madridi Jegyzőkönyv, Hágai Megállapodás, Lisszaboni 

Megállapodás); 

- kiadványok (Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő,  Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 

Szemle, a hivatal éves jelentése, képzési tájékoztatók és tananyagok,  vállalkozóknak és 

kutatóknak ajánlott kiadványok, jogi és gazdasági kiadványok); 

- szakirodalmi tájékoztatás (Frecskay János Szakkönyvtár gyűjteménye); 

- folyamatban lévő és lezárt iparjogvédelmi ügyek (pl. elsőbbségi tanúsítvány, hiteles 

lajstromkivonat kiadása iránti kérelem elektronikus úton). 

A Hivatal honlapja:  http://www.sztnh.gov.hu/hu (innen érhető el a Szerzői Jogi Szakértői 

Testület és az  Egyeztető Testület  weboldala is, mely szervezetekről a későbbiekben még 

szólunk). 

 
 

2.2. Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.  

  

A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség NKFt. a  Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának tulajdonában álló vagy részvételével működő nonprofit gazdasági társaság. Az 

állami tulajdonban lévő szervezet a Hivatal jogszabályokban rögzített közfeladatainak (1995. 

évi XXXIII. tv. XIV/C. fej. 115/D, 115/L §) hatékony elvégzését segíti, tevékenyen részt vesz 

a kormányzati gazdaságstratégiai , kutatás-fejlesztési, innováció- és technológiapolitikai, a 

kulturális, kreatív és oktatási ágazatok tervezett feladatainak megvalósításában.  

Közreműködik továbbá a Hivatal belföldi hatósági és szakpolitikai tevékenységének 

támogatásában, a Hivatal belföldi és nemzetközi szolgáltatásaiban, és szolgáltatást nyújt a 

szellemitulajdon-alapú innovációmenedzsment  terén.  Szakmai segítséget nyújt a  műszaki 

fejlesztések, márkák és védjegyek, design és formatervezés, előadóművészet, képzőművészet, 

zenei és irodalmi művek  területén . 

Az Ügynökség weboldala: http://hipavilon.hu  

 

http://www.sztnh.gov.hu/hu
http://hipavilon.hu/
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2.3. Szerzői Jogi Szakértői Testület  

Az 1970-ben alapított Szerzői Jogi Szakértői Testület az Szjt. 101 §- ának (1) bekezdése 

értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működik.  Feladati közé tarozik 

többek között, hogy szakvéleményt nyújtson szerzői jogi vitás kérdésekben, azon belül is 

kiemelten művekkel, alkotói, előadó-művészi, egyéb kapcsolódó jogi teljesítményeket érintő 

felhasználással kapcsolatos felmerülő problémák esetén. 

A Testület a jogvitás ügyekben a bírósághoz és más hatósághoz jogosult fordulni, erre a 

156/1999 (XI.3.) Korm. rendelet hatalmazza fel. A Testület szakértői véleményét a feltett 

kérdések és a benyújtott iratok alapján állítja össze. A tények megállapítására nem rendel el 

külön bizonyítási eljárást.  A felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatban azonban felmerült 

vitás eseteket pedig peren kívüli megbízás alapján rendezheti. 

A szakértői vélemény díjköteles . A Hivatal a kormányrendeletben meghatározott díjakról 

állítja ki a számlát: 

- egyes szakértő esetén 110 000 Ft + ÁFA, 

- háromtagú tanács esetén 180 000 Ft + ÁFA, 

- öttagú tanács esetén 285 000 Ft + ÁFA. 

A Testület  tagjait az igazságügyi és rendészeti miniszter a nemzeti kulturális örökség 

miniszterével egyetértésben nevezi ki. Megbízatásuk öt évre szól. A Testület elnöksége 

tizenöt tagból, míg maga a Testület maximum kétszáz főből áll.  A tagok minden esetben 

szerzői jogi szakértelemmel, alkotói, előadóművészi területeken szerezett szakismerettel kell, 

hogy rendelkezzenek.  A különleges szakértelmet igénylő, egyedi esetekben külső szakértő is 

eljárhat, akit munkájáért tiszteletdíj illet meg. 

 

2.4. Egyeztető Testület 

Az Egyeztető Testületet - az Szjt. rendelkezése alapján - 1999- ben hozták létre. A 

jogintézmény a Szerzői Jogi Szakértői Testületen belül működik, tagjai is az SZ.J.Sz.T.--ből 

kerülnek ki.  A felhasználó, illetve a felhasználók érdekképviselete és a jogosult között 

közvetítői eljárás útján segít konszenzusra jutni a díjazás és a felhasználás egyéb feltételeiről 
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szóló megállapodás hiányában.  Az Szjt. 102 §-ának értelmében az eljárást bármelyik fél 

kezdeményezheti. 

A Testület csupán javaslatot ad a megállapodás tartalmára, a felek nem kötelesek azt 

elfogadni.  

2.5. Közös jogkezelő szervezetek 

A közös jogkezelés az engedélyezési jogok és az engedélyezések nélküli díjigények 

gyakorlásának módszere. A szerzői és ahhoz kapcsolódó vagyoni jogok gyakorlása uyanis 

egyedileg nem valósítható meg.  

Az Szjt. 85 §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy „közös jogkezelésnek minősül a szerzői 

művekhez, az előadóművészi teljesítményekhez, a hangfelvételekhez, a sugárzott vagy 

vezetéken átvitt műsorokhoz, valamint filmelőállítói és az adatbázis-előállítói 

teljesítményekhez kapcsolódó és a felhasználás jellege, illetve körülményei  miatt egyedileg 

nem gyakorolható szerzői és szomszédos, illetve adatbázis-előállítói jogok érvényesítése a 

jogosultak által erre létrehozott szervezet útján, függetlenül attól, hogy azt törvény írja elő, 

vagy az a jogosultak elhatározásán alapul.” 

Az egyesületi formában működő hazai közös jogkezelő szervezetek létrehozását a szerzők, és 

az alkotók önkéntes alapon kezdeményezték alkotásuk jogos felhasználása és vagyoni joguk 

érvényesítése érdekében.   Ezek a kollektívák jogi biztonságot jelentenek számukra, hiszen 

küldetésük, hogy az egyes szerzők (vagy szomszédos jogi jogosult) és a felhasználók között a 

díjigények érvényesítését és ellenőrzését hatékonyan elvégezzék. Nonprofit szervezetek lévén 

nem a haszonszerzés a céljuk, működésük során kezelési költséget számolnak csak fel.  

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásba veszi ezeket a szervezeteket, majd 

hivatalosan is megkezdhetik működésüket. A közös jogkezelő szervezetek feladata a 

jogdíjközlemények szerinti felhasználás engedélyezése és jogdíjbeszedés, jogdíjfelosztás a 

játszottság előfordulása szerint, az alkotómunka támogatása, valamint egyéb jog- és 

érdekvédelem. A felhasználások engedélyezése felhasználási szerződések alapján történik.  

Az Szjt. alapján a  közös jogkezelésnek három nagyobb kategóriáját ismerjük (3. sz. táblázat):  

a) kötelezően elrendelt 

b) önkéntes 

c) kilépést engedő 
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Kötelezően elrendelt közös 

jogkezelés 

Önkéntes közös jogkezelés Kilépést engedő közös 

jogkezelés 

- felhasználási szerződés 

kizárólag a felhasználó - 

közös jogkezelő között; 

- pl. reprográfiai jogdíjak 

- ha, az Szjt. nem ír elő 

kötelezően közös 

jogkezelést; 

- felhasználási jog szerezhető 

a jogkezelő szervezettől és a 

szerzőtől is 

 

- egyedi szerződéssel, 

- pl. díjigények érvényesítése 

képzőipar- és fotóművészeti 

alkotások nyilvánossághoz 

közvetítése alapján a 

HUNGART Vizuális 

Művészek Közös Jogkezelő 

Társasága Egyesület által 

- az Szjt. elrendeli a közös 

jogkezelést, de a jogosult 

kiléphet abból 

- pl. előadás 

 
3. sz. táblázat 

A közös jogkezelés fajtái és jellemzőik 

Az Szjt. nyomán szerk: Dr. Bencsikné Aubert J.. 

 

 

Magyarországon napjainkban  9 nyilvántartásba vett közös jogvédelmi szervezet működik, 

melyeket a következőkben csak röviden ismertetünk.  

 

A nagy múlttal rendelkező ARTISJUS (www.artisjus.hu) 1996 óta működik egyesületi 

formában (előtte Írók, Zeneszerző és Zeneműkiadók Szövetkezete néven ismerhettük). 

Napjainkban nagyjából 1700 taggal bír (zeneszerzők, szövegírók, irodalmi szerzők és 

zeneműkiadók). Az Artisjus feladata, hogy beszedje a tagjait megillető jogdíjakat, például 

sugárzási jogdíjakat, üres hang- és képhordozók után szedett jogdíjakat, és az online 

felhasználásból származó jogdíjakat. 

 

Az EJI, vagyis az Előadóművészi Jogvédő Iroda (www.eji.hu) az előadóművészek és azok 

örököseinek érdekeit képviselik. Az olyan jogdíjak kezelése tarozik a hatáskörébe, mint az 

internet-alapú felhasználással kapcsolatos díjigények, televíziós ismétlési jogdíjak, vagy a 

hangfelvételek sugárzásával kapcsolatos díjigények. 

 

http://www.artisjus.hu/
http://www.eji.hu/
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A FILMJUS, a Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesület (www.filmjus.hu) 

filmírók, rendezők, operatőrök és producerek érdekeiben jár el. Az 1996-ban alapított 

szervezet a vezetékes továbbközvetítéssel, a nyilvános előadással, a másolatkészítéssel, a 

bérbeadással kapcsolatos díjigények rendezésében jár el. 

 

A HUNGART a Vizuális Művészek közös Jogkezelő Társasága Egyesület 

(http://www.hungart.org/index.php) 1997-ben jött létre a képző-, az ipar- és fotóművészek 

szerzői jogainak védelmének érdekében. A kötelezően közös jogkezelésen (tehát a 

műkereskedelemben eladott eredeti műalkotások után fizetendő követői jogdíj, a szabad 

felhasználások, magáncélú másolások ellentételezésére beszedett jogdíjak) kívül a kiterjesztett 

közös jogkezelést (ide sorolhatjuk a már egyszer nyilvánosságra hozott képző-, ipar- és 

fotóművészeti alkotás bármely további, változatlan felhasználásának engedélyezését)  is 

elvégzi.  

 

A MAHASZ, azaz a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (www.mahasz.hu) 1992 óta 

működik. A 49 taggal bíró szervezet a hangfelvételek előállításával és a magáncélból készített 

másolatokkal kapcsolatos díjigényeket hivatott rendezni. 2004-től a ProArt - Szövetség a  

 

 

Szerzői Jogokért Egyesület - átvéve a MAHASZ-tól a jogsértésekkel kapcsolatos eljárásokat - 

vívja a kalózkodás elleni harcot. 

 

A MISZJE, vagyis a Magyar Irodalmi és Szerzői Jogvédő és jogkezelő Egyesület 

(www.miszje.hu) 2008 óta működik, feladata a könyvtári kölcsönzési jogdíjak beszedése és 

rendezése a magyar nyelven megjelent, és a magyar könyvtárakban kölcsönzött könyvek, 

kötetek szerzői, szerkesztői, fordítói felé. A jogdíjak felosztása egy-egy műre vonatkozóan 

annak kölcsönzési gyakorisága alapján történik. 

 

A 2000-ben alapított Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ, www.reprografia.hu) a szerzői 

műveket védi a magáncélra felhasznált reprográfiai módon (fénymásolás, xerox másolás, 

hőmásolás, mikrofilmezés, stencilezés) történő sokszorosítástól. A Szövetség tagjai az 

ARTISJUS, a HUNGART, a MASZRE, feladatuk a szerzők és kiadók érdekképviselete 

mellett a jogdíjak megállapítása és beszedése. 

http://www.filmjus.hu/
http://www.hungart.org/index.php
http://www.mahasz.hu/
http://www.miszje.hu/
http://www.reprografia.hu/
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A MASZRE, azaz a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai 

Egyesülete (www.maszre.hu) 2000 óta működik. Nyilvántartást vezet a szerzőkről és 

alkotásaikról, ellátják a szakírók, a szépírók és a kiadók érdekvédelmét, és az RSZ által 

beszedett jogdíjakat tagjai között szétosztja. 

 

Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesületét 2008-ban hívta életre a Magyar 

Lapkiadók Egyesülete. Funkciója az időszaki folyóiratok kiadóinak teljes körű képviselete. 

 

4. ábra 

Hazai közös jogvédelmi szervezetek 

Dr. Tóth A. nyomán szerk: Dr. Bencsikné Aubert J. 

 

 

http://www.maszre.hu/
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3. A szerzői jogi ágazatok jelentősége 

 

A szerzői jogi alapú ágazatok jelentősen hozzájárulnak az EU és Magyarország GDP-jéhez, 

ezért a gazdasági növekedés egyik mozgatórugójaként tartjuk számon. 

Az elsődleges szerzői jogi ágazatok és az összes (kreatív iparágak) nemzeti teljesítménye 

 

A World Intellektual Property Organizitation (WIPO), azaz a Szellemi Tulajdon 

Világszervezete 2005-ben az akkori Magyar Szabadalmi Hivatalt felkérte, hogy végezzen 

kutatásokat a szerzői jogi szektor gazdasági jelentőségével kapcsolatban. Az első kutatást 

2005-ben (2002. évre vonatkozóan), a második vizsgálatot  2009-ben (2006-os évre 

vonatkozóan) végezte el a Hivatal. A kutatás a WIPO által kidolgozott,  a kreatív ágazatok 

gazdasági teljesítményének és foglalkoztatási arányainak mérésére vonatkozó módszertant 

használva mérte fel  a magyar gazdaságban a szerzői jogi szektor teljesítményét. A 

módszertan különbséget tesz és számszerűsíti azokat a területeket, amelyek közvetlenül vagy 

közvetetetten kapcsolódnak a szerzői joggal védett alkotások előállításához, előadásához, 

sugárzáshoz, illetve elosztásához.  Az eredményt nemzetközi adatokkal is összevetették, és 

kimutatták, hogy a CCI szektor ágazatai  a dinamikus gazdaság fontos pillérei, a szerzői jogi 

ágazatok húzóágazatnak minősülnek.  A vizsgált időszak eredményei azt a tényt tükrözték, 

hogy a „szerzői jogi ágazatok bruttó hozzáadott értékének évi átlagos növekedése jóval 

meghaladta a nemzetgazdaság átlagos növekedésének ütemét...  

… A szerzői jogi szektor évi átlagos növekedés 1,7- szer , a primer szerzői jogi szektoré 1,4-

szer volt nagyobb a nemzetgazdaság egészének növekedésétől.” (KIP 2010.)  

Ezek az adatok alátámasztják, hogy a jövőben érdemes a gazdaságfejlesztési forrásokat a CCI 

szektor ágazatiba hatékonyabban elosztani, és gazdaságösztönző eszközökkel támogatni 

további fejlődésüket.   

A Kormány által elfogadott (Magyar Közlöny 2013. évi 154. számában megjelent 1666/2013. 

(IX. 23) Korm. határozat) Jedlik - Terv a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti - 

szakpolitikai stratégia 2013-2016 időszakra vonatkozóan. A szellemi tulajdont fókuszba 

helyező stratégia  egy egységes hatályú szabadalom- rendszert kíván létrehozni, továbbá fő 

célja, hogy a szellemi tulajdon védelmét biztosító intézményi hátteret megerősítse. A Jedlik-

Terv szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti fejlesztési program elindítására vonatkozó 

javaslata hosszú távon hozzájárul Magyarország versenyképességének fenntartásához. Ehhez 
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a KKV szektor és a magyarországi intézményrendszer  megerősítése szükséges, e nélkül a 

Jedlik-terv stratégiai céljait nem lehet megvalósítani.  

A szakpolitikai stratégia intézkedési terve negyvennél több cselekvési irányt, több mint száz 

intézkedést tartalmaz.  

A dokumentum ezeket az intézkedéseket négy fő pillér mentén határozza meg: 

- „iparjogvédelemmel  a nemzetgazdaság felemelkedéséért; 

- szerzői joggal a kreatív iparágak fellendüléséért; 

- szellemi tulajdon-védelem a nemzetpolitika és egyes szakpolitikák szolgálatában; 

-  a szellemi tulajdon - védelmi  intézményi teljesítőképesség fokozása a nemzeti érdekek 

mentén.” (Jedlik-Terv 2013) 

A Jedlik-Terv által biztosított erőforrások az iparjogvédelmi és szerzői jogi ismeretek 

oktatásán és a szellemi tulajdonnal kapcsolatosan felmerülő jogérvényesítésen kívül a 

vállalkozások, kutatóintézetek és egyetek képességfejlesztésére, a tudatos fogyasztói attitűdre 

nevelésre, az innovációmenedzsment támogatására, a tudatos forráselosztás hatékonyságának 

javítására használhatók fel. 

 A szakmapolitikai stratégia hangsúlyozza, hogy a kreatív szektor a gazdasági stabilizációt 

elősegítő iparágakban kiemelten érezteti hatását, így nem kerülheti a gazdasági elemzők 

figyelmét az alábbi területek analizálásakor: 

- online kereskedelem, 

- digitális iparágak, 

- globális felmelegedés elleni küzdelem, 

- zöldgazdaság, 

- egészségipar. 

 

A Jedlik - Tervben olvasható, hogy a „világ 500 legnagyobb cégének piaci értékén belül a 

szellemi tulajdoni hányad alig négy évtized alatt a négyszeresére - 80% fölé - emelkedett.” 

(Jedlik - Terv 2013., 21 p.) 
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5. ábra 

A világ első 500 cégének piaci értékében nyilvántartott szellemi tulajdoni hányad 

Forrás: Jedlik-Terv 2013. 

Szerk: Dr. Bencsikné Aubert J. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011-ben folytatta a kutatást a hazai szerzői jogi 

ágazatok gazdasági jelentőségével kapcsolatban. Ez a vizsgálat a 2009. tárgyévre vonatkozó 

adatokat elemezte 27 szerzői jogi ágazaton belül, ami érdekes abból szempontból, hogy a 

világgazdasági válság hatása ekkor igen intenzíven éreztette hatását.  

A kutatás eredménye azt mutatta, hogy a szerzői jogi ágazatok gazdasági jelentősége és 

munkahelyteremtő-képessége igen magas. A vizsgálat kimutatta, hogy a magyarországi CCI 

szektor eredményesen tudott reagálni a gazdasági válság okozta kedvezőtlen hatásokra. A 

leghatékonyabb szektornak a primer szerzői jogi ágazatok bizonyultak. 
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6. ábra 

A szerzői jogi ágazatok nemzetgazdasági súlya 2002, 2006, 2009 (%) 

Forrás: http://www.mernokkapu.hu  

 

A szerzői jogi ágazatok 2009-ben a magyar gazdaság bruttó hozzáadott értéhez 1700 milliárd 

forinttal járultak hozzá. Az összesen 7, 85%-os teljesítményhez viszonyítva a primer szerzői 

ágazatok jelentősége 2006-os évhez képest 10%-kal növekedett. 

A legjelentősebb magyar szerzői jogi szektorok közül - 2009-es évre vonatkozóan- a „sajtó és 

irodalom”, a „szoftver és adatbázis”, a „filmalkotás és videó”  és a „szórakoztató elektronikai 

ipar” bizonyultak a leghatékonyabb ágazatoknak. 

 

 

 
7. ábra 

A magyar szerzői jogi szektorok húzóágazatai 2009-ben 

Forrás: http://www.sztnh.gov.hu 

Szerk: Dr. Bencsikné Aubert J. 

 

http://www.mernokkapu.hu/
http://www.sztnh.gov.hu/
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A szerzői jogi ágazatok foglalkoztatáshoz való hozzájárulását igazolja az elemzés azon adata, 

miszerint a primer ágazatokban a munkavállalók száma 2006-2009 között 12,8%-os 

emelkedést mutatott. 

A Hivatal jelentéséből kiderül, hogy a vizsgált időszakban a „szórakoztató elektronika” 

iparának  2, 7- szeresére, a „filmalkotás és videó” iparának 2,5-szeresére nőtt a 

termelékenysége, a „kézműves iparnak” egy főre jutó teljesítménye pedig 1,7-szeres javulást 

mutatott. 

 

A szerzői jogi szektorokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan is kecsegtetőek voltak 

az eredmények: 2006-2009 között az export 965 milliárd Ft. volt, azaz 24%- kos növekedést 

mutatott. 

 

A vizsgálat bebizonyította, hogy a CCI szektor teljesítménye nem marad alul más 

nemzetgazdasági ágazatok mutatóival szemben, sőt a legjelentősebb húzóágazatok közé 

sorolhatjuk. 

A következőkben nézzük meg más szemszögből is a szellemi tulajdon gazdasági jelentőségét. 

A jogsértések statisztikai adatai rávilágítanak a szellemi tulajdon jogokat sértő produktumok 

okozta gazdasági károk nagyságára. A BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and 

Piracy, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tagja) nemzetközi szervezet a hamisítások ellen 

vette fel a harcot, ennek érdekében felméréseket végez és jelentéseket készít a károk 

nagyságáról. A 2011 februárjában kiadott elemzésükből kiderül, hogy komolyan kell venni a 

problémát, ugyanis a G20 államokban a hamisított és kalóztermékek forgalmi ára eléri a 

vizsgált időszakban az évi 650 milliárd dollár (a vizsgálat 2008-as adatok alapján történt), 

foglalkoztatás kérdését tekintve pedig az illegális tevékenységek puszta léte miatt a 

munkaerőpiacon 2,5 millió munkahely létre sem jön, kedvezve ezzel a fekete gazdaságnak. 

Az elemzés szerint összességében elmondhatjuk, hogy a G20 fejlett országaiban évi több mint 

125 milliárd dollár kárt okoz a hamisítás és a kalózkodás. 
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4. Összefoglalás 

 

A szerzői jogi szektoroknak, azon belül is a primer ágazatoknak, köszönhetően Magyarország  

az Európai Unió tagállamai zászlósai között szerepel a szerzői jogi ágazatok gazdasági és    

foglalkoztatási súlyát tekintve. 

 

Bár a 2009-es adatok szerint az export növekedett, azonban a primer szerzői jogi ágazatok 

külkereskedelmi funkciója kisebb a gazdasági teljesítménybeli jelentőségénél, vagyis a jövő 

egyik kihívása a potenciális exportlehetőségek javítása és optimálisabb kihasználása. 

A magyarországi CCI szektorban zajló tevékenységeknek, szolgáltatásoknak - a javuló 

tendencia ellenére - folyamatosan meg kell küzdenie a forrás- és fogyasztáshiánnyal, a 

hamisítással, és a nem megfelelő vagy pazarló működéssel.  

Bendzsel Miklós szerint a jövőben a következő feladatok várnak megoldásra a kultúra- 

innováció - kreativitás jegyében: 

- „ a kulturális örökség és annak kortárs gyarapítása közpolitikai erőforrás: a szerzői jog 

„védőburok” mivoltával szemben/mellett a „tápláló közeg” szerep erősítése,  

- a kultúra hazai piacán új rendtartási és üzleti modellek bevezetése. 

- az EU szellemitulajdon-védelmi és online belső piaci kezdeményezéseinek körültekintő 

kezelése, a vívmányok (árva művek, védelmi idő, közösjog-kezelési kultúra) okos 

hasznosítása.” (Bendzsel 2011.) 

 

Végezetül vegyük sorba a témához kapcsolódó főbb jogszabályokat. 

Magyar jogszabályok 

 

Magyarország Alaptörvénye 

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.) 

 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló  
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19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.) 

 

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Szt.) 

 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról (Vt.) 

 

1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról (Hmt.) 

 

2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról (Fmt.) 

 

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról 

 

1996. évi LVII törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

szóló (Tptv.) 

 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

(Ctv.) 

 

Uniós jogi normák 

Európai Parlament és a Tanács a formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK irányelve 

 

A közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet 

 

Európai Parlament és Tanács a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

szóló 2008/95/EK irányelve 

 

Európai Parlament és Tanács közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelete 

 

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelölésének 

oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 

 

Európai Parlament és Tanács 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban 

érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról (ún. 

InfoSoc irányelv) 

 

Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve a szerzői jog és egyes kapcsolódó 

jogok védelmi idejének összehangolásáról 

 

Európai Parlament és Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
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I. Közösségi forrásszerzési lehetőségek a kreatív ötletekhez 

Dr. Oroszi Viktor György 

 

1. Bevezetés 

 

A Start Up Guide program a legnagyobb független magyar vállalkozásfejlesztési tartalom 

projekt, aminek alapvető célja, hogy segítse a kezdő művészeti vállalkozások elindítását. Az 

első kiadványuk 2007-ben jelent meg, azóta folyamatosan frissítették. A legújabb, 9.0 

verziója (Pressonline 2014) is számos praktikus ismeretet nyújt a vállalkozó szellemű fiatalok, 

start-up indításán gondolkodók számára. A dokumentum a finanszírozás alapkérdései kapcsán 

a hitelfelvétellel, kamatszámítással, THM-mel, bankválasztással, vállalkozásfejlesztési 

alapítványokkal, mint közvetítő szervezetekkel kapcsolatban nyújt alap információkat. A 

kockázati tőke lényegét is ismerteti. Ami olyan pénzügyi befektetőket jelent, amelyek 

magánszemélyek vagy cégek pénzét összegyűjtve, üzleti ötletekbe vagy gyorsan fejlődő, 

ígéretes vállalkozásokba fektetnek be, tőkét emelnek, hogy később jelentős haszonnal adjanak 

túl tulajdonrészükön. Bemutatja az Európai Unió vállalkozásfejlesztést segítő JEREMIE 

programját, melynek kapcsán hazánkban 2011 óta négy ütemben hoztak létre kockázatitőke-

alapokat, melyek az öt évnél nem idősebb vállalkozásokba fektethetnek. A vállalkozók 

információt találnak benne az Európai Uniós pályázati lehetőségekről, valamint a Növekedési 

Hitel Programról is, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Vállalkozásfejlesztési Alapjairól. 

A kis- és középvállalkozások finanszírozását bemutató újabb tankönyv (Gyulai 2013) 

alapvetően két csoportra osztja lehetőségeiket (1. ábra). Egyrészt belső erőforrásokra 

hagyatkozhatnak (nyereség visszaforgatás, értékcsökkenés, a vagyon átrendezése), másrészt 

külső támogatást is igénybe vehetnek részesedés finanszírozás és idegen finanszírozás 

formájában. Utóbbi kapcsán a banki és kereskedelmi hiteleket, valamint az egyéb 

lehetőségeknél a lízing bevételeket és a faktoringot, valamint a kapott támogatásokat 

(pályázati juttatásokat) ismerteti. 
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1.ábra: A vállalkozás-finanszírozás alapvető formái (Gyulai 2013) 

Egy dologról azonban nem esik egyetlen szó sem a Sturt Up Guide legfrissebb verziójában és 

a fenti tankönyvben sem: az pedig a crowdfunding, vagy másnéven a közösségi finanszírozás 

lehetőségei. Gyulai (2013) ábrájára tekintve az egyéb idegen finanszírozási formák közé kell 

soroljuk azt. De mit is takar pontosan a közösségi finanszírozás (továbbiakban CF) fogalma? 

 

2. A közösségi finanszírozásról általában, valamint motivációiról 

 

A jótékony gyűjtések története a 18. századig vezethető vissza, amikor is Sándor pápa 1713-

ban nekilátott Homérosz Iliászát lefordítani a hat kötetes mű kiadását 750 előfizető támogatta, 

hogy azt ki tudják nyomtatni. A pápa pedig a könyvben nyilvánított köszönetet az 

adományozóknak.
53

 Később Pulitzer József lapja tett közzé felhívást, hogy a franciák által 

adományozott New York-i Szabadság-szobor talapzatának elkészültét támogassák, cserébe 

egy hat inch magas másolatot kapnak az adományozók. Több mint 100.000 $ gyűlt így össze. 

Ez az adományon alapuló modell alakult aztán át az online közösségekben, amikor 

zenerajongók kezdek el gyűjtést szervezni kedvenc bandájuk számára, hogy abból fedezzék 

turnéjukat 1997-ben (Turan 2015). A közösségi finanszírozás intézménye pedig 2010 

környékén robbant be igazán az online közösségekbe. A Kickstartert, napjaink legnagyobb 

platformját is ekkor, 2009-ben alapították. 

                                                           
53 https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter-before-kickstarter?ref=hello  

https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter-before-kickstarter?ref=hello
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Belleflamme és mtsa.-i (2014) értelmezésében „a közösségi finanszírozás nyílt felhívást foglal 

magába alapvetően az Interneten keresztül, egy speciális célból indított kezdeményezés 

támogatása érdekében, hogy pénzügyi forrásokkal ellássák, akár adomány útján, akár az 

előállított termékért, vagy valamilyen más ellenszolgáltatásért cserében.” 

Egy másik értelmezés szerint „a közösségi finanszírozás hozzájárul vállalkozó szellemű 

egyének – kulturális, szociális és for-profit –, csoportok törekvéseihez, hogy támogassa 

vállalkozásukat egy viszonylag kis hozzájárulással relatíve nagyszámú Internet felhasználó 

által, standard pénzügyi közvetítők nélkül.” (Mollick 2014). Az ő gondolkodásmódja szerint 

két dolog hiányzik a definícióból. Az, hogy nincsen megnevezve benne a projekt gazdák és a 

projekteket finanszírozók erőfeszítéseinek célja. Véleménye szerint ugyanis hozzáállásuk igen 

változatos lehet, sőt a projekt alapítók egyúttal támogatók is lehetnek. 

Hogy érzékelni tudjuk milyen jelentős piacról van szó, a Massolution 2015 évi jelentése 

alapján
54

 –amely 1250 aktív közösségi finanszírozási platform adatait gyűjtötte össze – 

elmondható, hogy 2014 évben 167%-kal (16.2 mrd $-ra) növekedett a közösségek által 

összeadott pénzösszeg nagysága az előző évhez képest. Már az ilyen célú aktív platformok 

száma is magáért beszél, nem csupán az azokon keresztül megfordult pénzösszeg nagysága. 

A világ nagyrégióit tekintve Észak-Amerika bonyolítja a legnagyobb forgalmat, 145%-os 

növekedésnek köszönhetően 9.46 mrd$-t adtak össze lakosai. Ázsia a második helyre 

kapaszkodott fel (3.4 mrd$), miután 2014. évi 320%-os növekedésével megelőzte Európát 

(3.26 mrd$).
55

 Az európai piac 74%-át Nagy-Britannia adta. Itt növekedett a világon a 

legnagyobb mértékben (410%-kal) a CF piac 2012-2014 között (Turan 2015) 

A teljes közösségi finanszírozás 41,3%-a (6.7 mrd$) üzleti és vállalkozói tevékenységek 

támogatására irányult. Ezt követte sorrendben a közösségi célú kezdeményezések (3.06 

mrd$), a film és előadó-művészet (1.97 mrd$), az ingatlan tulajdon (1.01 mrd$) és ötödik 

legnépszerűbbként a zenei és más művészeti felvételek (0.736 mrd$) céljával indult projektek 

segítése.
56
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Az ilyen crowdfunding (CF) platformokon tehát meghirdethetnek projekt ötleteket, melyet 

bárki támogathat (2. ábra). Általában egy megadott határidőn belül (leggyakrabban 1-3 hónap) 

kell összegyűlnie a projektötletben vázolt szükséges tőkének. Ezt természetesen a 

projektgazdák egy egyszerűbb, vagy költségesebb marketing kampánnyal, közösségi 

oldalakon meglévő kapcsolatrendszerüket kihasználva elősegíthetik. Egyes platformokon, ha 

ezt a küszöbértéket nem sikerült időben elérni, akkor a projektötlet nem kap támogatást („All 

or nothing” – azaz mindent vagy semmit szisztéma alapján). Máshol a részösszeggel is 

gazdálkodhatnak a projektgazdák, ha úgy döntenek („Keep it all” – tartsd meg mindet). Mint 

például az egyik legnépszerűbb brit platform az Indiegogo esetében (fixed, ill. flexible 

funding). Ez azonban megkérdőjelezi a projekt várható sikerességét és bizalmatlanságot 

szülhet a támogatók részéről. 

 

 

1. ábra: A közösségi finanszírozás folyamatábrája  

Valenciené – Jegelevičiūté 2014 alapján saját szerkesztés 

Ami a résztvevők motivációit illeti, azok igen változatosak lehetnek, mind a projektgazdák, 

mind pedig a támogatók (backers) részéről. A motivációjuk a két fél kapcsolatának 

kontextusától és az elérendő céltól is nagymértékben függ (Mollick 2014). 

Mint az alábbiakban, a CF típusainál is látni fogjuk, a támogatók lehetnek szimplán 

filantropikusak. Tarthatják csupán elvi kérdésnek egy-egy jó ügy (pl. környezetvédelmi 

megoldások) támogatását, vagy éppen politikai kinyilatkoztatásnak is tekinthetnek egy-egy 

kérdést és nagy tömegben állhatnak az adott ügy támogatása mellé (Mollick 2014). Máskor a 

vicc kedvéért támogatnak projekteket, mint amilyen a budapesti hármas metró felújítására 

indított kezdeményezés támogatása. Még ha irreális is volt a 211 milliós végösszeg elérése.
57
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De jövedelmező befektetésként is tekinthetnek a kezdő projektekre, vagy szimplán csak olyan 

apró dolgokra vágynak, mint az elismerés, vagy találkozási lehetőség a projektgazdákkal, 

esetleg olyan előnyeik származnak a támogatásból, hogy előbb, vagy kedvezőbb áron 

juthatnak a termékhez. 

Nagyon sok projektet alacsony költségvetéssel kezdeményeznek, ezek általában egyszeri 

alkalmak megvalósítását tűzik ki maguk elé (például kalóz fesztivál Oklahomában) és 

támogatóik is leginkább családtagok és barátok közül kerülnek ki. Mások kezdő vállalkozásuk 

elindítását remélik CF támogatással. Sok esetben ez össze is jöhet. A 2012-ben a 

Kickstarteren a legnagyobb támogatást szerzett 50 projektből 45 később működő 

vállalkozássá fejlődött. Máskor nem a támogatás megszerzése az egyetlen cél, hanem 

demonstrálni a javasolt termék szükségességét a piacon. A Pebble okos óráját például 

kezdetben nem tudott kockázati tőkéhez jutni, a Kickstarteren zajlott CF kampányt követően 

azonban sikerrel járt. A projektgazdának az is lehet célja egy kampány elindításával, hogy 

megszondázza a piacot. Felmérje, hogy milyen igény lenne az adott termékre. Így 

csökkentheti a gyártás kockázatát, vagy változtathat a gyártás mennyiségén. Nagyvállalatok 

kiegészítő termékeik piaci környezetét is előkészíthetik ilyen formában. A potenciális sajtó 

visszhang is előnye lehet egy-egy CF kampánynak (Mollick 2014). Emellett tudományos 

eredmények megvalósítása (Wheat et al. 2013), a projektgazda szakmai előmenetele is lehet a 

cél, mint például a tudományos projektek megvalósítása kapcsán, amire már külön platformok 

is létrejöttek (pl. Mycroriza, Petridish, #SciFund challenges) 

Természetesen a platformot működtető személyek, vállalkozás költségeit is fedezni kell. Ez 

általában egy projekt regisztrációs díjból, vagy/és sikerdíjból áll, esetleg minden 

hozzájárulásból számítanak fel bizonyos pénzösszeget. A Companisto nevű platformon nincs 

fix regisztrációs díj, sikeres kampányok után viszont 10%-os jutalékot kell fizetni.
 58

 Az 

OurCrowd nevű CF szervezet 4%-os sikerdíjat számol fel és a tőkebevonás után évente 2%-os 

management díjat kell fizetni, amiért a projektek mentorálásban, management tanácsadásban 

részesednek.
59

 A Symbid-nél például egy 250 EUR-os regisztrációs díj megfizetése után lehet 

kampányt indítani, a projekt sikere esetén a tőke 5%-át vonja le a platform. Ezen kívül még a 

kampány utáni adminisztrációs és jogi költségekre a meglévő cég struktúrától függően 4000-
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8000 eurót számíthatnak fel a vállalkozók.
60

 A goFundme oldal például 30 centet számít fel 

adományonként, valamint 5% alapdíjat és ehhez járul még egy 2,9%-os projektkezelési 

költség (Belleflamme et al. 2015). 

 

3. A közösségi finanszírozás típusai 

 

A közösségi finanszírozásnak napjainkban négy alaptípusát különböztetjük meg. Kezdetben 

az adományozáson (donation) alapuló volt a leggyakoribb, majd a kölcsönre (lending), később 

az ellenszolgáltatásra (reward), épülők terjedtek el. A törzsrészvényen (equity) és a 

honoráriumon (royalty/revenue) alapuló formái jelentek meg legkésőbb (Belleflamme et al. 

2015). 

A legtöbb publicitást általában az ellenszolgáltatáson és a törzsrészvényen alapuló 

kezdeményezések kapják, a kölcsön alapú közösségi forrásszerzés a domináns a piacon, 2014-

ben 11.08 mrd$ cserélt így gazdát.
61

 

 

3.1 Donation based – adományozáson alapuló 

 

Az adományozásra épülő kezdeményezések voltak tehát a legkorábban kialakultak 

hagyományos értelemben (Sándor pápa esete) és a mai modern értelemben is. Ez a típus a 

felebaráti szeretetre (filantrópiára), vagy a biológiában használatos altruizmus jelenségére 

hasonlít. Amikor is a populáción belüli egyedek akár a saját kárukra is segítenek másik 

egyedeket, ami az egyedek genetikai hasonlóságával egyenesen arányos, tehát leginkább az 

egy családba tartozó példányok között a legerősebb. A CF nyelvére lefordítva, legtöbben az 

érdeklődési körükbe tartozó projektek sikere érdekében (de természetesen kisebb 

valószínűséggel más témákra is) hajlandóak pénzt (erőforrást) áldozni. Tehát önkéntes 

hozzájárulásról van szó a közösség érdekében, miközben a projektgazda nem kínál pénzügyi 

visszatérítést, vagy bármilyen természetbeni juttatást, csupán az elismerést az adakozók 

számára. Ez a folyamat tehát nagyon hasonló civil egyesületek, vagy segélyszervezetek 
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kampányaihoz, esetleg állami felhívásokra, melyek leginkább katasztrófahelyzetekben 

jelentkeznek (pl. árvízkárosultak javára, vagy a MAL Zrt. által okozott vörösiszap katasztrófa 

károsultjai számára). Az ilyen jellegű kezdeményezések irányulhatnak egy-egy projektre, 

vagy nehéz időszakok átvészelésére is egy szervezet, vagy vállalat életében (Belleflamme et 

al. 2015). 

 

3.2 Lending based – kölcsönön alapuló 

 

A közösség tagjai ebben az esetben együtt nyújtanak kölcsönt a projektkezdeményezés 

számára. A kölcsön célja sokféle lehet, kérheti azt magánszemély is a saját céljainak a 

megvalósítására (esküvőre, lakásfelújításra, autó vételre, tandíj fedezésére), de kérheti azt egy 

vállalkozás is az üzleti céljai megvalósítására. A felhívást közzétevő maga alakíthatja ki a 

kölcsön feltételeit (pl. futamidő) és a banki kölcsönnél kedvezőbb kamatozást ér el, majd 

később a hitel törlesztésére minden hónapban egy fix összeget kell visszautalnia. A közösség 

tagjai pedig úgy nyújtanak segítséget, hogy közben a befektetett összegen nyereséget 

realizálnak. Kockázatvállalási hajlandóságunknak megfelelően akár több eltérő kockázatú 

projektet is lehet így támogatni és saját befektetési portfóliót kialakítani, csökkentve a nem 

fizetők kockázatát és a törlesztő részletekből havi bevételt realizálva. Ami a törlesztőrészletek 

elmaradását illeti, a honlap üzemeltetői ennek kockázatára felhívják a figyelmet, továbbá 

statisztikák közlésével segítik a befektetőket. A projektindításokat megelőző alaposan 

tájékozódnak a projektgazdák felől és minősítik is azokat. A legnagyobb ilyen platformok: 

LendingClub, Zopa, Kiva, Prosper.
62

 

 

3.3 Reward based – ellenszolgáltatásra épülő 

 

Ez a típusa a CF-nak egyfajta új értékesítési modellként is felfogható. A kampány során a 

támogatásért cserébe a terméket (pl. mp3 fájlt, könyvet, fotónyomatot), esetleg prototípust 

ajánlják fel a projektgazdák. Tehát egyfajta előjegyzést, előzetes rendelést jelent, így 

költséghatékony és gyors felfutást eredményezhet. Egyúttal azonnali visszajelzés a piactól, 

miközben jóval kisebb a kockázata, mint annak, ha előre legyártja egy cég a termékét és csak 

azt követően derül ki értékesíthetősége. Az ellenszolgáltatás mértékét a támogatás mértékétől 
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függően a produktum különböző változatai alkothatják (például különböző festéssel ellátott, 

egyéni igény szerint készített termékváltozatok, dedikált példányok). A gyártási költséget 

előfinanszíroztatják az online közösség céget támogató csoportjával, csak abban az esetben 

kezdik el a gyártást, ha összegyűlt elegendő érdeklődő, vagyis konkrét megrendelés. Az új 

termékeket elsőként használó úgynevezett „early adopter/lead user-ek” szokták támogatni a 

kampányokat. A siker kulcsa az, hogy minél több ilyen felhasználót érjünk el (Belleflamme et 

al. 2015).
63

 Másrészt, mint az innováció típusainál láttuk a termék életciklusának korai 

stádiumában, extrém körülmények között próbálják ki azt. Így jelezhetnek az előállító 

számára új, megvalósíthatónak tűnő, vagy éppen lehetetlennek elkönyvelt fejlesztési 

lehetőségeket. Ezáltal új termékötletet alkotva. 

Az egyik legnagyobb ilyen projekt a StarCitizen videojáték volt, melyre 72 millió $ gyűlt 

össze, nagyjából 750.000 rajongójától. A támogatásért cserébe pedig a játékban használható 

virtuális űrhajót, a befejezetlen verziókhoz korai hozzáférést, póló kaptak. 

Ilyen platformok például az amerikai Kickstarter, vagy a 630.000 felhasználót tömörítő 

francia Ulule és a Kisskissbankbank (Belleflamme et al. 2015). 

 

3.4 Equity based – törzsrészvényen alapuló 

 

A kezdő vállalkozó tulajdonrészt ajánl fel a közösségnek a finanszírozásért cserébe. A 

befektetők a befektetett összeg nagyságának megfelelően szereznek részesedést az adott 

vállalatban. Maga a befektetett összeg el kell érjen egy minimumot, de akár a projekt teljes 

költségvetését is kiteheti, így a felajánlott üzletrész egy kézbe is kerülhet. Az ilyen jellegű 

projekteknél jóval alaposabban kidolgozott üzleti tervre van szükség, nem csupán egy a 

projektet bemutató videóra, ami egy egyszerű, adományokon alapuló kampány esetében 

elegendő lehet
64

 A projektek mérete a néhány tízezer eurótól indul és egészen a hatszáz-ezer 

euróig terjedhet, de akár elérheti a milliós nagyságrendet is. A csak sikerdíjas és a vegyes 

oldalak (regisztrációs díj + sikerdíj) egyaránt elterjedtek, az oldal üzemeltetőinek sikerdíja 

eltérő mértékű lehet. Általában a platform birtokolja névleg a vállalkozásban lévő 

részvényeket a befektetők nevében. A befektetőket csoportként kezelik és gyakorlatilag nem 
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rendelkeznek egyéni jogokkal. A befektetők folyamatosan kapnak azonban információkat a 

vállalkozótól és a platformtól, de nincs közvetlen kapcsolat a cég és a befektetők között, így a 

napi üzletmenetbe sem szólnak bele. Az ilyen jellegű befektetésekkel kapcsolatban kritika 

leggyakrabban a kilépéssel kapcsolatban merül fel. Egyik megoldás az úgynevezett 

másodlagos piac létrehozása, ahol az equity based crowdfunding oldalakon szerzett 

részesedésekkel lehet kereskedni (pl. az Invesdor). Másrészt arra is volt már példa, hogy 

felvásárolták az így finanszírozott vállalatot. Az ilyen jellegű projekteket tömörítő oldalak 

általában nemzeti hatókörűek, de léteznek már globális vagy EU-s működési területtel 

rendelkező felületek is (pl. microventures.com, CrowdCube, Smart Angels, Gambitious, 

Venture Bonsai, Starters Found, Seed RS, Grow VC, Companisto).
65

 

Ez a típus jogilag viszonylag aggályos, mivel kevéssé van szabályozva, ezért kevésbé elterjedt 

is. Az Egyesült Államokban például 2013-ban nem volt engedélyezett. Az amerikai kormány 

egyébként 2012-ben fogadta el a crowdfunding törvényt (Mollick 2014). 

 

3.5. Royalty/revenue based – honoráriumon alapuló 

Ebben az esetben a projektgazda a tőkéből generált jövőbeli árbevétel egy részét ajánlja fel a 

befektetők részére. A befektetéstől számítva van egy általában néhány hónapos meghatározott 

türelmi idő, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres esetben már árbevétel keletkezzen. Innentől a 

honoráriumok áramlása is megindulhat visszafelé, a befektetők irányába. Éppen ezért ez a 

típus a már működő vállalkozások számára lehet hasznos, ahol a befektetett tőkével rövid 

időn belül árbevételt tudnak produkálni. Nincs fix költsége, csak akkor kell fizetni a 

honoráriumot, ha van a cégnek árbevétele. Amennyiben nincs, akkor nem terheli költség a 

befektetők felé. Ez mindenképp kedvezőbb a lending (hitelező) típusnál, miközben 

tulajdonrészt sem kell átadjunk támogatóinknak, mint az equity forma esetében. Hátránya, 

hogy a támogatók felé az árbevétel alapján visszacsorgatott honoráriumnak köszönhetően 

annak csak kisebb hányadát lehet visszaforgatni a vállalkozásba. Így esetlgesen nem marad 

elegendő tőke, hogy a vállalkozás tovább fejlődjön, növekedjen.
 
Ilyen oldalak például: 

Royalty Clouds, Tubestart és Pearltrees, míg az Appsfunder a mobiltelefonos alkalmazások 

fejlesztésére született projekteket tömöríti. A Quirky pedig a termékfejlesztés korai fázisában 
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lehetővé teszi a becsatlakozást és a hozzáadott értékért cserében lehet a bevételekből 

részesedni
66

 

 

4. Crowdfunding Magyarországon 

 

Magyarországon 2011 végén, 2012 elején indultak be az első CF platformok (az Indulj.be és a 

Kezdheted.hu, valamint a CreativeSelector).
67

 Jól jelzi a hazai CF piacot, hogy előbbi kettő 

weboldala ma már nem működik, míg utóbbin jelenleg 3 aktuális felhívás és három lejárt 

projektet tüntetnek fel. A futó kezdeményezések közül kettőnek egy forintot sem sikerült 

összegyűjteni, míg a harmadik 2500 Ft támogatással büszkélkedhet.
68

 Egy évvel korábban 

20.000 követője volt a platformnak. Ez természetesen nem feltétlen az oldal üzemeltetőinek a 

hibája, az is lehetséges, hogy a projektgazdák nem aktivizálják kellően 

kapcsolatrendszerüket.
69

 Másrészt a hazai gazdasági környezet sem feltétlen kedvez a CF 

platformok működésének. Hazánk közel tíz millió lakosából legfeljebb három-négymillió 

ember fizetőképes, ebből korai befogadó néhány tízezer a becslések szerint. A projekteket 

éppen ezért nem is nagyon érdemes néhány százezer forintnál nagyobb költségvetés 

tervezettel indítani.
70

 

A nehézségek miatt a CF platformok üzemeltetői új megoldásokkal is próbálkoznak. Ilyen a 

„villámmeló”, ami azt jelenti, hogy nem csak pénzzel, de munkával is lehet a projekteket 

támogatni. A megbízó felad egy munkát és befizet ezer forintot. A közösség egy tagja teljesíti 

a munkát, majd a befizetett öszeget nem ő kapja a munkájáért, hanem egy projektnek 

felajánlhatja. Ha nem tudja tartani a határidőt, vagy rosszul csinálja meg a munkát, akkor a 

megrendelő elutasíthatja azt és hozzájut a pénzéhez. Az első nagyobb ilyen villámmeló 

projekt egy dixit-kártyasorozat rajzolása volt társasjátékhoz: a 84-ből minden kártya 

megrajzolása után ezer forinttal lehet támogatni az oldalon lévő projekteket.
71

 

                                                           
66 http://crowdfunding.blog.hu/2014/05/09/royalty_based_crowdfunding#more6143321  
67 http://index.hu/tech/2012/01/18/elindultak_az_elso_magyar_kozossegi_szponzoracios_oldalak/  
68 http://www.creativeselector.hu/frissprojektek  
69 http://hvg.hu/tudomany/20120401_kozossegi_finanszirozas  
70 http://startup.mandiner.hu/cikk/20141017_crowdfunding_magyarorszag  

71 Uo.  

http://crowdfunding.blog.hu/2014/05/09/royalty_based_crowdfunding#more6143321
http://index.hu/tech/2012/01/18/elindultak_az_elso_magyar_kozossegi_szponzoracios_oldalak/
http://www.creativeselector.hu/frissprojektek
http://hvg.hu/tudomany/20120401_kozossegi_finanszirozas
http://startup.mandiner.hu/cikk/20141017_crowdfunding_magyarorszag
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A hazai kezdeményezésű, de külföldön indított projektek közül a FeelFlux játék (a fizikában 

ismert Lenz ágyú jelenségére épül) reward alapú CF keretében nyert el majdnem 37.000 $-t. 

Összesen hét támogató nem dotálta akkora összeggel a projektet, hogy cserébe valamilyen 

terméket kapjon. Tehát gyakorlatilag a már ismertetett előrendelés esete állt fenn. A 

termékszintek itt is megjelentek a reward típusú CF-nál már ismertetett módon. A legdrágább 

termékük 1500 $ volt és ezüstből készült (igaz csak egyet tudtak eladni belőle), míg 49 $-ért 

lehetett hozzájutni a legolcsóbbhoz. A projektgazdák tapasztalata szerint az Indiegogo 

platformon szerepelt oldalukat felkeresők 2,5%-a támogatta kezdeményezésüket. Az 

előrendeléseken az online médiában (Index, Sciencedump, Gizmodo) megjelent hírek, a 

közösségi hálók és a TV-s megjelenések (Szeretlek Magyarország, RTL Klub) is 

fellendítették. Tehát itthon kevésbé az anyagi támogatás, mint inkább a más jellegű (céges, 

média) megkeresések kapcsán profitáltak.
72

 

A ’Nyugat+Zombik’ projekt a hazai kreatív alkotás közösségi (nemzetközi) támogatására 

kínál példát. Szintén az Indiegogo platformon sikerült – technikai okokból – flexible (azaz a 

tartsd meg mindet) típusú kezdeményezéssel a kitűzött 12.000 $-os célt mindössze egy nap 

alatt teljesíteni
73

 és végül 1102 támogatótól annak 232%-át (27.864 $) összegyűjtenie egy 

fiatal alkotónak. Maga a projekt egy képregény megrajzolásának egy éves költségét és a 

támogatóknak szánt ajándékokat kellett fedezze. A projekt témája Nyugatos íróink, költőink 

és élőhalottak küzdelme képregény formájában (3. ábra). A projekt támogatásáért cserébe 

többféle ajándékot is felkínált kitalálója: támogatói blog hozzáférést, posztert, az elkészült 

dedikált képregényt, Nyugat+Zombik motívumokkal ellátott pólót, pulóvert stb.
74

 

                                                           
72 Uo. 

73 http://www.origo.hu/kultura/20141112-brutalis-siker-ady-endre-gyilkolhatja-a-zombikat.html  

74 https://www.indiegogo.com/projects/nyugat-zombik#/  

http://www.origo.hu/kultura/20141112-brutalis-siker-ady-endre-gyilkolhatja-a-zombikat.html
https://www.indiegogo.com/projects/nyugat-zombik#/
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3. ábra: Ady Endre a Nyugat+Zombik képregény Facebook kampányában  

Forrás: Nyugat+zombik Facebook oldala 

 

5. Közösségi finanszírozás a Kickstarteren 

 

Napjaink egyik legnagyobb (amerikai) CF platformja a Kickstarter, mely a reward based, azaz 

ellenszolgáltatáson alapuló platform, ahol a projektötletben vázolt költségvetés 

küszöbértékként funkcionál (mindent, vagy semmit elv). Egy projektötletre maximum 60 

napig lehet támogatást gyűjteni, de a platform üzemeltetőinek tapasztalatai alapján a 30 

napos, vagy annál rövidebb gyűjtést megcélzó projektek sikeresebbek, mivel nagyobb 

segítőkészség tapasztalható a szűkösebb határidők esetében. Jelenleg összesen 18 országból 

kezdeményezhetnek 18 évnél idősebb magánszemélyek, szervezetek projekteket. A platform 

maga összesen 115 alkalmazottat tart el. A sikeres projekteknek utalt támogatás 5 %-ra 

tartanak igényt a platform üzemeltetői. 2009-es megalakulása óta már több mint 2 mrd$ 

felajánlás érkezett be közel 9.75 millió támogatótól (ebből 3 millióan több ötletet is 

támogattak). Ebből 1.75 mrd$ felajánlás hasznosult a meghirdetett küszöbértékét elért 95.017 

sikeres projektkezdeményezésnek köszönhetően. Valamivel több, mint minden harmadik 

projekt (36,69%-uk) bizonyult sikeresnek az oldalon. A legtöbb sikeres projekt a zenei 

kategóriában született e tanulmány elkészültéig (4. ábra). Legnagyobb eséllyel pedig a tánc 

kategóriában pályáztak a közösség támogatására (63,33 %), míg a játék kategóriába tartozó 

sikeres projektekre érkezett a legtöbb felajánlás (369.6 millió $). 
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4. ábra: A sikeres projektek számának kategóriánkénti százalékos megoszlása 2015. októberében a Kickstarteren 

Forrás: Kickstarter.com adatai alapján saját szerkesztés 

A sikeres projektek több mint fele ezer és tízezer dollár közötti költségvetéssel rendelkezett 

(5-ábra). Egymillió dollárnál nagyobb adomány is érkezett be 132 projektre legtöbb a játékok 

(51 db), technológia (45 db) és design (23 db) kategóriákban. 

 

2. ábra: A Kickstarteren támogatott projektek százalékos megoszlása 2015. októberében, a projektek 

támogatási mértékének ($) megfelelően  

Forrás: Kickstarter.com adatai alapján saját szerkesztés 
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II. Multimédia trendek, ICT jövője és tudásgazdaság. Kreatív Ipar – 

Kreatív Marketing. Az online marketing új fajtái. 

Dr. Slezák - Bartos Zsuzsanna  

Dr. Spiegler Patrícia 

 

1. Kreatív ipar – Kreatív marketing 

 

A szakirodalomban kreatív ipar alatt olyan tevékenységeket értenek, amelyek gyökere az 

egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi 

tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni. 13 

iparágat határolnak le, és ezek közé sorolják többek között a reklám-hirdetési ipart, televíziót 

és rádiót, valamint a szoftverkészítést, játékfejlesztést is.
75

 A marketing és az 

infokommunikációs technológiák tehát maguk is a kreatív ipar részei, alapjuk az egyéni 

kreativitás, miközben új értéket hoznak létre az egyén és a társadalom számára. 

 

1.1. Multimédia trendek, ICT jövője és a tudásgazdaság 

 

A tudásalapú gazdaság közvetlenül a tudás és az információ teremtésén, elosztásán és 

felhasználásán alapszik. Az infokommunikációs technológiák (IKT) olyan eszközök, 

technológiák, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információközlést, feldolgozást, 

annak áramlását és kódolását hatékonyabbá és gyorsabbá teszik.  

 

A multimédia szó használata szakmai körökben az 1980-as években kezdődött. Ebben az 

időszakban kezdődött az asztali „játék" számítógépek széles körű elterjedése. Megjelentek a 

színes képernyőn futtatható játékprogramok, amelyekben sok esetben már hang is hallható 

volt. A multimédiát eredetileg a több érzékszervi csatornára ható információhordozók 

gyűjtőneveként emlegették. A többféleképpen megjelenő információ, a multimédia fokozza a 

felhasználó élményeit, könnyebbé, gyorsabbá teszi az információ felhasználását.  

A multimédia magában foglalja: 

                                                           
75 Creative Industries Task Force meghatározása a kreatív iparágakról. In: Ságvári B. (2005): A kreatív gazdaság elméletéről.   

http://mek.oszk.hu/06500/06544/06544.pdf  

http://mek.oszk.hu/06500/06544/06544.pdf
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 a hanganyagot (beszéd, hangzás, zene stb.) 

 a mozgóképet (szöveg, grafika, állókép, animáció, filmek stb.) 

 és az interaktivitást (egéren, billentyűzeten és érintőképernyőn keresztül) 

A multimédia több területen is használatos, mint például: 

 művészet (interakció a felhasználóval),  

 oktatás (elektronikus multimédiás enciklopédia),  

 szórakoztatóipar (filmek speciális effektjei, rajzfilmek animációi, multimédiás 

játékok),  

 tervezés (gépek előre megtervezés CAD),  

 gyógyítás (az orvosok gyakorolhatnak virtuálisan),  

 matematika és tudományos kutatások (modellezés, szimuláció).
76

 

 

Az 1990-es évektől megjelentek a multimédiás számítógépek, amelyek egyre inkább 

valósághű módon tudták kezelni az audiovizuális információt (kiemelten a hangot és a képet). 

A digitális technika, a számítógép által új lehetőség nyitott a multimédia területén.
77

 

 

A multimédia fejlődésével gyors változások következtek be életünkben, életmódunkban. Az 

1980-as évek kultikus személyi számítógéptípusa volt a Commodore 64. Az 1993-ban 

befejezett gyártásáig eladott 17–25 millió számítógéppel a C64 minden idők legtöbbet eladott 

számítógépmodellje lett és maradt.
78

 

 

25 évre rá, 2007-ben megjelent a netbook néven ismert hordozható számítógép kategória első 

típusa, az ASUS Eee PC amit szintén mindenki számára hozzáférhetővé vált. A három E betű 

eredete: „Easy to learn, Easy to work, Easy to play”.
79

 

 

2010-től pedig hódítanak a felhő alapú szolgáltatások (cloud computing). Többféle felhő 

alapú szolgáltatást különböztethetünk meg, a közös bennük az, hogy a szolgáltatásokat nem 

egy dedikált hardvereszközön üzemeltetik, hanem a szolgáltató eszközein elosztva, a 

szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a szolgáltatásokat a 

                                                           
76 https://hu.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia  
77 Herendi István, Krnács András (2011): A multimédia alapjai. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0013_herendi_multimedia_alapjai  
78 https://hu.wikipedia.org/wiki/Commodore_64  
79 https://hu.wikipedia.org/wiki/Asus_Eee_PC  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0013_herendi_multimedia_alapjai
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0013_herendi_multimedia_alapjai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
https://hu.wikipedia.org/wiki/Asus_Eee_PC
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felhasználók hálózaton keresztül érhetik el, publikus felhő esetében az interneten keresztül, 

privát felhő esetében a helyi hálózaton vagy az interneten.
80

 

Mindeközben az okostelefonok újabb és újabb generációi kerülnek a piacra. Az iPhone 

például funkcionálhat videokameraként, kamerás mobiltelefonként, hordozható 

médialejátszóként, illetve internetes kliensként, amely képes emaileket küldeni és fogadni, 

teljes funkcionalitású HTML-böngészővel van ellátva, továbbá képes mind Wi-Fi, mind 

mobilhálózaton történő adatforgalom továbbítására. A telefonra számtalan alkalmazást (app 

vagy application) tudunk letölteni.  2007 óta mindeddig nyolc kiadásban készültek iPhone-ok, 

a második kiadás, az iPhone 3G újításai közt szerepelt a 3G-szolgáltatás és a beépített GPS. 

 

Az új eszközökhöz új szokások is társultak.  Már nem a tulajdon áll a középpontban, hanem a 

megosztás, a közösség. A Spotify például egy ingyenesen is használható, kereskedelmi zene 

streamelő szolgáltatás, ami másolásvédelemmel ellátott tartalmakat tesz elérhetővé a nagyobb 

lemezkiadók közreműködésével. A „streaming media” egyidejű, vagy azonnali adatfolyam, 

általában tömörített multimédiás információ interneten keresztül való kézbesítése. 

 

Ma már eljutottunk oda, hogy a multimédiás eszközök összeolvadnak, így az okostelefonunk 

már TV-ként is funkcionál, vagy akár fizetni is tudunk vele. Megválaszthatjuk, hogy extrém 

nagy képernyőt használunk-e vagy az okostelefon kis kijelzőjén netezünk. A tartalmakat 

testre szabhatjuk vagy az alapján szolgáltathatjuk, hogy hol tartózkodunk. A mindennapi 

életünkben az új eszközöket, technológiát nagyon jól tudjuk hasznosítani, például ezáltal 

lehetővé válik a távmunka, az elektronikus ügyintézés vagy az interaktív távoktatás széles 

körű elterjedése.
81

 

 

A legújabb generáció már az információs társadalom szülötte. Akik 1995 után születettek, 

azok a Z generáció, egy új típusú nemzedék, a "digitális bennszülöttek" tagjai. Ők 

beleszülettek a digitális technológiák világába, amelyben már elképzelhetetlen élni a web 2.0, 

mobiltelefonok, más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül. Teljesen 

megváltoztak tanulási szokásaik, ez problémákat vet fel az oktatási rendszerben is. 

Jellemzőjük, hogy egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni (multitasking), 

egyre kevesebb időt töltenek olvasással, viszont egyre többet játszanak például számítógépes 

                                                           
80 https://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91_alap%C3%BA_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika  
81 Lemák Gábor: Multimédia trendek. http://pbkikregi.uzletahalon.hu/index.php?id=17073&term=  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91_alap%C3%BA_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
http://pbkikregi.uzletahalon.hu/index.php?id=17073&term
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játékokkal.
82

 Ez a generáció a kreativitás kifejezésére is magabiztosan használja a 

technológiát. 

 

Az infokommunikációs technológiák fejlődésével több lehetőségünk van az önkifejezésre, az 

innovatív és kreatív ötletek megvalósítására, ami a kreatív ipar kibontakozását segíti elő.  

 

1.2. A kreatív ipar és a marketing 

 

A marketing egy sokoldalú fogalom, a szakirodalomban folyamatosan újraértelmezik, 

valamint újabb és újabb trendeket mutatnak fel. Felmerül a kérdés, hogy miben más, milyen 

speciális kérdéseket vet fel a kreatív ipari szereplők marketingje.  

 

Általánosan elfogadott definíciója a marketingnek Philip Kotler-től származik. Eszerint a 

marketingmenedzsment a „célpiacok kiválasztásának, a vevők megszerzésének, 

megtartásának és számuk növelésének művészete és tudománya. Sikerét a kiemelkedő 

vevőérték létrehozásával, a vevőkhöz való eljuttatásával és annak kommunikálásával éri el.” 

 

A marketinget általában a menedzsment, a vállalkozásvezetés feladatának tekintik.  

A marketingmenedzsment a vállalkozás tudatos, piacorientált vezetés, az a tervezési és 

végrehajtási folyamat, melynek során a szervezet termékeinek és szolgáltatásainak 

fejlesztését, árainak kialakítását, értékesítésének megszervezését és eladásának ösztönzését a 

piaci környezettel és saját céljaival összhangba hozza.
83

 

 

A kulturális és a kreatív ipar szereplőire, elsősorban az állami vagy civil szférában tevékeny 

szervezetekre, sok esetben nem jellemző a piacorientált menedzsment szemlélet, sok 

intézmény non-profit célokat helyez előtérbe. Azonban a művészet, a kultúra és a gazdaság 

egymástól nem elválasztható, hanem egymással összekapcsolódó területek.  

 

Francois Colbert (1999) abban látja a kulturális ipar marketingjének egyediségét, hogy a 4 P 

közül a termék (porduct) áll a középpontban, ehhez igazodik a másik 3 P (ár, kommunikáció, 

                                                           
82 https://hu.wikipedia.org/wiki/Z_gener%C3%A1ci%C3%B3   
83 http://www.econom.hu/marketing-menedzsment/  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z_gener%C3%A1ci%C3%B3
http://www.econom.hu/marketing-menedzsment/
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értékesítés). A termék lesz ugyanis a művészeti, kulturális tartalom kifejezője, ez a piactól 

függetlenül születik meg, csak azt követően kerül reklámozásra, eladásra a fogyasztók 

számára. Ez részben a kreatív iparra is érvényes. Attól függően, hogy mi a kreatív ipari 

vállalkozás célja, változik a marketingről alkotott elképzelés, a piacorientáltság foka. Azok, 

akik a kreatív, művészeti célokat helyezik előtérbe, azoknak mindig a termék lesz az 

elsődleges, az ő esetükben a kínálat fogja meghatározni a keresletet, ehhez kell megkeresniük 

a megfelelő kommunikációs és értékesítési csatornákat. Lehet ez például egy profitorientált 

tervezőiroda vagy egy nonprofit művészeti egyesület is. Ezzel szemben egy olyan intézmény, 

ami a költségek megtérülését vagy a profit maximalizálását tűzi ki célul, inkább a kereslethez 

fog igazodni, a vevők szükségleteire, igényeire építi fel kínálatát. Itt sem az a lényeg, hogy 

profitorientált vagy nonprofit vállalkozásról van szó, hiszen lehet ez egy nem profitorientált 

zeneiskola éppúgy, mint egy profitorientált számítógépes játékfejlesztő cég (Birnkraut-

Diwan).
84

 

 

A piaci versenyben a következetes márkaépítésből a kulturális intézmények és a kreatív ipar 

szereplői is sokat profitálnak, hiszen a márka egyedülálló megjelenést, folytonosságot és 

minőséget jelent. A márkaépítés és a marketing eszközök megválasztása is a vállalkozás 

céljaitól, víziójától függ. Mivel a kulturális és a kreatív iparban a termék sok esetben adott, 

ezért sokkal nagyobb hangsúly helyeződik a többi tényező, elsősorban a marketing 

kommunikáció változatos használatára. 

 

2. Marketingkommunikáció  

 

A kreatív ipar szereplői is marketing tevékenységükben a hagyományos és új, digitális, online 

marketing csatornákat is használják.  

 

Ma már egyetlen cég sem engedheti meg magának, hogy ne költsön 

marketingkommunikációra, hiszen az internet terjedésének és a mobil informatikai 

eszközöknek köszönhetően, egyre több csatornán nyílik lehetőség a vevők elérésére Aki nem 

                                                           
84 Gesa Birnkraut , Rotraud Diwan: Die Marke in der Kreativwirtschaft. https://www.jpc.de/jpcng/ebooks/detail/-/art/gesa-

birnkraut-die-marke-in-der-kreativwirtschaft/hnum/6678921 

https://www.jpc.de/jpcng/ebooks/detail/-/art/gesa-birnkraut-die-marke-in-der-kreativwirtschaft/hnum/6678921
https://www.jpc.de/jpcng/ebooks/detail/-/art/gesa-birnkraut-die-marke-in-der-kreativwirtschaft/hnum/6678921
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tudja felhívni magára a figyelmet, az gyakorlatilag nem is létezik. Ugyanakkor az egyre 

modernebb eszközök gátolják az információ hatékony célba érését, mert megosztják a 

fogyasztók figyelmét. Ezzel párhuzamosan az óriási reklámdömping miatt nő a reklámkerülők 

száma. A felsorolt okok miatt egyre újabb és újabb marketingkommunikációs eszközök 

jelennek meg a piacon, mint például a gerillamarketing. 

„A marketingkommunikáció a cégek azon tevékenységének összességét jelenti, amelyek 

segítségével – közvetlenül vagy közvetve – tájékoztatni, meggyőzni vagy éppen emlékeztetni 

igyekeznek bennünket az általuk értékesített termékekkel, szolgáltatásokkal vagy márkákkal 

kapcsolatban” (KOTLER, Philip – KELLER, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. Bp.: 

Akadémiai Kiadó, 2005. p. 694. ) 

 

A marketing kommunikációban megkülönböztetünk Above-the-Line (ATL- vonal feletti 

kommunikáció) és Below-the-Line (BTL – vonal alatti kommunikáció) eszközöket. A 

klasszikus kommunikációs kategóriába sorolhatóak a televízió, rádió, sajtó, közterület, mozi, 

internet eszközei. A Below-the-Line kommunikációba a direktmarketing, személyes eladás, 

PR-kampány vagy értékesítés-ösztönzés eszközeit soroljuk. 

 

A vállalatok különböző módszereket alkalmaznak a termék vagy szolgáltatás hatékony 

kommunikációja érdekében. A marketingkommunikációs mix készítésében hat fő módszert 

használnak, melyek a következők: 

 

a) értékesítés ösztönzés /sales promotion 

Az eladásösztönzés a vásárló meggyőzésének közvetlen módja. Philip Kotler szerint az 

eladásösztönzés „többnyire rövid ideig ható ösztönző eszköz együttes, amelynek célja, hogy a 

fogyasztók vagy a kereskedelem gyorsabban, vagy többet vásároljon, vagy vegyen igénybe 

meghatározott termékeket vagy szolgáltatásokat.” (KOTLER, Philip - KELLER, Kevin Lane: 

Marketingmenedzsment. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2006. p. 761.) Tehát olyan eljárás, amelynek 

célja a termék, vagy szolgáltatás vásárlásának rövid távú növelése.  
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Az utóbbi években egyre inkább kedvelt marketingkommunikációs megoldás, hiszen azonnali 

eredménnyel kecsegtet és hatása gyorsan mérhető. Lényege, hogy inkább külső indítékokkal 

veszi rá a fogyasztót a vételre, mintsem a termék belső tulajdonságainak tudatosításával és 

hirdetésével. Az eladásösztönzés nem növeli tartósan az árukategória teljes forgalmát, hanem 

a vásárlások közti időszakokat rövidíti le, nem maradandó. Nem minden termék alkalmas a 

promócióra. Leginkább tömegcikkek, versenytermékek és gyors készletforgást igénylő 

termékek értékesítésénél működik jól. 

 

Az eladásösztönző eszközök tárháza nagyon gazdag. A promóció megfelelő kiválasztásához 

meg kell határozni a vásárlásösztönzés célját, a versenyfeltételeket, az eszközök 

költséghatékonyságát, a promóció mértékét, feltételeit, időtartamát és időzítését is. Eladás 

ösztönző eszköz lehet például egy verseny, utazás, bónusz, tagsági kártya, díj, hirdetési 

támogatás, ingyenes áruminta, költségátvállalás, kupon, engedmény, visszatérítés, 

készpénzfizetési engedmény, direct mail, kirakat, bemutató, értékesítési szóróanyag, 

katalógus vagy reklámtárgy. 

 

A leggyakrabban alkalmazott promóciós eszközök az árengedmények vagy árvisszatérítések, 

a szóróajándékok (olyan speciális reklámajándékok, amelyeken feltüntetik az ajándékozó 

vállalat nevét, logóját, reklámozandó márkájának nevét) az eladáshelyi vásárlásösztönző 

eszközök, (a POP- és POS-eszközök, a plakátok) és a jutalmak. Az ingyen vagy olcsón 

ajánlott árukat háromféleképpen népszerűsítik; amikor ingyenes, csomaggal együtt megjelenő 

vagy gyűjtőakciók ajándékaival bombázzák a fogyasztót. 

 

A különböző vásárlásösztönző eszközök különböző célok elérésére alkalmasak. A 

hirdetésekben és a nyomtatott sajtóban elhelyezett szelvények és kuponok kedvezőbb áru 

termékvásárlást tesznek lehetővé. A postaládába dobott kupon és az ingyenes termékminták 

hatékony módszerek új áruk kipróbáltatásánál.  A csomagoláson lévő kupon célja, hogy 

ugyanannak a terméknek a kipróbálását és újravásárlását, vagy egy másik termék próbálását 

ösztönözze. A csomagoláson vagy a csomagolásban található kuponoknak gyakorlatilag nincs 

terjesztési költségük, s messze a legmagasabb beváltási arányt biztosítják. (A kuponokkal való 

kereskedés jó példája Magyarországon a Bónuszbrigád.hu.)  
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Az ingyenes termékminták a fogyasztóknak díjtalanul felajánlott termékek, amelyeket 

személyesen vagy postán házhoz szállítva, az üzletben másik áruhoz csatolva vagy 

árubemutatók során juttatnak el a fogyasztóhoz.  

A versenyek, vetélkedők szervezése kedvelt fajtája az eladásösztönzésnek. Bizonyos 

termékek vásárlása esetén, a vásárló sorsoláson vesz részt, amelyen utazást, vagy nagyobb 

értékű fogyasztási cikket nyerhet.  

 

Promóciós hatása van a különféle demonstrációknak, a bemutatótermekben, szakboltokban, 

áruházakban, boltokban vagy magánlakásokon tartott árubemutatóknak. 

Az eladásösztönzésnek előnyei mellett hátránya, hogy nem alkalmas hossszú távú 

vevőkapcsolatok építésére. 

 

b) reklám 

A reklámnak sokféle meghatározása létezik, az adott kortól, trendtől függően. A mai 

értelemben vett reklám kifejezést az 1830-as évektől használják. Salacrou, egykori neves 

reklámszakember definíciója szerint „a reklám olyan technika, amely elősegíti bizonyos 

nézetek terjesztését vagy gazdasági kapcsolatok létrejöttét bizonyos, áruval rendelkező vagy 

szolgáltatást ajánló személyek és ezen árut vagy szolgáltatást használni tudó más személyek 

között.”( BROCHAND, Bernard – LENDREVIE, Jacques: A reklám alapkönyve. Bp.: KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004. p. 11.) 

 

A reklám jellemzően egyirányú kommunikáció, mely nem személyre szabott, hanem a 

legszélesebb nyilvánosságnak szóló üzenet, amit legtöbbször a tömegmédián keresztül 

juttatnak el a potenciális fogyasztóhoz. A reklám legfontosabb funkciói, a tájékoztatás - 

vállalati imázs építése, a befolyásolás, az emlékeztetés és a meggyőzés. 

Az érzékszervekre való hatása alapján a reklám lehet vizuális (sajtóhirdetések, köztéri 

reklámeszközök, reklám nyomtatványok, kirakatok, zászlók, zárttéri reklámeszközök, 

könyvjelző, meghívó, reklámpóló, bolti reklám), auditív (rádióreklám, hangosbemondók, 

mozgó árusok szignáljai), audiovizuális (reklámfilm, referenciafilm, televíziós reklámok), 

illetve egyéb (íz, illat, tapintás, kiállítások, vásárok, reklámtárgyak, ajándékok) kategóriába 

sorolható. 
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A marketingkommunikáció eszköze a médiahasználat módja szerint lehet elektronikus 

(televízió, rádió, internet), nyomtatott (újság- és magazinhirdetések, kiadványok), illetve 

közterületi reklám (plakátok, metróplakátok, citylight, stb.). 

 

A televíziós hirdetések fontos előnye, hogy egyszerre több érzékszervre hatnak, és gyakran 

ismételhetőek, így komplex ingerként könnyebben megragadnak a memóriában.  A 

reklámozás hátránya, hogy drága az előállítási illetve megjelentetési költsége. 

 

c) személyes értékesítés /personal select 

A személyes eladás során az eladó és a vevő között személyes kapcsolat jön létre, így a 

vásárló befolyásolása közvetlen kommunikáció során valósul meg. 

Legjellemzőbb módon a bolti kiskereskedelem (értékesítés a fogyasztónak pl.: luxuscikkek, 

műszaki cikkek forgalmazói) az ügynökségek és ügyféllátogatók (pl.: orvos látogatók) 

használják. 

A személyes eladás előnyei, hogy az eladó képes azonnal reagálni a vevő igényeire, 

közvetlenül jut információhoz a vevőről, a visszacsatolás miatt azonnali, személyes kötődés 

alakulhat ki a vevő és eladó között. Hátránya, hogy a célcsoport elérése időigényes, az 

egységnyi eladott termékre jutó költség magas. A megfelelő eladószemélyzet felvétele, 

képzése, motiválása is sok pénzt és időt igényel. 

 

A személyes eladás bár a legdrágább marketing kommunikációs eszköz, de gyakrabban 

eredményez vásárlást, mint a hirdetés. 

 

d) PR – Public Relations/közönség kapcsolatok 

A PR célja az emberi kapcsolatok ápolása, bizalomépítés, a vállalatról alkotott kedvező kép, 

pozitív imázs kialakítása. A közönség alatt nem csak a vevőt, hanem a beszállítót és a 

kereskedőket, a vállalat partnereit és alkalmazottait is értjük.   

 

A belső PR a szervezeten belüli hatékony kommunikáció biztosítását jelenti. A jó belső PR a 

különböző szervezeti egységek közötti, valamint a vezetők és beosztottak közötti megfelelő 

információáramlást eredményez, és egyúttal minimalizálja az informális kommunikáció 

negatív hatásait. A belső PR nemcsak azért fontos, mert gyorsítja és elősegíti a teljesítményt 

és a döntéshozatalt, hanem azért is, mert a szervezeti kultúrát nem csak a vezetők, hanem 
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minden egyes tag külön-külön és együtt is alakítja, így a szervezet minden tagja hozzájárul a 

szervezetről kialakult megítéléshez, imázshoz. Ha tehát megfelelő képet szeretnénk 

kialakítani a cégünkről, akkor el kell érnünk a vállalat munkatársainak a megfelelő 

informáltságát és a vállalattal való azonosulását.  

 

A belső PR fejlesztésének lényege, hogy a menedzsment részéről minden fontos információ 

eljusson a legutolsó emberig is. A vezetésnek tudomása legyen minden olyan kérdésről és 

tényről, amely a döntési folyamatban releváns. Leggyakrabban alkalmazott eszközei a 

vezetők találkozása a beosztottakkal, közös rendezvények, tréningek, ünnepek belső 

telefonhálózat kiadványok, intézményi lapfaliújság, hírlevél, audiovizuális eszközök. 

 

A külső PR a szervezet külső környezetével kiépített és folyamatosan fenntartott 

kommunikáció- és kapcsolatszervezést jelenti. Legfontosabb feladatai a kapcsolattartás a 

sajtóval (a szervezettel kapcsolatos hírek előnyös bemutatása), termékpublikálás, vállalati 

kommunikáció, lobbitevékenység (kapcsolattartás a törvényhozókkal) és a tanácsadás (a 

vezetőség tájékoztatása a nyilvánosság kérdéseiről). (KOTLER, Philip – KELLER, Kevin 

Lane: Marketingmenedzsment. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2006. p.772.) 

 

A marketing PR legfontosabb eszközei a kiadványok, események szervezése 

(sajtótájékoztatók, vetélkedők, falültetés stb.) a szponzorálás (támogatás nyújtása 

reklámcélokból), hírek, beszédek, közszolgálati tevékenységek, identitáshordozók használata 

(logó, céges levélpapír, egyenruha, névjegykártya, mappa stb.). 

 

A jó PR megszilárdítja a régi ügyfélkapcsolatokat és kapcsolatot teremt új ügyfelekkel, 

célcsoportokkal. A kreatív PR jól kiépített sajtókapcsolatokkal képes olcsón és hatékonyan 

hatást gyakorolni a közvéleményre, hiszen ha eléggé érdekes az általa kitalált hír, a média 

magától is felkapja, így nincs megjelentetési költsége. A PR alkalmazásának előnye tehát, 

hogy hitelességet sugároz, azokhoz a vásárlókhoz is elérhet, akik kerülik a reklámokat, illetve 

kiválóan alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet az adott cégre vagy termékre. 

Mai korunkban a világháló az egyik legfőbb kommunikációs színtér, ezért a külső PR-on 

belül kiemelten fontos szerep jut az internetes felületeken való megjelenésnek. Rendkívül 
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fontos a cég imázsát előnyösen formáló, modern és sok információt nyújtó honlap, valamint a 

közösségi oldalakon való megjelenés és ügyfelekkel való interaktív kapcsolattartás. 

 

e) direkt marketing 

A direktmarketing közvetlen kapcsolatteremtéssel megvalósuló interaktív kommunikáció. 

Jellemzően személyre szóló reklámeszköz, melynek eredménye azonnal mérhető.  

Legfontosabb eszközei a posta küldemények, telemarketing, elektronikus vásárlás, 

faxküldemények, e-mail, tévéshop, amelyek segítségével a fogyasztók személyre szóló 

reklámüzeneteket, vásárlási ajánlatokat kapnak. 

 

A direktmarketing legújabb csatornái már elektronikusok. Az internet segítségével a 

felhasználó kedve szerint részese és alakítója is lehet az információknak, kiválaszthatja a 

számára legmegfelelőbb ajánlatokat. A technika fejlődésének köszönhetően a vásárlók 

kényelmes otthoni környezetben, fáradság nélkül időt spórolva bonyolíthatják vásárlásukat. 

Az online katalógusok segítségével a termékek/szolgáltatások könnyen összehasonlíthatóak, 

és online megrendelhetőek. A legelterjedtebb online reklámformák: az email, a web alapú 

hirdetések és az online szponzorálás. 

 

A direkt marketing nemcsak a vevőnek, hanem az eladónak is hasznos. Az online vásárlás jól 

követhető, így a reklám hatása könnyen mérhető. Az internetes reklámokkal a reklámkerülő 

célcsoportok is könnyebben elérhetőek, illetve azok a dolgozók, akik munkájához 

hozzátartozik a számítógép és internet mindennapos használata. Az interaktív marketing 

további előnye, hogy ma már bármilyen változó szerint szűrhetőek a fogyasztói címlisták, így 

a célpiac jól szegmentálható, jól időzíthető, s a hosszú távú vevőkapcsolatok kiépítésére 

alkalmas. 

 

Az eszköz azonban etikai kérdéseket is felvet. Sokan zaklatásnak vehetik, ha munkaidőben, 

vagy késői időpontban telefonhívásokkal zavarják őket. Ugyanez vonatkozik a kéretlen e-

mailekre is, melyek leggyakrabban spamként érkeznek a potenciális fogyasztó postafiókjába. 

Nem ritka, hogy egy cég szándékosan félrevezető szórólapokat készít a fogyasztó 

megtévesztésére. Számos olyan ajánlattal is találkozhattunk már, ahol a vásárlások után a 

fogyasztó bekerül egy sorsolásba, mely által adatai bekerülhetnek további adatbázisokba, így 
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a cég olyan információkat is átadhat a fogyasztóról más cégeknek, melyről a fogyasztót nem 

értesítik. 

 

Természetesen a cégek többségére elmondható, hogy tisztességes ajánlattal jelennek meg, s 

céljuk valóban a célzott megkeresés, ezért igyekeznek megoldásokat találni a folyamatosan 

felmerülő problémákra. 

 

f) események és programok  

A vállalat által szervezett események, programok célja a vállalat kapcsolatának erősítése a 

célpiaccal.  Egyre több cég szervez úgynevezett roadshow-kat, melyek célja a közönség 

szórakoztatása, zenei előadók felléptetésével. Az események szervezésével a vállalat célja, 

hogy azonosuljon a célcsoport életstílusával, növelje nevének, termékének ismertségét, s 

megerősítse a fogyasztókban kialakult asszociációt az adott márka arculatáról. A jótékonysági 

szponzoráció célja a társadalmi kérdések iránti elköteleződés bemutatására szolgál. 

 

A szponzorálás hátránya lehet, hogy az események látogatottsága sikere becsléseken alapszik, 

így nem kiszámítható és általában a szponzornak nincs rá hatása. 

 

Az egyes módszerek különböző módon segítik a termék megismerését, eladását; ezért a jó 

márkaépítéshez szükséges az elemek közös, párhuzamos használata. Az integrált 

marketingkommunikáció lényege, hogy a vállalat egységbe rendezi a 

marketingkommunikációs eszközeit a még hatékonyabb megjelenés, és üzenet közvetítése 

érdekében.  

 

3. Új irány a marketingkommunikációban: gerilla marketing 

 

Napjainkban a televízión és interneten keresztül naponta több ezer reklámmal találkozunk. 

Marketingkutatási eredmények szerint, mivel a rövid távú memóriánk kapacitása korlátozott - 

5+2 információnál többet nem célszerű a fogyasztókkal közölni - a túl sok új információ 

kiszorítja a régit. A reklámdömping a fogyasztót egy idő után bosszantani fogja és előbb 

utóbb reklámkerülővé válik, csökkentve az információk számát. A megoldás részben a több 

felületre való, egyidejű részleges odafigyelésben van. Egy közelmúltban végzett felmérés 

szerint a felhasználók 51%-az internetezik számítógépen tévénézés közben, plusz 18% pedig 



218 

 

mobiltelefonon. Összesen 3%- az a fogyasztóknak az, aki csak a tévénézésre koncentrál. 

(KISS Mariann: Alapmarketing. Bp.: Aula Kiadó Kft., 2005. p. 56). 

 

Ehhez természetesen az informatika, számítástechnika rohamos fejlődése is hozzájárult. Ma 

már nemcsak televízión, de telefonon és interneten, ipadon is nézhetünk, letölthetünk 

videókat. A telefonunkon keresztül internetezhetünk, elérhetjük a számítógépünkön tárolt 

információkat, és számos online szolgáltatást alkalmazhatunk. 

 

A fogyasztók reklámfogyasztásánál ugyanakkor a közösségi oldalak terjedésével megjelenik a 

személyes kommunikáció és a tudatosság. A fogyasztók egymás ízlésében bízva, egymásnak 

ajánlva osztják meg véleményüket egy – egy szolgáltatásról, termékről. Mindezek hatására 

jött létre egy új marketingkommunikációs jelenség, a gerillamarketing.  

 

3.1. A gerillamarketing fogalma 

 

A gerillamarketing fogalmával először Jay Conrad Levinson 1984-ben megjelent 

Gerillamarketing című könyvében találkozunk. A gerillamarketinget, mint speciális marketing 

kommunikációt a következőképpen definiálja: „A gerillamarketing lelke és lényege, hogy 

hagyományos célokat, mint például a nyereség és az öröm, nem hagyományos módszerekkel, 

mint az energia befektetés és a pénz ér el.”
85

 Mint ilyen, rendkívüli kreativitást, jó ötletet 

kíván alacsony költséggel.  

 

Ide sorolható minden olyan reklámozási mód, ami nem hagyományos reklámfelületeken 

jelenik meg, tehát a gerillamarketing nem média, hanem ötletalapú kommunikáció.  

Jellemzője, hogy újszerű, innovatív, szokatlan és legtöbbször meghökkentő módszereket 

használ az üzenetei célba juttatására. Erre fő eszközei az ötletesség, a humor (morbid, 

abszurd, naturális stb.), illetve az esztétikum.  

 

A gerillamarketing a fogyatók csoportjait elsősorban a szóbeszéd, illetve elektronikus 

kommunikációs csatornákon keresztül éri el. Módszerei révén jóval olcsóbb lehet a 

hagyományos marketingnél, hiszen megkerüli a hagyományos médiumokat, ezzel 
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megspórolva például az óriásplakátok bérleti díját vagy a reklámok sugárzásának költségét. 

Conrad Levinson szerint éppen ezért a gerillamarketing a kis- és középvállalkozások számára 

lett kitalálva. Ezen kívül fontos jellemzője, hogy a vásárlás döntéshozatali sebességére 

koncentrál. 

 

Ezekből kifolyólag a gerillamarketing megfelelő marketing kommunikációs forma a kreatív 

ipar szereplői számára, hiszen lényege, gyökere az egyén kreativitása és az innovativitás. Az 

alábbiakban néhány példát mutatunk be a gerillamarketing alkalmazására. 

 

3.2. A gerillamarketing előfordulása a gyakorlatban 

 

A. Word of Mouth („szóbeszéd”) vagy buzz marketing 

A WOMMA (a Word of Mouth Marketing Szövetség) hivatalos definíciója szerint „a 

szóbeszéd alapú marketing (WOMM) az a módszer, melynek segítségével aktív és kölcsönösen 

jó kapcsolatot vagy párbeszédet lehet építeni fogyasztó és fogyasztó, illetve fogyasztó és 

kereskedő vagy szolgáltató között.”
86

 

 

A „buzz” szó jelentése pedig zsongást, bizsergést jelent. A WOM vagy buzz lényege, hogy 

egy adott termékről vagy szolgáltatásról a fogyasztók minél többet beszéljenek, ajánlják 

egymásnak a termékeket saját kapcsolati hálózatukon keresztül, adjanak hírt fogyasztói 

tapasztalataikról. A buzz alapja tulajdonképpen az az elmélet, miszerint a világon minden 

ember hat embernyi távolságra van egymástól, vagyis az ismerősökből álló láncolaton 

keresztül a világon minden ember elérhető valaki által úgy, hogy a két végpont között csak öt 

másik ember van. Érdekesség, hogy ezzel az elmélettel először Karinthy Frigyes 1929-ben írt 

Láncszemek című novellájában találkozhatunk,
87

 majd 1967-ben Stanley Milgram szociál-

pszichológus tesztelte az elméletet
88

.  

 

A buzz marketing alapja a hálózatos vagy network modell. A network modell a 

véleményformálókra, mint egyes csomópontok magjára épít, s az üzenet így a csomópontokon 

                                                           
86 http://womma.org/wom101/ 

87 http://mek.oszk.hu/07300/07367/html/01.htm#54 

88 http://hu.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram 

http://womma.org/wom101/
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keresztül jut el célcsoporthoz. Ők azok, akik egy-egy termékről többet kommunikálnak, 

kiterjedt kapcsolati hálóval bírnak és ők azok, akiknek adnak a véleményére. Emmanuel 

Rosen 4 csoportba osztotta a csomópontokat
89

: normál-csomópontokra, mega-csomópontokra, 

szakértői csomópontokra és szociális csomópontokra. A normál csomópontban olyan emberek 

állnak, akik átlagosan 50-200 emberrel vannak kapcsolatban, s egy bizonyos témáról 

megosztják véleményüket a csoporttal, ezzel befolyásolva őket. (pl. fodrász, kozmetikus) 

Mega-csomópontoknak nevezzük azokat a személyeket, akiknek erős a jelenléte a médiában, 

vagy a politikai színtéren. Ők jellemzően több százezer embert érnek el. A szakértői 

csomópontokban olyan személyek állnak, akiket szakértelmük miatt hitelesnek tartanak, 

kikérik a véleményüket szakmai kérdésekben. Végül a szociális csomópontba azok tartoznak, 

akik szociálisan aktívak vagy karizmatikusak. 

 

Míg a klasszikus marketing kommunikáció a célcsoport egy-egy tagját próbálja megszólítani, 

addig a véleményvezéreken keresztül történő kommunikáció jóval hatékonyabb, mert a 

célcsoport egymásra tett hatására épít. 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasszikus modell       WOM modell
90 

 

A fentiekből következően a buzzmarketing alkalmazása során az első feladat a célközönség 

kapcsolati rendszerének a feltérképezése és véleményvezéreik felderítése. Ennek ismeretében 

két eljárást különböztetünk meg, a „leapfrogging” vagy „békaügetést”, amellyel fel lehet 

gyorsítani a pozitív vélemények, szóbeszédek áramlását, illetve a „seeding” vagy „vetést”, 

azaz az üzenet eljuttatását a véleményvezérekhez. A leapfrogging lényege a fogyasztó 
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bizonytalanságban tartása, titok vagy rejtély elterjesztése az adott termékről vagy 

szolgáltatásról, az üzenet sejtetése vagy éppen a felháborodás keltése (például kivágott 

filmjelenetek csak DVDn).
91

 

 

A szóbeszéd gerjesztésére alkalmazott leggyakoribb módszerek, az információcseréhez 

szükséges eszköz, platform biztosítása, az online beszélgetések felkutatása és folyamatos 

követése, a fogyasztók bevonása és a meghallgatása, vagyis lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy a fogyasztók elmondhassák véleményeiket, tanácsaikat a cég számára a termék vagy 

szolgáltatás, illetve a márka kapcsán.  

 

A seeding lényege a véleményformálók közvetlen megkeresése egy-egy termékkel, oly 

módon, hogy a véleményformáló kiválasztottnak, kivételezettnek érezze magát, s ettől 

motiválva még lelkesebben osztja meg véleményét a hálózati csomópontokkal. Egy tipikus 

WOM kampány során ezeket az embereket egy cég, de inkább egy ügynökség felkéri egy-egy 

termék tesztelésére. A tesztelés során különböző egyéb szolgáltatásokat kaphat a tesztelő, míg 

az ő feladata cserébe a tapasztaltok megosztása a környezetével. (A módszer hatékonyságát 

jelzi a Bónuszbrigád álláshirdetése is, melyben magas fizetést ígérnek az általuk hirdetett 

szolgáltatások kipróbálásáért illetve a szolgáltatásokról írt kommentekért, videókért cserébe. 

A jelentkezők munkájukhoz a legújabb számítástechnikai eszközöket használhatják.) 

 

Jó példa a WOM kampányra az 1988-ban sugározott legendás reklám, a Müszi,
92

 amely 

beégette magát az emberek emlékezetébe. Igaz, hogy talán sokan a mai napig nem tudják, 

hogy a reklám a Mezőgazdasági Ügyvitel szervezési és Számítástechnikai Közös Vállalatot 

hivatott népszerűsíteni, a szóbeszéd mégis elérte.  

 

A fogyasztó vásárlási döntésénél nem hagyatkozik kizárólag saját magára, hanem hiteles, 

megbízható információt, forrást keres a végső döntése meghozatalához. Mivel a személyes 

kommunikáció az, amit az emberek a leghitelesebbnek tartanak, ezért a WOM marketing 

jelenleg az egyik legsikeresebb gerillamarketing kommunikációs eszköz. 

 

                                                           
91 http://www.onlinemarketingtippek.hu/index.php?option=comcontent&task=view&id=31&Itemid=33 

92 http://www.youtube.com/watch?v=XCW48PrV7YM 
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B. Ambient 

Az ambient az 1990-es években terjedt el a nyugati országokban, a megnövekedett reklámzaj 

miatt. A cégek meghökkentő reklámfelületeket kezdtek el használni főleg kültéri és közösségi 

csomópontokban, illetve egyéb nem szokványos helyeken (például sportoló testrésze). 

 

Az ambient célja, hogy a környezetbe illeszkedve kreatív megoldásokkal hívja fel magára a 

figyelmet. Viszonylag kevés emberhez jut el, viszont a hatása vitathatatlanul nagy. Ezek a 

reklámok az embereket olyan helyzetben, környezetben érik el, ahol senki sem számít rá. A 

meglepetés olyan figyelmet generál, amellyel a reklámozók újszerű módon 

kommunikálhatnak a célcsoporttal. Nem alkalmazkodnak médiafelülethez, jellemzően 

mindent marketingfelületnek kezelnek. „Az ambient jellemzője, hogy visszatükrözi a közvetlen 

környezetét, különleges atmoszférát teremt, s ha ez az atmoszféra értékes és releváns 

tartalommal bír a fogyasztó számára, akkor befogadja az üzenetet, és nem lesz elutasító a 

reklámmal szemben”. 

 

A reklámok lehetnek helyhez kötöttek (például mosdófelületek, iskolai, oktatási intézmények, 

gyógyszertári, kórházi, orvosi intézmények, bevásárlóközpontok reklámfelületei), illetve 

helytől függetlenek (közlekedési járművek külső és belső felületei stb.). Az ambient célját 

tekintve lehet reklámkommunikációs célra tervezettek (egyedi járművek, promóciós 

eszközök, freecard, bevásárlókosár felületei stb.), vagy nem rendszeres reklámcélú 

felhasználásra tervezettek reklám is (például egyedi installációk, hidak, épületek 

becsomagolása). Az alábbiakban három példával szeretném illusztrálni az ambient reklámok 

különbözőségét. 

 

A Volkswagen a Theory of Fun
93

 elnevezésű kampánya részeként, néhány nyomásérzékelő és 

pár méter fekete, illetve fehér műanyag segítségével a stockholmi Odenplan metróállomás 

egyik aluljárójának lépcsőjét alakította át egy hatalmas, működő zongorává 2009-ben. Az 

utasok felfedezve a poént, azonnal birtokba vették. A reklám célja az volt, hogy egy kis 

vidámságot, játékosságot hozzon az emberek mindennapi rohanó életébe, illetve hogy ennek 

segítségével arra serkentse a közlekedőket, hogy a mozgólépcső helyett a lépcsőt használják. 

A videót figyelve megállapíthatjuk, hogy a gyártók sikerrel jártak, vagyis a reklám elérte a 
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kívánt hatást. A reklám elterjedésében a vírusmarketingnek is nagy szerepe volt, hiszen az 

ambientből készült videót az egyik legnagyobb videomegosztó portálra töltötték fel. A 

reklámot több millióan látták azóta. Ötletessége, kedvessége, szerethetősége miatt könnyen 

megragad az ember emlékezetében. Bár a reklám gyártója csak a videó utolsó képkockáján 

jelenik meg, a kampány így is hatékonynak mondható, hiszen elősegíti azt, hogy a márka 

hallatára az innováció, ötletesség legyen a néző első asszociációja, s ötletessége miatt 

rákattintson a megosztás gombra.  

 

Az IKEA 2010-ben új bútorainak bemutatása céljából Párizs négy metróállomását 

bútoroztatta be a legújabb kanapéival és lámpáival. A 14 napig felszerelt megállók először 

meghökkentették az utazókat, de később birtokba vették az ülőgarnitúrákat. A bútorok 

nemcsak kényelmes ülőhelyet biztosítottak a várakozóknak, de az egész metró atmoszféráját 

is megváltoztatták, s egy kellemes légkört hoztak létre. A reklám fontos jellemzője, hogy 

nagyméretű, így gyakorlatilag kikerülhetetlen a metrót használók számára. Ugyanakkor a 

metróban nincs más reklámzaj, mely biztosítja az üzenet akadálytalan célba érését. A reklám 

nagy sikert aratott az utazók körében. 

             

 

A FEED South Africa egy olyan non-profit szervezet, amelynek fő célja hátrányos helyzetű 

gyerekek étkeztetése Dél-Afrikában. 2008-ban a szervezet egy különleges reklámot 

terveztetett bevásárló kosarakra. A kosarak alján kolduló utcagyerekek voltak láthatók, és a 

kosáron található szöveg a következő volt: Látod milyen könnyű az éhezőket etetni? Amikor 

valaki ételt tett a kosárba, úgy tűnt, mintha a képen látható gyereknek adott volna ételt.  A 

reklám szándéka szerint felhívja a figyelmet az éhező gyerekre, és informál arról, milyen 

módon adhatnak adományokat a szervezetnek. A kijáratoknál pénz - és ételadományokat 

gyűjtő kosarakat helyeztek ki az adományozóknak. Az alacsony költségű reklámot több 
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százan látták, melynek köszönhetően a szervezet honlapjának látogatottsága is jelentősen 

növekedett.
94

 

 

 

Egy újabb rendkívül szellemes reklám a jobsintown.de német munkaközvetítő szervezet 

különböző automatákra alkalmazott ötlete. Az Scholz&Friends reklámcég 2006-ban 10 fajta 

reklámot készített, melyet nem szokványos reklámhordózókon jelenített meg, hanem kültéri 

és beltéri gépekre ragasztott fel (játékautomatákra, tanktöltőkre, pénzautomatákra, fagyi 

gépekre, zenegépekre, reptéri csomagvizsgáló gépekre, mosodai mosógépekre, fotó 

automatákra, kávégépekre, és kisgyerekeknek készített játékgépekre).
95

 A felsorolt gépek 

közös jellemzője, hogy bár mindennapi tevékenységeink során találkozunk velük, eddig 

mégsem volt jellemző reklámcélú használatuk. A reklám alapja minden esetben ugyanaz: egy 

teljes alakos kép, rövid, de hatásos szlogennel. A reklám további érdekessége, hogy a nagyon 

jól kidolgozott, életszerű és életnagyságú embereket úgy ábrázolja, mintha az adott 

szolgáltatást a gépek belsejében ők végeznék el. Nem is igazán az ábrázolt munkakörök, mint 

inkább a munka körülményei okoznak döbbenetet első látásra. A reklám szövege a következő: 

Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz munkát végezz. A reklám rossz munkahelyi alternatívákat 

mutat sugallva ezzel, hogy a tied lehet más, ha például igénybe veszed a jobsintown.de 

szolgáltatásait. 

                                                           
94 http://adsoftheworld.com/media/ambient/feed_sa_trolley?size=_original 

95 http://allgraphical.blogspot.hu/2010/11/jobs-in-town-ads.html 

http://adsoftheworld.com/media/ambient/feed_sa_trolley?size=_original
http://allgraphical.blogspot.hu/2010/11/jobs-in-town-ads.html
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C. Viral vagy vírusmarketing 

A vírusmarketing a gerillamarketing másik fontos eszköze, ami tulajdonképpen a „szájreklám 

online megfelelője.” (KOTLER, Philip – KELLER, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. 

Bp.: Akadémiai Kiadó, 2006. p. 714.) 

 

Megjelenését a Hotmail postafióknak tulajdonítják. A Hotmail a felhasználók által küldött e-

mailek aljára becsatolt egy rövid felhívást arról, hogy a szolgáltatás ingyenes, így mindenki, 

aki regisztrált felhasználó lett és levelet küldött egyben reklámozta is a szolgáltatást. A 

szolgáltatás, így gyors sebességben nagyszámú felhasználtságot tudott elérni.  

A vírusmarketing lényege, hogy az üzeneteket a fogyasztók spontán közvetítik egymás felé, 

így az internet segítségével az villámgyorsan eljuthat a világ bármely pontjára. A 

vírusmarketing leginkább a közösségi oldalakon (Facebook, Myspace, eBay) kép és videó 

megosztókon (YouTube, Indavideo), blogokon, Twitteren terjed. Fontos, hogy ezeken az 

oldalakon lehet szavazni, lájkolni, kommentelni, megosztani, vagyis egymásnak ajánlani a 

reklámot. Típusát tekintve lehet videó, zene, kép, cikk, játék, képeslap, képernyővédő vagy 

akár powerpoint bemutató.  

 

A vírusmarketing jellemzője, hogy a kampány indítása után már nem irányítható, vagyis a 

fogyasztók kezében van az adott reklám további terjedése. Elmondható, hogy önmagában nem 

csodaszer, a reklám továbbítása előtt fontos átgondolni a célcsoport összetételét, földrajzi 

elhelyezkedését, az üzenet módját és ehhez kell megtalálni a legmegfelelőbb médiumot. A 
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vírusmarketingre is vonatkozik az az állítás, hogy leginkább a humoros, meghökkentő 

tartalmú üzeneteket továbbítják legszívesebben.  

 

Hazánkban a Balaton népszerűsítésére készített kampányfilmet
96

 említik a szakemberek jó 

vírusmarketing példának.  A reklám a KFT együttes: Balatoni nyár című kissé erkölcstelen 

slágerét jeleníti meg egy rövid animációs filmben. A film bár egyes körökben felháborodást 

keltett, mégis pár nap alatt több mint félmillió emberhez jutott el. A vírusmarketing 

jellegzetességeit három külföldi példával szemléltetném. 

 

T-mobil flashmob –„Life is for sharing” 
97

  

Az utóbbi években világszerte elterjedt a flashmob vagy más néven villámcsődület. A 

megmozdulás lényege, hogy egy előre meghirdetett időpontban egy előre meghatározott 

helyen egy bizonyos embercsoport konkrét céllal összegyűlik, majd valamilyen szokatlan 

közös tevékenység után a csoport villámszerűen szétoszlik. Az eredetileg alulról szerveződő 

megmozdulást a reklámszakma is felfedezte magának, s ma már megszámlálhatatlan azoknak 

a flashmob videóknak a száma, amelyeket valamilyen termék vagy szolgátatás reklámozására 

hoztak létre. A T-mobile megrendelésére létrehozott két és fél perces flashmob videót 2009-

ben töltötték fel, s azóta több mint 35.000.000 ember látta. A film a londoni Liverpool Street 

állomáson készült becsléseim szerint 200-300 beépített táncos bevonásával. A filmen először 

csak a megálló szokványos képét látjuk, majd hirtelen elindul a zene s először csak egy, majd 

folyamatosan egyre több külsőre civil ember kezd el táncolni mosolyt csalva ezzel a 

bámészkodók arcára.  A felvételen láthatjuk, hogy egyre több járókelő veszi a lapot és próbál 

becsatlakozni a koreográfiába. Természetesen azt is láthatjuk, hogy egyre többen veszik elő a 

mobiltelefonjukat, vagy azért hogy lefotózzák, levideózzák az eseményt, vagy azért, hogy 

elmeséljék a történteket valakinek. A reklám készítőjéről, illetve a termékről csak a videó 

végén szerzünk tudomást. A rövid reklámszöveg a következő: „Life is for sharing” – szabad 

fordításban: Az élet azért van, hogy megosszuk a pillanatokat. Az akkoriban még kevésbé 

elterjedt flashmob nagyon jól megtervezett, fiatalos, változatos és kreatív, mely szavakhoz 

könnyen kapcsolható maga a szolgáltató. A szokatlan megjelenítés felejthetetlenné teszi a 

reklámot, sőt arra ösztönöz, hogy újra és újra megnézzük, illetve megosszuk ismerőseikkel, 

barátainkkal. 

                                                           
96 http://www.youtube.com/watch?v=rb5x327jx6E 
97 http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM 

http://www.youtube.com/watch?v=rb5x327jx6E
http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM
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Volkswagen - Az Erő
98

  

Az Adweek nevű, médiával és reklámiparral foglalkozó szaklap kiválasztotta azt a tíz 

reklámot, ami a 2011-es évben a legjobban sikerült.  A nyertes alkotások között nem meglepő 

módon megint a Volkswagen reklámjával találkozhattunk. Az év legjobb reklámfilmje egy 

Darth Vadert játszó kisfiú történetéről szól, aki megpróbálja az erőt alkalmazni szűkebb 

környezetén, például megpróbál megmozdítani egy ágyon ülő játékbabát vagy megpróbálja 

mozgásra bírni kutyáját. Végül begördül a legújabb Volkswagen modell, ami apa távirányítója 

segítségével végre engedelmeskedik a kisfiúnak. Az autó máris a gyerek és általa az egész 

család barátja lesz, akiben mindenki megbízhat. A csupán egy perces reklámfilm a 2012-es 

Volkswagen Passatot hivatott beharangozni. A reklám jellemzője hogy közismert science-

fiction szereplőt állít középpontba, de a jelmezt egy gyerekre adja, mely által az egész reklám 

rendkívül bájos, humoros és szerethető lesz.  

 

Gagnam style- csillag születik
99

 

A csupán négy hónappal ezelőtt berobbant dél-koreai énekes, Psy klipje a vírusmarketing 

mintapéldája. Az ismeretlenből érkező énekes dalát négy hónap alatt 832.000.000-an látták, s 

a nézettség megfigyelhető volt, hogy minden nap kb. 11.000.000 millióval növekszik 

folyamatosan. A koreaiul énekelt, újgazdagokról szóló dal nem különösebben érdekes, viszont 

a klipben látható újszerű tánclépések már igen. Számos videó készült arról, hogy a világ 

teljesen különböző pontjain fiatalok egy csoportja utánozza a táncot. A tulajdonképpen 

egyszerű lépést gyorsan elsajátították az amerikai celebek is (például Madonna) de híres 

politikusok is (mint például az Amerikai Egyesült Államok elnöke Barack Obama) tovább 

növelve ezzel saját népszerűségüket is. A klipből számos feldolgozás és videó készült, illetve 

rengetek, olyan videó is, ami segít a tánc tökéletes elsajátításában. A kirobbanó popsiker a 

tudományhoz is utat talált: a 34 éves dél-koreai rappert meghívták előadónak az Oxfordi 

Egyetem 189 éves Oxford Union klubjába, ahol korábban Ronald Reagen vagy a dalai láma 

szólalt fel. A klip bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a legtöbbet - 5 millió 

alkalommal – kedvelt (lájkolt) videó. Sokan állítják, hogy Psy népszerűségének az oka a 

humor, a paródia, amit képvisel, ugyanakkor még mindig nagy azok tábora is, akik értetlenül 

állnak az óriási siker előtt. 

                                                           
98 http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0 
99 http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 

http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0
http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
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D. Az „astroturf(ing)”  

Az astroturf szó műfüvet jelent, de az astroturfing kifejezés jelentése ebben az értelmezésben 

„fűalatti”. Lényege, hogy megbízott PR és gerillamarketing szakemberek egy látszólag alulról 

jövő szerveződés által kezdeményezett kampányt hoznak létre, melynek hátterében 

valamilyen politikai cél, szervezet áll. Ismert módszerei a levélíró, online, e-mail és sms 

kampányok. A kampány jellemzője, hogy próbálja leutánozni egy valós alulról jövő kampány 

elemeit, a csoporthoz tartozás szükségletét állítva a marketing szolgálatába. További területei 

a megrendelőtől függetlennek tűnő aktivista mozgalmak, helyi csoportok, akciók, tiltakozások 

létrehozása ál aktivisták megbízásával. 

 

Az internet interaktivitása lehetővé teszi, hogy bármilyen témában megosszuk véleményünket 

közösségi fórumokon. Astroturfingnak nevezzük azt is, ha valaki nevét nem vállalva bizonyos 

érdekek mentén kommentel, vagy bérkommentel. Érdekesség, hogy ma már nem csak hamis 

kommentekről, hanem virtuális kommentelőkről is hallhatunk. Egyes cégek olyan softwaréket 

fejlesztettek ki, mely fiktív felhasználókat hoz létre. 

 

Magyarországon a Metro nevű ingyenes újságot próbálták bevezetni egy Amerikában már 

bevált módszerrel. A módszer szerint diákokat alkalmaztak arra, hogy metrókon és forgalmas 

csomópontokon olvassák a Metró újságot azzal a céllal, hogy minél többen minél több helyen 

lássák, felkeltve ezzel az érdeklődést.  

 

Érdemes említést tenni még egy csomagküldő szolgálat kampányáról is. A New York-i cég 10 

dollárt fizetett fejenként a portásoknak, hogy a cég csomagjait folyamatosan a pultjukon 

tartsák. A ház lakói így azt hihették, hogy valaki rendszeresen az adott cégtől rendel. 

 

Az astroturfing a megtévesztés marketingkommunikációs eszköze, mely hagy némi 

kivetnivalót maga után. Szakemberek szerint nem ajánlatos a módszer gyakori használata, 

mert az internet, a felgyorsuló kommunikáció miatt is nagy a lebukás veszélye. 
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4. Az online marketing új fajtái 

 

Az Internet alapú reklámozás dinamikusan terjed, az Internetes reklámok megelőzték a 

nyomtatott sajtót. A kreatív ipar szereplőinél fokozottan jelentkezik az online marketing 

eszközök alkalmazása, azok hatékonyságának kihasználása, ezért röviden áttekintjük az 

online reklámozás és marketing új formáit. 

 

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a 2014. évre vonatkozó reklámköltési adatai alapján 

elmondható, hogy a televízió után a hirdetők reklámköltései az Interneten koncentrálódnak. 

Az IAB Hungary Adex online reklámköltés becslése szerint 2014-ben a hirdetők összesen 

49,45 milliárd Ft-ot költöttek digitális reklámra, így 20%-kal bővült az online reklámpiac.
100

 

A 2014. év legfontosabb digitális reklámköltési folyamatai: 

 a webes Display 10%-os növekedéssel továbbra is a legnagyobb szegmens, 

 lassult a webes Search (keresőhirdetés) növekedése, de így is a második legnagyobb 

szegmens, 

 jelentősen, 33%-kal bővült a Listing szegmens, elsősorban az álláshirdetéseknek és az 

e-kereskedelmhez kapcsolódó árösszehasonlító szolgáltatások növekedésének 

köszönhetően, 

 lendületbe jött az email marketing szegmens, 51%-os növekedést produkált, 

 a szegmensek közül a mobilreklámozás produkálta a legnagyobb növekedést (+143%). 

A trendek
101

 azt mutatják, hogy online marketing alábbi új formáira helyeződik a hangsúly az 

elkövetkező években: 

 Tartalommarketing: Egyre fontosabb lesz, hogy a cégek rendelkezésre álló saját és 

közösségi felületein állandóan legyen friss, értékes tartalom, ami képes megfogni az 

emberek figyelmét és érdeklődését. 

 Webanalitika: Előtérbe kerül a hatékonyság az online reklámkiadások terén, ezt 

pedig csak úgy lehet szem előtt tartani, ha egzakt, számokkal igazolt megtérülése van 

                                                           
100 http://brandtrend.hu/kutatas/2015/03/03/20-kal-nott-a-digitalis-reklampiac  
101 http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2015/01/online-marketing-trendek-2015/  

http://brandtrend.hu/kutatas/2015/03/03/20-kal-nott-a-digitalis-reklampiac
http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2015/01/online-marketing-trendek-2015/
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a hirdetéseknek. A mérési eszközök rendelkezésre állnak bárki számára (pl. Google 

Analytics), azonban tudásra van szükség a működtetésére. 

 Remarketing: Olyan high-tech hirdetés célzási megoldás, amely lehetővé teszi, hogy 

meg tudjuk állapítani a felhasználóról, hogy járt-e már korábban a honlapunkon, sőt 

azt is tudhatjuk róla, mely aloldalainkat nézegette, ezért sejthető, hogy mely 

termékünk vagy szolgáltatásunk után érdeklődött már korábban, így a számára 

releváns terméket tudjuk hirdetni. Vásárlói szokásokhoz, a döntési ciklushoz lehet 

igazítani a remarketing kampányt. Óriási ütemben fejlődnek a legnépszerűbb hirdetési 

rendszerekben (Google AdWords, Facebook) a remarketing célzás beállítási 

lehetőségei. 

 Online reklámköltés: A különböző online hirdetési szegmensek között a közösségi 

média és a mobilfelhasználókra célzott hirdetések növekedése lehet a leglátványosabb. 

Figyelemre méltó trend, hogy egyre több nagyvállalat csoportosítja át TV hirdetésekre 

szánt büdzséjét online videohirdetésekre. 

 Email marketing: Az email marketing a mai napig az egyik legfontosabb és 

legköltséghatékonyabb online marketing eszköz, azonban nagyobb a verseny, egyre 

több a spam, folyamatosan erősödik az emberek önvédelmi mechanizmusa ezek ellen. 

Egyre kevésbé szeretnek feliratkozni, más hívószavak kellenek, más motiváció 

szükséges, hogy megkapjuk az email címet, és egyre több technikai kritériumnak kell 

megfelelni ahhoz, hogy az üzenet a végén célba érjen, és olvasható, élvezhető 

maradjon bármilyen eszközön.  

 Videó marketing: Egyes felmérések szerint 2017-re a teljes webes forgalom 3/4-e a 

videózáshoz fog kötődni. A videók megtekintésének exponenciális növekedése a 

mobil tartalomfogyasztás térnyerésével magyarázható. Ma már sokkal szívesebben 

néznek meg a látogatók egy pár perces videót, minthogy annak a néhány oldalas írásos 

lenyomatát elolvassák. Egyértelműen a YouTube uralta ezt a területet, de a Facebook 

is bejelentkezett erre a pozícióra. 

 Mikroszegmetáció: Egyre több csatornán használjuk a BIG DATA lehetőségeit, és 

ezekből az adatokból szegmentálunk, szűrünk, és tesztelünk.  Az adat a XXI. század 

legértékesebb valutája, ennek megfelelően azt birtokolni és felhasználni az egyik 

legfontosabb lépcsője a sikeres marketingnek. 
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 Mobilbarát honlap és mobil alkalmazások: A cégeknek fel kell készülni a mobil  

eszközön történő tartalomfogyasztásra, eszköz-független és letisztult egyszerű 

felhasználói felületekkel kell várják a látogatókat. 

 A konverziós útvonalak feltérképezése: Az online megjelenési formák sokszínűsége 

és a webanalitika fejlődése eredményezte, hogy összetettebben gondolkodunk a 

hirdetések eredményességéről. A vásárlást megelőző időszakban jellemzően akár 

többször, többféle csatornán keresztül találkoznak az érdeklődők 1-1 vállalkozással, 

illetve azok termékeivel. Ezeket az útvonalakat ma már bármelyik hirdető képes 

feltérképezni. Jellemző olyan integrált online kampány tervezése, amelyben tudatosan 

építik fel ezt a konverziós útvonalat és a megfelelő pontján a folyamatnak a megfelelő 

információt adják az érdeklődőknek. 
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