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1 — Mi a kreatívipar?

A kreatívipar olyan önálló ágazatok összessége, 
melyek tevékenysége minden esetben emberi 
kreativitáson alapuló szellemi termékek, kulturális 
értékek létrehozására irányul.



1 — Mi a kreatívipar? Jellemzői

film építészetdesign szoftver-
fejlesztés divat előadó-

művészet

A kreatívipar heterogén, diverz szektor, különböző 
ágazatokkal.



1 — Mi a kreatívipar? Jellemzői

megőrzés, 
archiválás, 

transzmisszió

terjesztés, 
előadás, 

kereskedelem

kivitelezés, 
létrehozás, 
publikáció

alkotás, 
tervezés

Az ágazatokat különbözőségük ellenére hasonló értéklánc-
modell jellemzi.



1 — Mi a kreatívipar? Jellemzői

Az értékláncok mentén támogató, ösztönző, illetve értékteremtő funkciót lát el a tradicionális 
szektorok tekintetében, és fontos szerepet tölt be a többi iparág digitális átállásának elősegítésében. 

A kreatívipar horizontálisan kapcsolódik a többi iparághoz. 



1 — Mi a kreatívipar? Jellemzői

klasszikus ipar

K+F+I

tervezés

termelés, szolgáltatás

disztribúció

marketing, értékesítés

vevőszolgálat, szervíz
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1 — Mi a kreatívipar? Jellemzői

marketing, 
értékesítés
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vevőszolgálat, 
szervíz
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szolgáltatás

disztribúció

kr
ea

tív
ip

ar

design filmszoftverfejlesztésépítészet



1 — Mi a kreatívipar? Gazdasági teljesítmény

60%

10%

Kreatívipar bruttó 
hozzáadott értéke (GVA)

12%

~3%

Többi iparág bruttó 
hozzáadott értéke

Legjelentősebb ágazatok

IT

reklám és 
marketing

film, TV, rádió és
fényképészet



1 — Mi a kreatívipar? Gazdasági teljesítmény

42%

10%

Kreatívipari
foglalkoztatottak aránya

12%

~5%

Egyéb iparágakban
foglalkoztatottak

IT

reklám és 
marketing

film, TV, rádió és
fényképészet

fő foglalkoztatók a
mikrovállalkozások
(1-4 fő)

16%

zene-, előadó- és 
vizuális művészet 



1 — Mi a kreatívipar? Vállalkozások

Kreatívipari vállalkozások 
számának aránya

23%

30%

~10%

Magyarországi vállalkozások 
egyéb iparágakban

többségük
mikrovállalkozás
(1-4 fő)

45%

16%

Legjelentősebb szektorok

IT

zene-, előadó- és 
vizuális művészet 

Területi koncentráció

Budapest

Pest megye



film, TV, rádió és
fényképészet

1 — Mi a kreatívipar? Exportteljesítmény

Magyarország a 20. legnagyobb kreatív exportőr (2015)
USA1

Franciaország2

Olaszország3

Egyesült Királyság4

Németország5

Svájc6

Hollandia7

Lengyelország8

Belgium9

Japán10

Csehország11

Kanada12

Spanyolország13

Ausztria14

Dánia15

Svédország16

Portugália17

Szlovákia18

Írország19

21

22

23

Magyarország20

57%

8%

33%

Legjelentősebb 
exportteljesítmény

IT

reklám és 
marketing



2 — Miért fontos a kreatívipar? Reagál a jövő kihívásaira

Ipar 4.0 – 
a technológia 
humanizálása 
növeli a 
hatékonyságot, 
használhatóságot 
és életminőséget

A munkaerő-
piacon egyre 
növekszik az igény 
a kreatív 
készségekre és 
képességekre

A kreativitás és 
a design az 
innováció 
hajtóereje

A kreatívipar is 
digitalizálódik



2 — Miért fontos a kreatívipar? Jelentősége

Ipar4.0 hatékonyságnövelése

Értéklánca révén gazdaságösztönző

Horizontális kapcsolódás 
minden iparághoz

Válasz a digitális világ kihívásaira

Nemzet kultúrájának, 
identitásának fenntartása

Magasabb életminőség a 
magyar lakosságnak

Hazai tudásalapú társadalom kiépítése



2 — Miért fontos a kreatívipar? Hatása a régió fejlesztésére

innovációt ösztönöz

jelentős foglalkoztató

hozzájárul a turisztikai 
vonzerő erősítéséhez

a digitalizáció világában is 
jövőbiztos munkahelyek

fiatal, tehetséges 
szakemberek megtartása

nagy hozzáadott értékű 
tevékenységet jelent

hatékonyságot növeli a 
helyi termelésben és 
szolgáltatásokban



kreatív szereplők 
megjelenése

gentrification: a környék a módosabb, alternatív 
(fiatal) lakosság által felkapottá válik 

2 — Miért fontos a kreatívipar? Hatása a terület- és településfejlesztésre

gazdasági/társadalmi/
várostervezési szerkezetváltás 

kulturális és kreatív 
zónák organikus 
kialakulása

elhanyagolt, lepusztult körzetek 
(pl. rozsdaövezetek) 

olcsó lakhatás és irodák, 
műhelyek, kiállítások, galériák 
elhagyott lakó- és gyárépültekben 

ingatlanfejlesztések 
drága lakhatás és ingatlanbérlet, 
kreatívak kiszorulása más 
körzetek irányába



2 — Miért fontos a kreatívipar? Hatása a terület- és településfejlesztésre

kulturális és kreatív 
zónák organikus 
kialakulása

Berlin – Kreuzberg, Neukölln

New York – Williamsburg, Brooklyn



2 — Miért fontos a kreatívipar? Hatása a terület- és településfejlesztésre

cél a magasabb életminőséget – 
egészséges, megközelíthető, 
vonzó, biztonságos, esztétikus, 
közösséget támogató, zöld 
környezetet – kínáló területek 
kialakítása

funkciók tervezése a közösség 
– potenciális helyi lakók, 
látogatók dolgozók – elvárásai, 
kívánságai és az adottságok 
alapján

kialakítás önkormányzati, 
kormányzati beruházással, 
privátbefektetőkkel

designvezérelt 
településfejlesztés 



2 — Miért fontos a kreatívipar? Hatása a terület- és településfejlesztésre

designvezérelt 
településfejlesztés 

London – Walthamstow Wetlands
egykor lezárt Temze vízgyűjtő és –tározó 
területének funkcióbővítése és 
közterületként megnyitása 

London – Olympic 
Park

irodák és kiállítóterek 
kialakítása, stadion 

sportcélú hasznosítása, 
olimpiai falu parkká 
alakítása, egyetemi 

campus, galériák, 
táncszínház építése

Essen – feketéből zöld város
egykori szénbányász és nehézipari 
város zöldterületeinek, 
rozsdaövezeteinek, vizeinek, 
környezettudatos közlekedésének 
fejlesztése
 



3 — Mi segíti egy régió kreatív fejlesztését?

Ha innovatív és kreatív ökoszisztéma alakul ki.



3 — Mi segíti egy régió kreatív fejlesztését?

Ha innovatív és kreatív ökoszisztéma alakul ki.

a szereplők ismerik egymást
hasonló kihívásokkal 
szembesülnek

tisztában vannak az 
adottságokkal

helyi igényekre reagálnak



4 — Mi segíti egy régió kreatív együttműködéseit? 

akadémia

kormányzat ipar

közösség

• egyetemek
• kutatóhelyek
• szakmai műhelyek

• minisztériumok
• önkormányzatok
• Veszprém-Balaton 2023

• nagyvállalatok
• KKV-k
• szabadúszók
• iparkamarák

• civil  
kezdeményezések

innovatív 
és kreatív 
ökoszisztéma



4 — Mi segíti egy régió kreatív együttműködéseit? 
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határon átnyúló, 
nemzetközi kooperáció

+


