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Elemzésünk célja, hogy feltárjuk Győrben, mint az egyik legdinamikusabb 
hazai nagyvárosban a kreatív tevékenységeket és azok szervezett 
rendszerben, azaz vállalkozásokban jelen lévő egységeit. Jellemezzük 
ezek tevékenységet, leírjuk működési rendszerüket, felrajzoljuk 
kapcsolódási pontjaikat, a meglévő és a potenciális együttműködéseik 
tereiket, formáikat. A város és annak polgárai kölcsönösen együtt 
mozognak, egymásra hatnak, egymást alakítják, s ennek az interakciónak 
lesz az eredménye maga a Kreatív Város. 

 
Bevezetés 
 
Elemzésünk célja, hogy feltárjuk Győrben, mint az egyik legdinamikusabb 
hazai nagyvárosban a kreatív tevékenységeket és azok szervezett 
rendszerben, azaz vállalkozásokban jelen lévő egységeit. Jellemezzük 
ezek tevékenységet, leírjuk működési rendszerüket, felrajzoljuk 
kapcsolódási pontjaikat, a meglévő és a potenciális együttműködéseik 
tereiket, formáikat. Ezek mellett megadjunk olyan kreatív terek, 
térhasználatok formáit az európai nagyvárosokban, valamint a 
fővárosban, Budapesten, amelyek eredményesen működnek. Ezeknek a 
tereknek a működési modelljeiből és a Győrben található kreatív 
gazdasági egységekből javaslatot tegyünk „Győri Kreatív Góc” 
kialakítására, amiben a meglévő egységek spontán fejlődése lehetséges, 
valamint azok összekapcsolódása megoldható. Segítségükkel a meglévő 
gazdasági bázison, a felsőoktatási dimenziókban és a helyi közösségekben 
további kreatív tevékenységek alakulhatnak ki, terjedhetnek.  

 
A kreatív ipar meghatározása és tartalma  
 
A kreatív ipar kifejezés ellentéteket hordoz magában, hiszen az egyed 
önálló új alkotása és a tömegtermelés első hallásra pont az egymás 
ellentétét jelentheti (Hartley, 2005). A megnevezés egyik eredeztethető 
forrása Theodor W. Adorno és Max Horkheimer 1947-es „Dialectic of the 
Enlightenment” című könyvében található. Ebben a kultúra iparai fogalmát 
használták a szerzők, konkrétan a modern korszak tömegszórakoztatás 
kritikáját fogalmazták meg (Horkheimer et al., 2002). 

Az 1960-as évek közepén az Egyesült Államokból terjedt el a fogalom 
az angolszász és nyugat-európai országokba (Dedić et al., 2003), egész 
pontosan William Baumol 1966-os „Performing Arts: The Economic 
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Dilemma” munkája alapján. A KEA European Affairs (2006) kutatása 
szerint a kreatív ipar koncepciója a 90-es évek elején jelent meg 
Ausztráliában, 1994-ben a Keating kormány “Creative Nation” - Kreatív 
Nemzet néven jelentette meg a kulturális politikáját, 1997-ben a Dél-
Afrikában a „White Paper on Arts, Culture and Heritage” című 
dokumentumban szintén használják „nemzeti kreatív politika” kifejezést, 
döntően a kultúrához kapcsolódó ágazatok fejlesztséére (Booyens, 2012). 

A kreatív ipar a kreativitásra és a tehetségre épül, amelyek nem csak 
megújulnak, hanem az innovációk és az új tartalmak forrásai 
(Hendrickson et al., 2012). Az ötletek és a tudás, ezek egymással nem 
konkurálnak, hanem egymást részlegesen helyettesítő termékeknek lehet 
tekinteni, s válnak a növekvő megtérülésnek és bevételek generálásának 
a forrásaivá. A bevételekből lehetségessé válik a szükséges erőforrások és 
tevékenységek finanszírozása és az ötlet, kreativitás, tudás egy új 
formában való megjelentetése. Például a zeneipar szerzői jogvédelmi 
bevételei felhasználhatók arra, hogy újfajta disztribúciós módokat 
hozzanak létre a zenehallgatás terén, például hanglemezboltok helyett 
online boltok, és streaming (média interneten keresztüli sugárzása) 
jellegű fizetési modellek alakuljanak ki. Az ipar endogén karaktere 
lehetővé teszi, hogy a gazdaság méretétől független maradjon és kevésbé 
legyen érzékeny a külső hatásokra más szektorokhoz képest. A veszély, a 
példánk esetében itt a jogi védelem hiánya, kalózkodás lehet. 

A szakirodalom a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának 
felszabadításáról úgy fogalmaz, hogy „ágazat, amely a kultúrát használja 
alapanyagként (input), és kulturális dimenzióval bír, jóllehet az általa 
elállított eredmény (output) gyakran funkcionális. Ide tartozik az építészet 
és a dizájn, amely szélesebb folyamatokba integrálja a kreatív elemeket, 
valamint az olyan alágazatok is, mint a tervezőgrafika, a divattervezés 
vagy a reklámszakma”. 

A Koncentrikus körök modellje, mint rétegesen felépített rendszer a 
kreatív ötletek eredetére, helyére fókuszál. A kulturális termékeket az 
értékük különbözteti meg, míg a tartalma meghatározza a kör közötti 
elhelyezkedését (Throsby, 2008). Hangokkal, szövegekkel és képekkel 
dolgozó szektorok találhatóak a magban, és ezek hatással bírnak a 
koncentrikus körökre, a magtól távolodva csökken a kulturális tartalom és 
nő viszont a kereskedelmi tartalom (Hendrickson et al., 2012). Az 
irodalmat, zenét, előadói művészeteket, vizuális művészeteket kreatív 
művészeti magként nevezi meg, és ez alkotja a modell belső rétegét. 
Ennek a rétegnek fő jellemzője, hogy kereskedelmi forgalomba kerüléskor 
magas fokon tartalmaz expresszív értéket és megilleti a szerzői jogok 
védelme. A második réteg, az öleli elsőt körbe az egyéb kreatív művészeti 
mag. Itt a filmet, a múzeumokat és a könyvtárakat helyezte el a szerző. 
Tovább halad kifelé a harmadik réteg, a szélesebb kulturális mag, ahova a 
műemlékvédelmi (örökségi) szolgáltatásokat, a könyvkiadást, a 
zenerögzítést, a televíziót és a rádiót, a videó és a számítógépes játékokat 
sorolta. Legvégül a negyedik, a külső burok a kapcsolódó iparágak pedig, 
a hirdetéseket, az építészetet, a formatervezést és a divatot tartalmazza 
(2. ábra). Throsby (2008) szerint a kulturális javaknak és 
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szolgáltatásoknak két értéktípusa van, ezek a gazdasági és a kulturális. 
Önálló áruosztálynak is lehet azokat tekinteni ezen szempontok 
figyelembe vételével, amely akár területeken is átívelhet a kulturális 
jelenségeknek köszönhetően.  
 

1. ábra. Koncentrikus körök modellje 

 
Forrás: Throsby, 2008:150 

 
A kreatív ipar és kutatása Magyarországon 
 
„Magyarország lényegében rendszer szinten, azaz valamilyen erőteljes 
koncepcióba helyezve ez idáig nem sok mindent tud felmutatni.” (Kovács 
et al., 2011:52). A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 
kutatásában (Design Terminál, n.d.) úgy fogalmazta meg, hogy 
„kreatíviparnak tekintjük azokat a tevékenységeket, melyek egyidejűleg 
teremtenek üzleti és kulturális értéket”.  

A kreatív gazdaság, ipar megközelítésével a magyar szakirodalomban 
Ságvári és Dessewffy (2006:14), foglalkozott: „Általánosan elfogadott, 
hogy a kreatív gazdaság többnyire magában foglalja az alkotás 
megnyilvánulásának valamennyi formáját, ám nagy különbség van abban, 
hogy a művészi, kulturális termékek mellett idetartozónak tekintjük-e a 
tudományos és a szabadalmi területeket. Másképpen fogalmazva, amíg a 
kreatív gazdasági ágazatok szűkebb meghatározása csupán a kultúrára 
összpontosít, addig ennek tágabb értelmezése lényegében minden alkotási 
folyamatot, azaz valamilyen új gondolaton alapuló termék, szolgáltatás 
létrehozását a kreativitás részének tekint.”. A 2. ábrán láthatóak Ságvári 
és Dessewffy (2006) megközelítésének szintjei. 
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2. ábra. A kreatív gazdaság értelmezésének lehetséges szintjei 

 
Forrás: Ságvári & Dessewffy, 2006:14 

 
Kovács, Egedy és Sárvári (2011) a területi jellemzőket is vizsgálta a 

magyarországi kreatív ipar esetén. Módszertanuk az volt, hogy öt 
csoportba sorolták Magyarország településeit („Budapest, 100 ezer főnél 
népesebb városok, 50-100 ezer fő közötti városok, 20-50 ezer fő közötti 
városok és 20 ezer főnél kisebb települések”), és ez alapján vizsgálták 
meg a kreatív gazdaságot (3. ábra). 

Budapest dominanciáját támasztották alá, bizonyítva a kreatív gazdaság 
területi megoszlására jellemző erőteljes városhierarchia és méret 
függőséget (Lengyel & Ságvári, 2009). „Magyarországon a kreatív 
munkaerő jelentős része csak a fővárosban vagy a régióközpontokban 
(illetve külföldön) találhat magának érvényesülési lehetőséget” (Lengyel & 
Ságvári, 2009).  

Keresnyei és Egedy (2015) a KSH 1999, 2004, 2007, 2011 éves adatai 
alapján a működő vállalkozásra és az általuk foglalkoztatottakra, valamint 
realizált éves árbevételre végzett összeghasonlítást. Az adatsoron 
megmutatkozott a válság, a cégek és a foglalkoztatottak száma csökkent 
és átrendeződött, a kreatív iparból (kulturális) a kreatív osztály dolgozói a 
tudás intenzív ágazatokba kerültek át. Kutatási területe Pécs orientált volt, 
amit Baranya megye és a Dél-dunántúli régió kreatív gazdasági 
motorjának tart. 
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3. ábra. A kreatív gazdaságban foglalkoztatottak megoszlása 
településcsoportonként, 1999-2007 

 
Forrás: Kovács et al., 2011:51 

 
Úgy gondoljuk, hogy ezek a statisztikai lehatárolások egyrészt elavultak 

(Kovács et al., 2011), másrészt nem pontos a lehatárolás és nincs egzakt 
kreatív ipar definíció (Keresnyei & Egedy, 2015). Magunk is próbát 
tettünk, hogy a hazai adatok összegyűjtésével következtetést próbáljuk 
levonni a magyarországi kreatív iparról és osztályról. A kreatív osztály 
jelenlétét közvetett módon számos, az interneten elérhető adatbázis 
segítségével is ki lehet mutatni, akár automatizáltan is lehet adatokat 
gyűjteni a webbányászat módszertanának segítségével. Ilyen információk 
lehetnek: 

 a mérnökök száma és azok szakmai megosztása (különösen a 
építészekre), 
 különböző speciális tudást nyújtó, vagy közvetítést végző 
intézmények előfordulása,  
 a munkaerőpiac speciális keresletére vonatkozó információk, 
 művészek száma és a művészeti díjba részesülők,  
 tudósok, tudományos tevékenységet folytatók, tudományos 
minősítettek, MTA köztestületi tagjai,  
 könyvkiadó és a kiadványok száma, gyakorisága, 
 lokális médiák elfordulása, azok igénybevétele, 
 kiállítóhelyek és művészeti attrakciók (kiállítások, fesztiválok stb.), 
  bejegyzett szabadalmak száma és annak alakulása, 
 kreatívnak tekinthető vállalkozások előfordulása, 
 művészeti és más tudás közvetítő egyesületek, alapítványok, azok 
támogatottsága (1 %), 
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Fókuszcsoport a győri kreatív szereplők és szervezetek 
körében 
 
Primer kutatásunk során a 400 fő győri kreatív személyiséggel, vállalatok 
és egyesületek képviselőivel online kérdőívet töltettünk ki. Mivel a 
témában maradtak tisztázatlan pontok, ezért fókuszcsoportos 
beszélgetésre invitáltunk 30 fő kreatív személyt, akik a legkülönbözőbb 
ipar- és művészeti ágakban tevékenykednek. A meghívottak közül 22-en 
elfogadták a meghívásunkat és további nyolc fő vállalta, hogy írásban 
segíti a kutatást. Végül 14 fő megtisztelt bennünket jelenlétével. A 
fókuszcsoportos beszélgetésre a Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja Konferenciatermében (Győr, Liszt Ferenc u. 10) 
került sor. A nagy érdeklődésre való tekintettel két csoportban 
beszélgettünk a meghívottakkal, illetve további kettő fő írásban válaszolta 
meg a fókuszcsoport kérdéseit, mivel ők személyesen nem tudtak részt 
venni az eseményen, de fontos volt számukra, hogy részt vegyenek a 
KREATÍV Győr kutatásban. 
 

1. táblázat. Az 1. fókuszcsoport vendégei 

 
 

2. táblázat. A 2. fókuszcsoport vendégei 

 
 

3. táblázat. A 3. csoport vendégei 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
  

Név Kontakt Tevékenység Cím Web Email Mobil

1 Art 9000 tag Milu Milanovich Ildikófestőművész, rajztanár Győr http://www.art9000.hu/index.php?p=page@content&pid=12imilaaa@gmail.com

2 Keret Egyesület Tóth Péter szociológus, biciklis győr Győr ptoth@sze.hu 20/4508443

3 Kustán Melinda Kustán Melinda textiltervező iparművész Győr melinda.kustan@gmail.com

4 Miabaro Csermák Zsuzska grafikus Győr www.miabaro.hu miabarodesign@gmail.com 20/ 824 8539

5 Sinlifood Sinkó Lilla influencer, gastro blogger Győr sinko.lilla@sze.hu

6 Szarka Fedor Guido Szarka Fedor Guidografikus Győr www.szarkafedorguido.blogspot.comszarka.guido@gmail.com 20 /417 84 81

7 Szintézis-Net Kft. Molnár Pál Egyéb szoftverkiadás Győr www.szintezis-net.hu pmolnar@szintezis-net.hu 36 70 3635394

8 Torula Szalay Szabolcs civil szervezet Győr https://www.facebook.com/torula.muveszter/jelekterv@gmail.com

9 Utcai Sport Egyesület Győr Tóth Dénes civil szervezet Győr http://www.use-gyor.org/ info@use-gyor.org 30/6207646

1 csoport péntek Szept 28. 10.00-12.00

Név Kontakt Tevékenység Cím Web Email Mobil

1 Aminima Nagy Zsuzsa design bolt Győr, Apáca u. 7.http://www.aminima.hu/ minimabolt@gmail.com 312799

2 Hastag festek Dunaveczki Attila festő studio Győr hashtagfestek@gmail.com 30/9812572

3 Hefter Galéria és Shop Hefter Bruno üvegművész Győr, Apáca u. 7.http://hefterlaszlo.hu/ info@heftergallery.com 525567

4 Horváth Krisztián Horváth Krisztián balett Győr facebook.com/krisztian.horvath.3192

5 OLLA Group Ruppert András építésziroda Győr www.olla.hu  andras.ruppert@olla.hu 30 740 5110 

2 csoport péntek Szept 28. 14.00-16.00

Név Kontakt Tevékenység Cím Web Email Mobil

1 SAS és KOS társasjáték szaküzlet Eber Imre társasjáték egyesület Győr, Szent István út 41.https://www.saseskos.hu/gyoritarsasjatekegyesuleteber.imre@saseskos.hu 30/2748659

2 Mákvirag gasztroklub Varga-Horváth AdriennMákvirag gasztroklub Győr, Ady Endre u. 16.http://www.makviragklub.hu/hun/ info@makviragklub.hu 30) 560 7064

3. csoport írásban válaszolt
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Milanovich Ildikó, festőművész, rajztanár, Art9000 elnöke 
 
„Festőművészként, rajztanárként és több egyesület tagjaként veszek részt 
ezen a beszélgetésen. Célom, hogy olyan jobbító szándékú megoldásokat 
találjunk, amitől egy külsős szemlélő jobban odafigyel, mint egy másik 
városra. Véleményem szerint abban kell újnak lennünk, hogy egy olyan 
rendszert dolgozunk ki, amelyben a városunkba látogató eligazodik, új 
szemléletet lát. Fontos, hogy a városunkba látogató milyen módon kap 
információkat városunkról; utazása célját hogyan és milyen gyorsan tudja 
elérni, illetve milyen kreatív módon tudja elérni az információnak, a 
programokat, rendezvényeket, intézményeket.” 

 
Tóth Péter, szociológus a Széchenyi István Egyetemen; Keret 
Egyesület képviseletében 
 
„Szociológus és asztalos vagyok. Szociológusként a helyi társadalmakkal 
foglalkozom. Részt vettem az Európai Kulturális Főváros pályázatának 
megírásában 2010-ben, nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem. Az 
egyetemen helyi közösségek és társadalmakról tartok órákat. 2004 óta 
működik Győrben a Keret Egyesület, mely egy civil szervezet, célja a 
fenntartható és környezetbarát dolgok, térhasználat és főleg 
közlekedéssel foglalkozik. Mindamellett, hogy rendezvényeket szervez.” 

 
Kustán Melinda, ipari formatervező és textiltervező iparművész 
 
„Én egy metszet vagyok az ipari formatervező és az egyéni alkotó 
tevékenység között. Nagyon hosszú időt töltöttem és jelenleg is töltök az 
iparba, mindemellett egyéni alkotó is vagyok. Ez a két tevékenység 
párhuzamosan fut. Részt veszek az oktatásban, fontos számomra a 
fiatalokkal az állandó kapcsolattartás. Ezen három betáplálásból rakom 
össze jelenlétem.” 

 
Csermák Zsuzska, grafikus, Miabaro Design képviseletében 
 
„Képgrafikán végeztem, de jelenleg inkább alkalmazott grafikát 
alkalmazom. Ez egy szerelem projekt Győrbe visszaköltözve Győrről ilyen 
design tárgyakat létrehozni, melyek hordhatóak és szerethetőek. Ezt most 
már kicsit továbbfejlesztve részt veszünk különböző rendezvényeken, 
fesztiválokon. Van egy kis bázisunk, ahol képzőművészeti foglalkozásokat 
tartunk gyerekeknek. Ez most egy újabb lelkesedésünk. És mindenféle 
vizuális tervezéssel, munkával foglalkozunk.” 

 
  



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

138 

Sinkó Lilla, gastro blogger, influencer 
 
„A Széchényi Egyetem pályázati irodájában dolgozom, de ami miatt én itt 
vagyok, az nekem abszolút szabadidős tevékenység. Gastrobloggerként, 
influencerként töltöm a szabadidőmet a közösségi médián keresztül. 
Jellemzően az instagrammon és a facebookon, ahol a fiatalokat el lehet 
érni. Tekintettel arra, hogy most már a facebook esik vissza, ha marketing 
reklám felhasználását nézzük, ezért jellemzően az instagrammon 
mozgolódom. Ezt a tevékenységet 1,5 éve végzem itt több mint 12 000 fő 
a követő bázisom. Ilyen szempontból gastro vonalon viszonylag erős, ha 
az instagrammot nézzük. Együttműködéseim is vannak országos szinten, 
de vannak kapcsolataim helyi cégekkel is.” 

 
Szarka Fedor Guido, képzőművész grafikus 
 
„Egyik területem a képzőművészet, azon belül grafikusként végeztem a 
Képzőművészeti Egyetemen. Jött-ment győri vagyok, 5-6 éve élek 
Győrben. Az eddig tapasztalataimat szívesen megosztom. fókuszban van a 
fiatal generáció képzőművészeti képzése. A játszva alkotásba való 
bevonása. Ez az egyik főbb terület. A másik a feleségemmel közösen van 
egy kis Miabaro design boltunk, ahol győri tárgyakat, győri ihletésű 
dolgokat kínálunk”. 

 
Molnár Pál, Szintézisnet Kft. képviseletében innovációs igazgató 
 
„Szintézisnet Kft. innovációs igazgatója. lelkes innovatív és startup 
ökoszisztéma építő Győrben. Én küldetésemnek érzem azt, hogy Győrben 
legyenek vállalkozások és nekik egy támogató környezetük. A cégünk 
szoftverfejlesztéssel foglalkozik, alapvetően több mint 100 fővel. Ebből a 
területről van az én tudásom és tapasztalatom, így én erről az oldalról 
közelítem meg a kreativitást Győrben.” 

 
Szalai Szabolcs, Torula Művésztér képviseletében 
 
„Mesterségem tekintve építész vagyok és Concilium Arts Alapítvány által 
kezelt Torula Művészeti Központ képviseletében vagyok jelen. Ez egy elég 
széles spektrum, amit ez a most születő művészeti központ kíván 
képviselni. A kapcsolódási pont, illetve pontok evvel a mai eseménnyel: az 
ok, hogy egy olyan fizikai teret szeretnénk kialakítani, ahol pályakezdő 
fiatalok indulását tudnánk segíteni. Számukra ingyenes műterem 
biztosításával, ahol a meglévő épületet kihasználva mindenféle művészeti 
célú képzéseknek, workshopoknak, rendezvényeknek, előadó-művészeti 
eseményeknek, kiállításoknak adnánk otthont. És egy további nagyon 
fontos cél lenne, és ez személyesen nekem egy nagy fájdalmam, hogy 
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mecenatúra állapota ma Magyarországon, olyan amilyen, és hogy egy 
olyan teret szeretnénk létrehozni, ahol a fiatal alkotók, kiállítók és Győr 
városnak az a polgársága, aki hajlandó és kész a művészetekre áldozni, 
rendszeresen találkozhassanak, ezáltal megismerkedhessenek, barátságok 
és szinergiák születhessenek.” 

 
Tóth Dénes, építőmérnök, Utcai Sportok Egyesülete 
képviseletében 
 
„Építészmérnökként végeztem és a családi építőipari vállalkozásunkban 
dolgozom, melynek több profilja is van. Foglalkozunk online marketinggel, 
üzemeltetünk vendégházat, de amiért elsősorban ma itt vagyok, mert van 
egy Utcai Sportok Egyesületünk, amely a problémás fiatal korosztályt 
próbálja összefogni, útjukat egyengetni. Tagjai között vannak már neves 
országos illetve Európa bajnok biciklisek, deszkások, mint a Végh Andris 
kerékpáros, de vannak a deszkás fiatalok is országos szintű bajnokok. A 
városban ez sport illetve az underground kultúra egy kicsit 
mostohagyermek. Ezen szeretnénk változtatni, szeretnénk közelebb hozni 
a fiatalokat és az egész underground kultúrát, melyet a Csermák 
Zsuzskáék is képviselnek a Miabaro márkájukkal a városhoz, illetve a 
lakóihoz.” 

 
Nagy Zsuzsa, építész, Minima Design, Design Hét főszervezője 
és Terasz Csoport tagja 
 
„Főként építészként tevékenykedem. A Design Hét főszervezője, 
elindítója, illetve a Terasz Csoport tagja vagyok. A Terasz csoport egy 
kreatív formálódás építészekből, tájépítészektől és vízépítő mérnökökből. 
Főleg kreatív megmozdulásokat csinálunk város szerte, illetve tavaly 
kezdtük el a Design Hetet. Itt arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy a 
design mennyire fontos társadalmi és kulturális szerepe van, illetve ízlés 
formáló erejű. Az építészirodánkban 2012-ben nyitottam meg a Minima 
Design boltot, csak magyar designerek munkáját terjesztve, próbálom az 
emberek ízlését formálni.” 

 
Dunaveczi Attila, Hashtag Festek Művészeti Stúdió tulajdonosa 
 
„Hashtag Festek Művészeti Stúdió győri tulajdonosa vagyok. Mi itt 
Győrben 2017. december 1-én nyitottuk a stúdiónkat. Volt szerencsénk 35 
fesztiválon programként részt venni. Szerencsénkre győri közösség is 
szeret festeni. Az országban Győr mellett Sopronban 1.5 éve vagyunk 
jelen és jövőre terjeszkedünk Bécsbe. Próbálunk terjeszkedni, 
mindenhová elvinni a festészetet, művészetet. Két győri illetőségű 
festőművésszel dolgozunk. Szeretnénk a jövőben kiállításokat szervezni a 
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törzsvendégeink számára. Próbáljuk az emberek hétköznapjaiba a 
művészetet becsempészni.” 

 
Hefter Brúnó, üvegművész, Hefter Galéria és Shop 
 
„A Hefter Galéria és Stúdió ügyvezetője vagyok, melyet édesapám 
alapított az 1970-es években alapított. Jómagam 2010-ben végeztem az 
egyetemen és ekkor csatlakoztam édesapámhoz. 2006-tól van egy 
Művészeti Galériánk Pannonhalmán, ahol a művészeti munkát és 
alkotásokat mutatjuk be. 2018-tól a belvárosban is jelen vagyunk, van 
egy kis galériánk, ami nagyon kemény dió, főleg most a kezdetekben.” 

 
Horváth Krisztián, táncművész, pilates oktató 
 
„Közalkalmazottként táncművész vagyok. Vállalkozóként pilates oktató 
vagyok. Több mint 10 éve segítem az amatőröket ülni, állni, járni. 
Önmegismerésem során találkoztam a kineziológiával. Egy új 
tevékenységbe fogtam a nemzetközi gazdasági világban, melye a 
következő mottó ír le a legjobban: „connect, inspire and grow”. 
Tulajdonképpen összekötjük a termelőket, akiknek szükségük lehet 
segítségre és igyekszünk őket növekedésre serkenteni.” 

 
Ruppert András, építész, Olla Group építésziroda 
 
„Építész vagyok, egy 2 éves, fiatal építésziroda ügyvezető igazgatója 
vagyok. 10 építésszel dolgozunk, főleg társasház projekteken dolgozunk. 
Ami most folyik, az egy nagyon szomorú történet, de mi próbálunk egy kis 
kreativitást becsempészni ezekbe a projektekbe is és megmutatni a 
szakmában rejlő kreativitást. Mi pontosan azért, hogy mert fiatalok 
vagyunk, ezért erre még sok lehetőségünk eddig nem volt.” 

 
Éber Imre, vállalkozó, Sas és Kos Társasjáték egyesület 
képviselője 
 
„Mivel vásárlóink többsége hozzánk hasonló fiatalos ember, engedd meg 
nekünk, hogy tegező formában kommunikáljunk! A társasjátékok 
birodalma amúgy is egy kötetlen, laza világ, úgy gondoljuk, hogy 
mindkettőnk számára egyszerűbb így! Szeretsz játszani? Érdekelnek a 
különleges társasjátékok? Ajándékozni szeretnél? Tanácsra van 
szükséged? Társasjátékozó közösséget keresel? Jó helyen jársz! :-) 
Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy magas színvonalú szakértői 
tanácsadással és szolgáltatói szemlélettel segítsünk Nektek megtalálni, az 
üzletünk kínálatában lévő társasjátékok közül, az igényeitekhez illő 
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legmegfelelőbb terméket. Társasjátékot mindenkinek! Kikapcsol, fejleszt, 
összehoz.” 

 
Varga-Horváth Adrienn, vállalkozó a Mákvirág Gastroklub 
vezetője 
 
„Öt színes éve vezetem a főzőiskolánkat, azóta sokan megfordultatok 
nálunk. Egyre többen valljátok, amiben én már a kezdetektől is hittem, 
hogy a konyha remek helyszín a társas együttlétekre, legyen az 
lánybúcsú, zártkörű főzőest, csapatépítés, befőzés vagy adventi 
készülődés. Számomra, és hiszem, hogy a főzőesteken közreműködő 
szakácsaink számára is öröm a Veletek való együttlét, élményszámba 
megy minden este.” 

 
Kérdések és válaszok összefoglalása a három fókuszcsoport 
körében 

Mitől kreatív egy város? 
 
A résztvevők véleményei szerint, ha egy városban van élet, akkor az 
nagyon sokat segít a kreatív szféra kialakulásában. Tehát egy város 
esetében ne csak aludni járjunk oda és akkor már van helye a 
kreativitásnak. Ha egy egyetemista eljön Győrbe tanulni, akkor itt is 
maradjon. Bár Győr egy egyetemi város, de valaki eljön ide tanulni és 
tanulmányai befejezése után nagy eséllyel tovább áll a diploma 
megszerzése után. Egy diák ide eljön tanulni, hétfőn megérkezik, majd ha 
csütörtökön már nincsen órája akkor kipiheni a szerdai bulit és felszáll az 
első buszra, vonatra és indul haza az otthoni kis életébe. Mindenképpen 
hiányzik Győrből egy ilyen megtartó közeg és ennek kéne nagyobb teret 
találni. Ha van élet, akkor vannak programok, egy minőségi kultúra, 
minőségi élet. Amennyiben az egész kreativitást az önmegvalósítás mögé 
rakjuk, hogy megtalálja a városban a helyét és ez tényleg bármilyen 
terület lehet: sport, művészet vagy bármi, akkor az a város kreatív. 
Kreatív városra jellemző, hogy van egy nagy üres tér, ahol a divergens 
módon gondolkodó fiataloknak a saját igényeiknek megfelelően 
mozoghatnak, ahova be lehetne menni az új ötletekkel. A város attól 
kreatív, hogy szembe megy a szokásokkal és teljesen más, mint a 
környező települések kreatívkodásai. Nyitottnak kell lennie a fiatal 
generációk újító ötleteire, hiszen ez a kreatív és dinamikusan fejlődő város 
egyik kulcstényezője. De azt látjuk, hogy Győrben ez nem adott; 
határozottan nem. Fejlődik, de mintha az újító ötleteket meg sem hallaná. 
A kreatív város legalább tudja a benne élő kreatívok létezését. Győr nem 
nagyon tudja... Mindemellett a kreativitás nem csak ahhoz kell, hogy 
terméket hozzunk létre, hanem ahhoz is, hogy az örökségünket kreatívan 
használjuk fel. Minden város a saját örökségét ki tudja használni kreatív 
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módon, akkor kreatív lehet. Egy városnak elkötelezettnek kell lennie 
abban, hogy elősegítse az egyéni gondolkodást, 

A kreatív város fogalmát mindemellett 3 pillérrel határozták meg a 
résztvevők: legyen technológiai és gazdasági innováció a városban, ez 
generálja azokat az anyagi fedezetet, amelyek azt segítik, hogy élénk 
művészeti élet legyen a városban. Profi, fél profi és amatőr művészek 
egyaránt lehetőséget kapjanak a megjelenésre. A városban jelenlévő 
középfokú oktatás élénken jelen legyen a város életében. Összekapcsolva 
ezt a 3 pillért, nagyon fontos, hogy a város polgárainak információja 
legyen, illetve ezekbe a folyamatokba vagy nézőként vagy külsős 
tanácsadóként be legyenek vonva. Az a város a kreatív, amely ezeket ki 
tudja szolgálni. Győr jelenleg valamilyen szinten kreatívnak tekinthető, 
de... Adjunk teret! Egyáltalán nem biztos, hogy erre a szervezettség a 
megfelelő mód, illetve nem az anyagi háttér a legfontosabb kellék. 

 
Mit gondol Győr városáról az előbbi kérdés vonatkozásában? 
Mondhatjuk-e Győrről, hogy kreatív város? 
 
A kulcs a kommunikáció. Lehet egy kreatív város, de az itt élők nem 
tudnak róla. Nagyon fontos a minden korosztály számára elérhető 
kommunikáció. A lakosság általában csak utólag, a médiából, híradásokból 
értesülnek a szervezett programokról. Hangsúly: utólag. Ezen kell 
változtatni. A kommunikáció hiányát abszolút érzhetjük. A másik oldal, 
hogy a fiatalok elmennek Budapestre, külföldre. A fiatalok igénylik a 
kreativitást, de ők ezt nem érzik. Lehet, hogy van kreativitás, de őket 
nem éri el, vagy nem olyan a kreativitás, amire nekik szükségük van. Ha a 
jövőbe tekintünk, akkor nagyon fontos, hogy a fiatalokra koncentráljunk. 
Győr egy üzleti alapon működő város és ez a betegség meg is maradt, 
amiben a városvezetés rövidtávon nem lát üzletet, azon kezdeményezés 
nem kap lehetőséget. Vannak drága, a városképbe nem illő épületek, mint 
a Duna-kapu téren, mely alkalmas lenne egy szép kiállító térnek, de 
üresen áll. Illetve lehet kiállító tér, ha valaki megfizeti a busás bérleti 
díjat. Így inkább üresen áll. Ami nem üzleti alapon van, akkor az nem 
érdeke senkinek. A kreativitás pedig egy hosszú folyamat. És nem 
feltétlenül profitorientált. Először a kreativitás megéléséhez szükséges 
teret kell megteremteni. A kommunikáció, abba az irányba fordul, ahol a 
kreativitás van. Győr városában nagyon jól kitalált turizmusra koncentráló 
programok vannak. A kreativitás egy folyamat! Ha azt akarjuk elérni, 
hogy megtartsuk a fiatalokat, illetve bevonzzuk őket, akkor a számukra 
szükséges életteret kell megteremteni. Ne a városvezetés mondja meg, 
hogy mi legyen az akció, hanem az éppen belekerülő, aziránt érdeklődő 
közösség. Próbáljuk meg úgy végigjárni a tereket azok szemével, akik ide 
érkeznek hozzánk. Például a Püspök erdő egy kihasználatlan terület, nincs 
kultúrája, nincs infrastruktúra. Ugyanezzel a szemmel tekintve az összes 
többi létesítményünkre levetítve nincsen kiállító terünk, eltűnt az ifjúsági 
ház, és nincsen helyette semmi. Akkor tud inspirálódni egy művész, ha 
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van rá lehetősége, hogy egy olyan kiállítóterembe lép be, ahol tud 
inspirálódni. Ha valaki szeretné magát megmutatni, nincsen rá 
lehetősége. A városnak biztosítani kellene helyszíneket. A városban 
működő egyesületeknek nagy gondja, hogy nem tudja hol deponálni a 
dolgait. Nagy általánosságban egészen más város képét festi Győr a 
rengeteg rendezvénnyel. De ha jobban belemegyünk a részleteibe, akkor 
azt látszik, hogy nem kreatívoknak van sokszor - tisztelet a kivételeknek - 
nem kreatívoknak van kiadva a megtervezése és lebonyolítása, hanem 
oldjuk meg irodán belül dobjuk össze. Látszatára Milyen jó, hogy ilyen 
koncert, meg olyan rendezvény van a városban, de jobb minőségű 
rendezvények lehetnének, ha nem irodán belül születnének.  

 
Milyen jellemzőket, vonásokat kapcsol Győr kreatív jellegéhez? 
 

4. táblázat. SWOT elemzés az 1. csoportban 
Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

nagy változások 
zajlanak 

nincs tér kedvező földrajzi 
elhelyezkedés, 

lokáció 

materiális 
gondolkodás 

erős humán 
erőforrás 

kommunikáció 
hiánya 

erős iparváros kreatív 
tevékenységek 

kockázatvállalási 
hajlandósága 

nincs 
reprezentatív 

történelmi 
belváros 

irodai 
gondolkodás 

gazdag város kockázat vállalás 
politikai attitűddel 

terhelt 
rendelkezik 

izgalmas terekkel 
üzleti alapú 
gondolkodás 

igény a 
kreativitásra 

elmennek a 
fiatalok 

ipari kultúra 
kollektív tudata 

erős 

városrészek 
közötti kohézió 

gyenge 

lehetőség az 
egyetem 

senki nem meri 
kimondani, hogy 

mi a veszély 
Győrkőc, 5 
Templom 
fesztivál 

ipari múltunk 
elemei eltűnnek 

új betelepülők, 
mint potenciális 

megújítók 

elmennek az 
innovatív emberek 

 ipari kultúra 
kollektív 

tudatának 
objektumait 

elhanyagoljuk 

reprezentatív 
belvárosi tér 

bizonyos 
tevékenységeket 

elzárnak 

 fesztivál 
túlcsordulás, 

gyenge minőség 

egyéb városi 
terek 

kreativitás 
megtartó erő 

nincs a városban 
 nincs egy 

karakteres 
fesztivál kivéve a 
Győrkőc fesztivál 

Győr Bike  

 nincsenek 
kommunikátorok, 

kamaszok 
megszólítása 
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tehetséggondozás 
 hiányzik a Street 

Art 
igény a kreatív 

tevékenységekre 
pl. Mokka 

 

 hiányoznak a 
mesteremberek 

kreatív inkubátor 
ház 

 

 nincsenek minták kisvállalkozókat 
megszólítani, 
„téglapénz” 

 

 beszűkült oktatási 
rendszer 

polgári attitűd 
kialakulása- sikk a 

művészeti 
alkotások 

 

 hiányzó igényes 
üzleti gondolkodás 

művészettörténeti 
oktatás 

 

pezsgő város információ nem 
halad 

megszólítani a 
kreatívokat 

direktben kreatív 
kérdésekben 

túl sok fesztivál 

kikapcsolódás nincsenek beülős 
helyek 

támogatások 
rendezvényekre 

nincs minőség 

szuper közterek gasztronómia 
hiánya 

örökség 
kihasználása 

nem jönnek 
turisták 

Győrkőc fesztivál információháló 
hiánya 

győri vállalatok 
bevonása 

érdektelenné válik 
a város 

pozitív szemlélet enyészet az 
örökségen pl: 

RÁBA 

szakmai agora hatalom 

erős szakmai 
közösség 

turizmus hiánya 
kivéve a téli város 

csónakház nem elérhető 
minden ponton az 

internet 
közösségi tér nincs vízkapcsolat vízközelség  
Radó sziget kritikus tömeg 

hiánya 
Várkertkör -White 

party 
kezdeményezés 

 

informatikai 
hálózat 

túlcentralizált 
város 

gondolatépítés  

 több helyszín közösségépítés  
 internet a 

belvárosban 
szauna ház  

 térhasználat 
hiánya 

  

Forrás: saját szerkesztés 
 

A résztvevők határozottan építenének a város jó anyagi helyzetére, az 
egyetemi életre, a közösségi közlekedésre, sharing economy jellegű 
szolgáltatásokra, melyek még csak nagyon kis részben vannak jelen a 
város életében. Erős gyengeségként azonosították azonban a kreatív ipar 
iránti érdeklődés hiányát, a vezetőség nem megfelelő stratégiai munkáját, 
a terek, helyek kihasználásának korlátozott lehetőségét. A már meglévő 
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kulturális és örökségi tényezőkre sem feltétlenül épít a város, sokkal 
inkább modernizálja a tradicionális épületeit.  

 
Önnek mire lenne szüksége, és Ön hogyan tud hozzájárulni? 
 
E kérdések összefoglalása helyett az egyéni válaszokat foglaljuk össze, 
mivel lényegesebben információgazdagabb képet ad a szükségletekről és 
azok megvalósítási ötleteiről.  
 
 Sinkó Lilla: Amit én magam tudok tenni, azt megteszem. Viszont 

tényleg fontos, hogy támogatás legyen. Az ember eléri a saját korlátait 
és onnan már csak vergődéssel tud tovább menni, úgy hogy a 
befektetett energia sokszor már több, mint az elért sikerélmény. 
Szerintem ki lehet mondani, hogy a támogatás városi szintű támogatás 
legyen. Akár úgy hogy van egy városi internetes oldal, ahol megtalálni 
a kreatív személyeket vagy egy helyszín akár egy kétemeletes épület, 
ahol a felül a művészek foglalnak helyet, alul pedig a kreatívok. Ez 
elengedhetetlen, főleg ha az a cél, hogy a fiatalok ne menjenek el. 

 Tóth Dénes: Egy olyan épített teret szeretnénk (pálya, park, tér), 
amelyet a fiatalok határozzák meg, hogy az milyen legyen - mivel ők 
használják. Legyen egy alternatív sportolási lehetőség, ami nem a foci 
és futó pálya, ahol van lehetőség kreatív fal,, legyen lehetőgés a street 
art művelésére. 

 Tóth Péter: Ha megteremtjük a lehetőséget, akkor jönnek az emberek 
és alakulnak a közösségek. Például az Aranypart, ahol él a város 
(kenuztak, fociztak, kocogtak, bringáztak, kutya sétáltatók, 
sárkányhajósok stb.) Ugyanerre lenne szükség, csak nem a sportban, 
hanem kreatív téren. Olyan területeken, ahol az ember ki tudja magát 
élni. Amerikában ezt MAKER SPACE1-nek hívják, ahol egy épületben 
eszközök állnak rendelkezésre, hogy a különböző kreatív hobbikat 
kiélhessék. Itt lehet szakköröket tartani és be lehet vonni az idősebb 
szakembereket, akik szívesen buherálnak és tanítják az érdeklődő 
fiatalokat. 

 Szalay Szabolcs: Consilium Art Alapítványnak partnerekre lenne 
szüksége és a Torula Művészeti Központ fizikai helyet tud felajánlani. 

 Milu Milanovics Ildikó: Egyesületünk felajánlja, hogy ismét megszervezi 
a téli tárlatot, ami megszólítja Győr-Moson-Sopron megyét. 2023-ra az 
EKF-re tudnánk egy Győri Biennale-t rendezni, amely megszólítja a 
régiót, ehhez széles kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. Egy saját 
ötletünk, hogy a Jedlik Ányos utca sarkán megjelenést biztosítunk egy-
egy művésznek nagy print nyomaton. Mi iskolánk képzőművészeti 
fellegvárként ad helyet 5-dik éve a megyei rajzversenynek és ezt 
kívánjuk így folytatni. 

                                                 
1
 https://www.makerspace.hu/ 
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 Szarka Fedor Guido: Nekünk, illetve a képzőművészetnek is kreatív 
térre, helyre van szüksége. Amivel mi hozzá tudunk járulni, mint 
Miabaro vagy mint képzőművészek a friss gondolatok, a város 
látványával, próbáljuk kreatívan alakítani a várost. 

 Csermák Zsuzska: Nekünk ez egy misszió, ha gyermekfoglalkozásokat 
kezdünk, ne csak rajzoljanak, hanem gondolkodásmódot, szemléletet is 
alakítsunk, hogy értsék a designt. Legyen egy másfajta 
gondolkodásmód fejlődjön ki, hogy mikor felnőnek ne egy printet 
töltsenek le az internetről, hanem terveztessenek meg  

 Molnár Pál: Támogatás, az ötletek felkarolása, mentorálasa. Mi ezen 
dolgozunk sokan, hogy az ötletgazdák támogatást kapjanak. Illetve egy 
kis 40-70 fős közösségeket építünk. Az IT szektorban az ötlet 
versenyen egy asztalos csapat nyert. Az a támogatási közeg lenne jó, 
amely ezeket az ötleteket felkarolja, hogy előrébb gördítsék a dolgot. 
Azt gondolom, hogy adni kell. Ha egy vállalkozás elér egy bizonyos 
szintre, akkor vissza kell adnia a társadalomnak. Van értelme ezt 
csinálni. Elkezdtünk egy programot: hátrányos helyzetű gyerekeket 
tanítottunk programozni, annyira kis dolog volt,de nekik csillogott a 
szemük. A fontos, hogy ne csak a saját kis életüket éljék a 
vállalkozások, hanem vissza is tudjanak adni. 

 Ruppert András: Nekünk a visszacsatolás nagyon hiányzik. Van egy 
tőkeerős kör, ahol az információ áramlik, de azon kívül nem. 

 Nagy Zsuzsa: Győrben nincsen intellektuális kritika. A kritika nem 
feltétlenül negatív, lehet pozitív is, a lényeg, hogy szakmai kritika 
legyen. 

 Hefter Brúnó: Az egész városban nincsen egy kiállítás kritika. 

 
Összefoglalás 
 
Kreatív város értelmezése a szereplőknél többféle közelítésben volt 
olvasható. A tereket keresték, a megújítás nyújtását, az újdonságok és 
másságok kínálatát, vagy éppen az adottságokkal való jobb megélést, 
azok elfogadását, befogadását. A kreatív város képlet sokban 
összecsengett a szakirodalomban megfogalmazottakkal, de a győriség, 
mint lokális beépültség jelen volt a gondolkodásban, a fogalmi 
meghatározásokban.  

A győri célpiac és célközönség vonzza a kreatív szervezeteket és 
személyeket a városba, azonban lényeges, hogy magas a Győrben 
születettek, ide erősen kötődők aránya az elemzésekben, vagy éppen az 
itteni fogyasztói közönség miatt idetelepülők aránya.  

A kreatív tevékenységek jellegét tekintve valójában kreatívak, hiszen a 
válaszadók kiemelten értékelték a tudást, az ötleteket, de nem 
hanyagolták el a kommunikációs rendszereket és az ösztönzést, az 
elismerést. Érdekes a fizikális tényezők (ingatlan, anyag, gépek, eszközök, 
alkalmazottak, tanítványok) ezek kimondottan mérsékeltebb minősítést 
kaptak, s megdöbbentő, hogy az anyagi források (tőke, finanszírozás) a 
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legalacsonyabb értékelésben részesültek. Hasonlóan a reklámnak, a 
marketingnek sem tulajdonítanak kiemelkedő szerepet. A kreatív alkotói 
tevékenység - mint az jellemző a győri kreatív iparra -, erősen személyes 
jellegű, vélhetően nem követel meg átfogó piaci demonstrációt, nem 
tőkeigényes, s gyenge az utánpótlása (elég fiatal a szereplő gárda, így 
nem gondolkodik a folytatásban). Ugyanakkor magas képzettséget, 
ötletességet, de kimondottan gyakoribb kommunikációt követelnek, nem 
beszélve az elismerésről!  

A misszió egyértelmű: Kreatív város, Kreatív polgár eszméjét kívánjuk 
megvalósítani. Győr fejlődésének következő új fázisába kerültünk, ahol 
már nem a tradicionális erőforrások képviselik a jövőt, így a humán 
kapacitások, az innováció, a megújítást képviselő tényezők, ezek között 
fel kell erősíteni azokat a faktorokat, amik a szellemi inspirációkra 
épülnek, azokat hozzák aktív helyzetbe. Maga a város, mint gazdasági, 
társadalmi, környezeti és közösségi tér képes és alkalmas elindítani 
ezeket a mélyebb megújítási folyamatokat, amiket csak maguk a kreatív 
polgárok tudnak mozgásba hozni, ahhoz lendületet adni. A misszió tehát 
két síkon valósulhat meg, a város, mint rendszer szintjén, annak minden 
dimenziójában, míg a másik szint a polgárok, a városhasználók, az 
emberek, akiknek az életét lehet és kell - részben önmaguknak - 
megújítani. A két szint a város és annak polgárai, tehát kölcsönösen 
együttmozog, egymásra hatnak, egymást alakítja, s ennek az 
interakciónak lesz az eredménye maga a Kreatív Város. 

A misszió célok rendszerén valósulhat meg. Hármas célrendszer 
határoztunk meg - éppen a szereplők bevonása révén. Az inspiratív miliő a 
városi világot képviseli, azaz olyan urbánus teret határoznánk meg, 
aminek már a kialakítása elmúlt években megkezdődött, annak számos 
eredménye konkretizálódott. Lényegében folytatni kell - s erre egyértelmű 
képletek adottak - a városi tér megújítását, de ebben nemcsak a városi 
hardverek átépítése a lényegesek, hanem a városi szoftverek is. Ezek a 
szoftverek maguk azok az intézmények, amik gerjesztik, aktivizálják a 
kreatív folyamatokat, közösségeket teremtenek meg, vagy a meglévőket 
új keretekbe szervezik, formálják át. A programok között majd utalunk 
azokra a beavatkozásokra, amik képviselik ezen szoft elemeket.  

Az újdonságok befogadása a város nyitottságának megtartására, 
megóvására irányul. A befogadó jelleg mindig is jellemezte a várost, 
annak történetének inherens része, lényegében erre épült a folyamatos 
fejlődése, ám mindezek együtt jártak, együtt járnak a klasszikus polgári 
konzervativizmussal, egyfajta óvatos megtartó funkcióként. Az 
újdonságok is mások, mint korábban, ezekre a nóvumokra jellemző, hogy 
rendkívül gyorsan és szabadon terjednek, azok befogadásában az aktív 
generációknak és fiatalságnak beláthatatlan szerepe volt, van, s végül 
komplex rendszert alkotnak, egymásba kapcsolódnak, kvázi szinergiát 
alkotnak. Az Ipar 4.0. vagy az internet behatolása a hétköznapokba, az 
információk villámgyors elérése és hasznosítása, vagy a digitalizáció 
radikális rendszeralakítása, de nem beszélve a fogyasztási terek és 
dimenziók átalakulásáról és sorolhatnánk a további tényezőket, mind-
mind ezt a nagy átalakulást hordozzák és terjedésükkel jellemezhető a 
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város nyitottsága. Tehát nem egyszerűen valamiféle további innovációs 
aktivitást tartjuk a kreatív stratégia egyik céljának, hanem újfajta, sokkal 
árnyaltabb, több dimenziós befogadás ösztönzést, s ennek részben 
hardver elemei (lásd az előző cél), s szoftver bázisai vannak (oktatás, 
kommunikáció, együttműködések, stb.). 

Végül az újragondolt tradíciók alatt azt kell értenünk, hogy a város 
rendelkezik komplex területi tőke állománnyal, amelyben folyamatosan 
jelen volt és van a város gazdaságának, társadalmának, környezetének, s 
intézményrendszerének adottságai, hiszen azok formálták ki ezt az várost, 
mint erőforrást. A tradíciók mindegyik alkotóban megtalálhatók, más és 
más felhangokkal, mélyebben, vagy a felszínen, elismerten, vagy nem 
megértve, nem tudatosulva. Fel kell fejteni a tradíciók aranyfonalát (erre 
nagyszerű példa a tervezett városmonográfia kidolgozása és 
megjelentetése), s ezt újra kell - éppen a befogadás új terei 
szintetizálásának segítségével - gombolyítani, megértetve a szereplőkkel, 
hogy ezek az értékeink tartósak, s csak akkor lép egy új fejlődési pályára 
a város, ha azokat a korunkhoz, illetve annak trendjeihez igazítjuk. 

A kreatív stratégia a múlt és a jelen városfejlesztési irányaihoz nyújt 
további inspiratív környezetet, bevonva olyan szellemiséget és szereplői 
aktivitásokat, amelyeknél intellektuális érzékenység magasabb szinten 
van, s ezzel a fejlődési pálya tartalmai szélesednek, sőt mondhatni sokkal 
árnyaltabb és rugalmasabb alkalmazkodás lesz, lehet képes a város és 
annak közönsége. Nézzük meg, hogy milyen programokkal és azokhoz 
kapcsolódó projektekkel ajánlatos a stratégiai célokat megvalósítani (4. 
ábra). 
 

4. ábra. A Kreatív Győr Stratégia programjai és projektjei 
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A kreatív szerepelőkkel online lekérdezése és a szakmai beszélgetések 
eredményei, valamint a nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján 
állítottuk össze azt a 13 projektből álló rendszert, ami véleményünk 
szerint a Győr Kreatív Stratégia maradéktalan megvalósítását szolgálja. 
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