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A TANULMÁNY CÉLJA
A tanulmány célja a kulturális értékteremtés jellemzőinek bemutatása a Veszprém-Balaton2023 Európa 
Kulturális Fővárosa program (továbbiakban Veszprém-Balaton2023 EKF program) tükrében. A vizsgálatot 
a többdimenziós értékteremtés öt pillére alapján végeztük Veszprémben és a Balaton térségben működő 
kulturális és turisztikai szervezetek körében. Jelen kutatás a következő kérdésekre fókuszál: 1) hogyan 
működik közre jelenleg a kulturális szektor a város és a Balaton térség fenntartható fejlesztésében; 2) 
melyek a veszprémi kulturális szakpolitika és menedzsment legfőbb gyengeségei, fejlesztendő területei; 
3) melyek azok az EKF-től várt hatások, melyek hosszú távon ösztönözhetik a helyiek kultúrához való 
kapcsolódását, illetve kulturális fogyasztását? A tanulmány a kulturális és turisztikai szektorban megjelenő 
közösségi részvétel és a hálózatosítás szerepére fókuszál, amely segítségével megvalósulhat a térség hosszú 
távú kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődése.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
Az értékteremtéssel kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintése alapján megalkottuk a kuta-
tás elméleti kereteit: a többdimenziós értékteremtés öt pillérének vizsgálatát végeztük az esettanulmány 
(Veszprém-Balaton2023 EKF program) megközelítés mentén. A kutatást 2019 szeptemberében és októbe-
rében bonyolítottuk le Veszprém és a Balaton térségben strukturált interjúk, valamint stratégiai dokumen-
tumok elemzésének segítségével. Az interjúalanyok kiválasztása során törekedtünk a kultúra minél széle-
sebb területének lefedésére és a turizmus kiterjedt ernyőfogalma alatt (láthatatlan, nem konvencionális, 
mindennapi térpályáktól eltérő mobilitás) tárgyalt folyamatok (Michalkó – Ilyés 2020) vizsgálatára. Ebből 
adódóan a strukturált interjúk során kilenc kulturális intézmény (kulturális központ, könyvtár, színház, 
múzeum, művészeti galéria), továbbá a veszprémi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szerve-
zetek képviselőinek véleményét elemeztük. 

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK
A kutatási eredmények a részvétel, a bevonódás és a hálózatosodás különböző szintjeit mutatják be. Olyan 
releváns innovációkat javasolnak, melyek a kulturális szféra hosszú távú fenntartható fejlesztése érdekében 
megvalósíthatók.

GYAKORLATI JAVASLATOK
Az eredmények a kulturális alapú városfejlesztésben érdekelt, valamint a kulturális kínálatot, programokat 
priorizáló hazai települések számára tartalmaznak menedzsmentre vonatkozó javaslatokat. Az eredmények 
alapján a Veszprém-Balaton térségben a kulturális kínálat jelenlegi irányítása fejlesztésre szorul; kiemelten 
átgondolandó az értékteremtési mechanizmusok megújítása.  
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BEVEZETÉS
INTRODUCTION

Sacco et al. (2018, 6-7) szerint társadalmi-szak-
mai szempontok alapján az értékteremtés három 
uralkodó rendszerét lehet elkülöníteni. Az első az 
úgynevezett védnökségen alapuló „Kultúra 1.0”, 
mely az iparosodás előtti gazdaságra jellemző, ahol 
a kultúra csak nagyon kevesek számára elérhető. 
A „Kultúra 2.0” szinten a kultúra közönségének 
száma jelentősen növekszik, és közérdek a közön-
ség fejlesztése. Bár a kulturális és kreatív tevékeny-
ségek gazdasági értékteremtése már megkezdő-
dik és nyereségessé válik, a kultúra továbbra is a 
gazdaság egy csekély jelentőségű szektora. Végül 
a „Kultúra 3.0” szintet az értékteremtés szerkezeti 
átalakulása által ösztönzött innovációk jellemzik. A 
szerzők úgy vélik, hogy ekkor „a termelők csoport-
jának „robbanása” jelentősen megnehezíti a kultu-
rális „termelők” és fogyasztók elkülönítését”, így 
teremtve „egy rétegzett, mindenre kiterjedő szer-
kezeti kapcsolathálót a gazdaság és a társadalom 
valamennyi szektora között”. 

Ebben a rendszerben a közönség tevékeny 
résztvevő, ugyanakkor eltérően a korunkra jel-
lemző jelenségtől – ahol a tartalom-előállító egy-
ben fogyasztó is –, itt a közönség részvételének 
nem nélkülözhető eleme a piac közvetítő szerepe. 
Az új megközelítésben a szerzők az EU országokat 
hat csoportba sorolják be, összemérve az országok 
teljesítményét az innovációban és a kultúra gyakor-
lati alkalmazásában. A rangsorban Magyarország 
az utolsó előtti kategóriában szerepel Ciprussal, 
Görögországgal, Olaszországgal és Portugáliával 
együtt. Ezt a csoportot az átlagos innovációs, vala-
mint a kultúra alacsony szintű gyakorlati alkalma-
zása jellemzi. 

A kutatás a Veszprém-Balaton2023 EKF prog-
ram esetére fókuszálva azt vizsgálja, hogy Veszp-
rém és a Balaton régió kulturális létesítményei 
szembesülnek-e, s ha igen, hogyan a jelenlegi kul-
turális kínálatuk innovációjának, közönségük bőví-
tésének és az aktív részvétel növelésének szüksé-
gességével. Az elemzés a kulturális létesítmények 
és szervezetek helyi lakosság életminőségéhez 
való hozzájárulását, valamint a kulturális kínálat, a 
kulturális tevékenységek szerepét vizsgálja a fenn-
tarthatóság társadalmi-gazdasági jellemzője szem-
pontjából. 

A kutatás két feltételezésen alapul: egyrészt a 
kulturális létesítményeknek hozzá kell járulniuk 
az életminőséghez (Kovács és tsai 2006), a helyi 
szereplőknek (például helyi lakossági civil szerve-
zetek, a turisztikai szektor) használniuk kell azokat. 

Másrészt, a fenntartható turisztikai fejlesztések 
előmozdítása a kulturális és turisztikai szféra léte-
sítményeinek magas fokú együttműködését igényli 
(Csapó – Matesz 2007).  

A primer kutatás a következő kérdések megvá-
laszolását tűzte ki célul:

1)  Hogyan működik közre jelenleg a kulturális 
szektor a Veszprém-Balaton térség fenntart-
ható fejlesztésében?

2)  Melyek a veszprémi kulturális szakpolitika 
és menedzsment legfőbb gyengeségei, fej-
lesztendő területei,

3)  Melyek azok az EKF-től várt innová-
ciók, melyek hosszú távon ösztönözhetik 
a helyiek kultúrához való kapcsolódását, 
bevonódását, illetve kulturális fogyasztását. 

Külön vizsgáltuk a helyi közösségek, a helyi 
lakosság bekapcsolódásának módját (milyen 
módon vonják be a veszprémi és a balatoni kul-
turális létesítmények a helyi közösségeket?) és az 
együttműködés szintjét (hogyan működnek együtt 
ezek a létesítmények más kulturális és turisztikai 
szervezetekkel?), annak érdekében, hogy megha-
tározhassuk a jelenlegi szemléletmód erősségeit 
és gyengeségeit. Munkánkban kitérünk a Veszp-
rém-Balaton2023 EKF programmal kapcsolatos 
szükségletekre és innovációs lehetőségekre is. 

ELMÉLETI HÁTTÉR
THEORETICAL BACKGROUND

A kultúra többdimenziós hatásának 
vizsgálata
Analysis of the multidimensional 
impacts of culture

Az elmúlt 15 évben a „kulturális érték” és a „kul-
túra értéke” kifejezések az egyén és a társadalom 
szintjén egyaránt a nyilvános politikai viták divatos 
frázisává váltak. Egyre növekszik az érdeklődés a 
kultúra hatásai iránt, és nem csupán gazdasági vagy 
társadalmi szempontból, hanem az életminőség, az 
egészség és a jól-lét (úgymint mentális egészség, 
idősek, társadalmi periférián élők, tanulási nehéz-
ségekkel küzdők és rehabilitáció) vonatkozásában 
is (Bollo 2013, Scott 2013, Tuck, Dickinson 2014, 
Brown 2019, Pavluska és tsai 2019).

A kulturális szakpolitika és -menedzsment 
szemszögéből vizsgálva a jelen kutatás eredmé-
nyei rávilágítanak annak szükségességére, hogy 
mérni és értékelni szükséges a kulturális tevékeny-
ségek valódi kapacitását. Nehézség, hogy a kultu-
rális tevékenységek direkt és/vagy indirekt módon 
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megfogható (például. foglalkoztatás, bérek, üzleti 
fejlesztés, stb.) és megfoghatatlan (például. kul-
turális főváros, társadalmi kohézió, életminőség, 
stb.) hatásának mérésére vonatkozóan nincs adek-
vát módszer (Whelan 2015). Továbbá még mindig 
“nehéz ok-okozati kapcsolatot kimutatni a kivitele-
zett akciók, lépések, projektek és az elért társadalmi 
haszon között” (Viganò, Lombardo 2018, 333).  

A kulturális intézményekre fókuszálva legalább 
két releváns témával érdemes foglalkozni: az érték-
teremtéssel és az értékteremtés mérésével. Egy 
szervezet kultúráját és szokásait a közös értékte-
remtés által kell megújítani, a kulturális fejlesztési 
folyamat valamennyi fázisába bevonva az érintet-
teket (Spence et al. 2013). A szolgáltatás-központú 
megközelítés kulcseleme a közös értékteremtés 
(co-creation) (Williams et al. 2020), amelyet a vál-
tozó fogyasztói elvárások is igazolnak. Egyrészt 
a fogyasztók láthatóan nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a fizikai és mentális értelemben is egészséges, 
tartalmas életvitelre, beleértve a családi közös 
élményteremtést (Péter és tsai 2020); másrészt a 
látogatókat kiszolgáló létesítmények programkí-
nálatában is igénylik a térségi szolgáltatók közös 
értékteremtését, vagyis a több szolgáltató és sze-
replő által létrehozott termékeket, szolgáltatásokat 
(Kaszás és tsai 2014). 

A Bollwerk (2015) által javasolt modell alkal-
mazásával, az elköteleződés négy szintjét azonosít-
hatjuk, melyek fokozatosan alakítják a közönséget 
tömegből közösséggé. Az elköteleződés szintjei a 
következők: a nyilvánosság (az információ dissze-
minációja a nagyközönség számára); a részvétel (a 
közönség aktív bevonása a projektekbe), a közremű-
ködés (melynek során a felhasználóknak beleszólá-
suk van a magas szintű célok meghatározásába és 
fejlesztésébe, illetve a tervezésbe), valamint a közös 
értékteremtés (melyben a felhasználók egyenrangú 
partnerek a projektek tervezésében és megvalósítá-
sában). Ezen elméleti és módszertani perspektíva 
fejlesztése során a kultúra hatásairól szóló tudomá-
nyos viták eltolódnak a közönségfejlesztés felől a 
közösségek felhatalmazása és bevonása irányába. 
Összegezve elmondható, hogy a közös értékte-
remtés nem csupán a fogyasztót foglalja magában 
(Boorsma 2006) – a passzív közönségtől az „aktív 
játékosig” –, hanem egy adott kulturális létesítmény 
tevékenységei iránt elkötelezett vagy azok által 
befolyásolt különféle csoportokat is: a felhaszná-
lóktól a helyi közösségen át az alkalmazottakig. 

A közösségek szélesebb rétegeinek a bevo-
nása az 1990-es évektől vált hangsúlyosabbá az 
Európa Kulturális Fővárosa programokban. A 
korábbi gyakorlattal szemben a cím odaítélésénél 
nem a már bizonyítottan európai értékrenddel bíró 

városok kerültek előtérbe, hanem azok a települé-
sek, melyek az “európaivá válás” folyamatát élték 
(European Parliament 2014). Glasgow, a komoly 
gazdasági-társadalmi problémákkal küzdő hanyatló 
iparváros (1990-ben az első EKF cím birtokosa) 
a kulturális alapú városfejlesztés irányába történő 
elmozdulás sikeres példájának tekinthető (Sassa-
telli 2008). Hasonlóan kulcselemnek tartja a közös-
ségek bevonását Lamour és Durand (2019), akik az 
EKF program átalakulásának egyik jelentős fázisát 
az EKF célközönségének a korábbi elit körön túli 
kiszélesítésére megfogalmazódó igényben és aka-
ratban látják. 

Annak érdekében, hogy megértsük a kulturális 
intézmények hosszú távú hozzájárulását a közös 
értékteremtéshez (mint például az életminőség, a 
fenntartható turizmus fejlesztése), egy többszintű 
keretrendszer szükséges (Cerquetti 2017), mely 
definiálja a befogadókat (a megszólítandó részt-
vevők kategóriáit és alkategóriáit), mérlegeli a 
feladatokat (az egyes kategóriák számára elérendő 
célokat) és mérhető indikátorokat alkalmaz (az 
értékteremtés értékelésének mérése az egyes kate-
góriákban).

Magyarországon a téma kapcsán már születtek 
marketinghez is köthető eredmények (Kelemen-Er-
dős és Mitev 2019). Ercsey (2019) az észlelt érték 
és a kulturális szolgáltatások vásárlása és fogyasz-
tása közötti kapcsolatot tárta fel, megállapítva, 
hogy a kulturális szolgáltatás értékében azonosít-
ható a funkcionális, az emocionális és a társadalmi 
dimenzió. 

ANYAG ÉS MÓDSZER
MATERIAL AND METHOD

A primer kutatás azt vizsgálta, hogy Veszprém és 
a Balaton régió hogyan birkózik meg az érintettek 
és érdekeltek összekapcsolásának, a közös értékte-
remtésnek – illetve értékteremtés mérésének – kér-
déseivel. A strukturált interjúk során arra kerestük 
a választ, hogy miként szólítják meg e szervezetek 
a különböző érdekelteket; hogyan zajlik a közös 
értékteremtés, valamint mérik-e ezt a folyamatot. A 
kutatás kiemelten kezelte a Veszprém-Balaton EKF 
2023 programból származó lehetőségek feltárását 
is. Az érdekeltek négy kategóriáját vizsgáltuk: a 
kulturális szolgáltatások fogyasztóit, a kulturális 
intézmények alkalmazottait, a helyi közösségeket, 
valamint a kulturális és turisztikai szektor szerve-
zeteit.

A közös kulturális értékteremtés és a kulturá-
lis intézmények méréseire vonatkozó eredmények 
alapján (Crossick & Kuszynska 2016, Carlucci, 
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2017, Cerquetti, 2017) - figyelembe véve a több-
dimenziós keret szükségességét, valamint támasz-
kodva a kutatási hipotézisre - az értékteremtés 5 
pillérjét határoztuk meg (1. ábra). Ennek kapcsán 
a strukturált interjú kérdések az alábbi dimenziókat 
vizsgálták:

1)  A kulturális intézmények hozzájárulása 
a tudásépítéshez (adottságok): úgymint 
nyitvatartási idő; műsorok/színdarabok; 
kulturális tér laboratóriumok oktatási tevé-
kenységkonferenciák, időszakos kiállítások 
számára; helyszíni és online szolgáltatások;

2)  Vonzerő és fogyasztói elégedettség (teljesít-
mény): a látogatók/felhasználók/közönség 
száma, változásuk iránya; a célközönség 
összetétele (lakóhely és kor); a különböző 
célközönségek vonzásának stratégiái és az 
ezzel kapcsolatos tevékenységek; látogató/
felhasználó/vevői elégedettség mérése;

3)  Közösségi részvétel és bevonás: a helyi isko-
lákkal/szervezetekkel/csoportokkal fennálló 
partnerség és a számukra szervezett progra-
mok; outdoor tevékenységek; önkéntesek; 
közösségi és önkéntes elégedettségi méré-
sek; 

4)  Foglalkoztatás, munkavállalói jól-lét és 
tanulás: alkalmazottak, szerződés típusok, 
foglalkoztatás hossza; karrier lehetőségek; 
munkahelyi tréningek; alkalmazottak elége-
dettségének mérése;  

5)  Hálózatosodás a kulturális és turisztikai 
szektorban: részvétel a hálózatokban, a 
kulturális és turisztikai ágazat szervezetei 
közötti partnerségek; bevonás a helyi poli-
tikába és várostervezésbe.

1. ábra: A kulturális szervezetek többdimenziós értékteremtésének öt pillére

Forrás: saját szerkesztés
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ÉRTÉKTEREMTÉS

A terepkutatást 2019 szeptemberében és októ-
berében végeztük, kilenc kulturális intézmény 
körében (kulturális központ, könyvtár, színház, 
múzeum, művészeti galéria) Veszprémben és a 
Balaton régióban, Keszthelyen. Ezen felül két 
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szer-
vezet vezetőjét is megkérdeztük a kritikus terüle-
tekről, amelyek az életminőség és a turisztikai fej-
lesztések közötti egyensúlyhoz elengedhetetlenek. 
A kutatás során az EKF programba bevont projekt 

menedzserrel is készítettünk interjút az EKF pro-
jekt előkészítési folyamatáról, a főbb nehézségek-
ről és kihívásokról, valamint a már érzékelhető 
változásokról. 

A strukturált interjúk zárt és nyitott kérdéseket 
egyaránt tartalmaztak. Az interjúkat rögzítettük, 
majd átírtuk és visszaküldtük az interjú alanyoknak 
egy végső egyeztetésre, mielőtt az elemezésre sor 
került. A kapott válaszokat az intézmények nevesí-
tésével mutatjuk be, csak a több esetben is elhangzó 
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hasonló vélemények kerülnek név nélkül, általáno-
sítva ismertetésre. A tanulmányba bevont szerveze-
teket a működés, kereslet és kínálat alapján mértük 
fel. Végezetül az esettanulmány megközelítéssel 
összhangban (Yin 2018), stratégiai dokumentumo-
kat, jelentéseket és weboldalakat tanulmányoztunk. 

EREDMÉNYEK
RESULTS

Veszprém Magyarország egyik legrégebbi városa, 
hosszú történelmi múlttal, sajátos tradíciókkal, erős 
helyi identitástudattal és nemzetközileg is elismert 
programokkal büszkélkedhet (Jászberényi 2020). 
A Veszprém-Balaton2023 EKF projekt kulcsszava 
a “Beyond – Túllépni”(a hagyományos módszere-
ken, korlátainkon, a város határain) illetve elsőd-
leges célja az új célközönségek elérése. Az EKF 
pályázatban bemutatott projekt az alábbi vízión 
alapul: “versenyképes lakóhely, minőségi turisztikai 
gazdaság, erősebb bázis a kreatív ipar számára, 
intelligens örökségvédelem; a kultúra, mint a közös-
ségépítés eszköze (erősödő szomszédsági kohézió és 
a közösségek kooperációja); közönségfejlesztés és 
művészeti oktatás” (Veszprém Candidate City 2023 
European Capital of Culture, 2018,10).
 
Az értékteremtés öt pillérének 
vizsgálata
Analysis of the five pillars of value 
creation

A tudás gyarapításához való hozzájárulás kontex-
tusban a kutatási eredmények azt mutatják, hogy 
növekszik a kulturális létesítmények hozzájárulása 
az életminőséghez és a fenntartható turisztikai fej-
lesztéshez. Veszprém és a Balaton régió kulturális 
létesítményei rendszeresen kínálnak széleskörű 
kulturális szolgáltatásokat, rendezvényeket, esemé-
nyeket. Ugyan számos épület renoválást igényel, az 
infrastruktúra és az adottságok adekvátak a fő tevé-
kenységekhez, és helyet tudnak biztosítani egyéb 
kulturális tevékenységek számára is. A Petőfi Szín-
ház minden évadban tart előadásokat a segítségre 
szoruló nézőknek (feliratozással és jelnyelvi tolmá-
csolással a siketek, illetve narrációval a látássérül-
tek számára). Az Agóra szintén odafigyel a fogya-
tékkal élőkre: “akadálymentes az épület, néhány 
rendezvényen jelnyelvi tolmács is van, Braille írás 
néhány teremben, és egy kerekesszékes klubnak is 
helyet adunk”.

A kultúra hozzáférhetősége a nyitva tartási idő-
ben vagy az információáramlásban, hatékony és 
naprakész kommunikációban is mérhető. Aggoda-
lomra ad okot a múzeumok és művészeti galériák 
nyitva tartása, hiszen vasárnaponként zárva tarta-
nak (pl. a Szaléziánum a téli időszakban, Laczkó 
Dezső Múzeum és a Művészetek Háza néhány 
időszakos kiállítása). További gyengeséget jelen-
tenek az online szolgáltatások. Néhány weboldal 
csak magyarul nyújt információt, míg más oldalak 
csupán részben vannak lefordítva angolra. Jelen 
pillanatban ezek a létesítmények csupán csekély 
jelenléttel és aktivitással bírnak a social media felü-
leteken, főként rendezvényekről és kiállításokról 
posztolnak. Véleményünk szerint munkaköri-mun-
kaszervezési lépésekkel ez a helyzet, ha nem is 
könnyen, de orvosolható.

A kulturális intézmények vonzerejét és a 
fogyasztók elégedettségét kiemelten kezeli a Veszp-
rém-Balaton2023 EKF program. A régióban a kul-
turális létesítményeket elsősorban Veszprémből és 
Veszprém megyéből érkező helyi lakosság veszi 
igénybe. A gyermekeket és családokat megszó-
lító Kabóca Bábszínház kivételével a veszprémi 
színházak által szervezett koncertek, előadások, 
műsorok és egyéb események főként a 45 év felet-
tieket célozzák meg. Az Agóra Veszprém Kulturális 
Központ látogatóinak nagyjából 40 százaléka 65 
év feletti (46 nyugdíjas klubnak adunk otthont). 
A múzeumok évi 25-30 ezer látogatót vonzanak, 
míg a Művészetek Háza 20 ezernél valamivel keve-
sebb látogatót: “számos ingyenes rendezvényen 
van, így nehéz megmondani a látogatók számát”. 
A látogatók főként Magyarországról érkeznek 
(a Balatoni Múzeumban 70 százalékban), és a 
létesítmények közönségvonzásra irányuló straté-
giái, tevékenységei elsősorban az iskolásokat és 
a tanárokat célozzák meg. A Balatoni Múzeum 
és a Laczkó Dezső Múzeum a közeli iskolákba is 
ellátogat, hogy felkeltse a célcsoport figyelmét. 
A Szaléziánum látogatói az ország egész területéről 
érkeznek, de a rendezvények és a könyvbemutatók 
elsősorban a veszprémieknek szólnak.

Sajnálatos tény, hogy a közönség összetételére 
vonatkozó adatgyűjtés és adatelemzés rendszerte-
len. Általánosságban elmondható, hogy a vásárlói 
elégedettséget csak szórványosan mérik, főként az 
időszakos kiállításokon és az európai uniós pályá-
zatok kapcsán: “néha mértünk elégedettséget, de ez 
sosem volt szisztematikus.”

A közösségi részvétel és bevonás tekintetében 
Veszprémben és a Balaton régióban valamennyi 
kulturális létesítmény szoros kapcsolatot ápol a 
helyi és környékbeli iskolákkal. Néhány esetben 
(Agóra Veszprém Kulturális Központ és Eötvös 
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Károly Megyei Könyvtár) az általános- illetve 
középiskolákkal, valamint a környező falvakkal 
partnerségi együttműködés is létrejött. 

A foglalkoztatás, alkalmazotti jól-lét és alkal-
mazottak tanulása kapcsán a kutatás eltérő jellem-
zőket tárt fel. A vizsgált kulturális létesítmények 
főként közintézmények, melyeket a város, a megye 
és a kormány támogat; a Szaléziánum pedig egy-
házi intézmény. Az alkalmazottak számát tekintve 
a skála két végpontját jelenti a Hangvilla (4 fő) és 
a Petőfi Színház (102 fő). A kulturális szektorban 
nem azonosíthatunk be pénzügyi motivációt, illetve 
kevés lehetőség nyílik magasabb pozícióba kerülni. 
Bár a munkavállalók alapvetően elkötelezettek 
a tevékenységük iránt, a kulturális szervezetek 
többségében nem nyújtanak az alkalmazottaknak 
tanulási lehetőséget, valamint az alkalmazotti elé-
gedettséget sem mérik. A fluktuáció intézményen-
ként változó, de pozitív példaként az Agóra szolgál: 
“1973-ban nyitott a Művelődési Központ, és van-
nak, akik a 80-as, 90-es évek óta dolgoznak már 
itt.”

A hálózatosodás mértéke a kulturális és turisz-
tikai szektoron belül viszonylag alacsony szin-
ten áll.  Veszprémben és a Balaton régióban csak 
néhány kulturális létesítmény része valamilyen 
szakmai vagy tudományos ágazati hálózatnak. 
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének, a Balatoni Múzeum 
a Magyar Múzeumi Egyesületnek, a Laczkó Dezső 
Múzeum és a Balatoni Múzeum a vidéki múzeu-
mok hálózatának tagja, a Kabóca Bábszínház pedig 
a kisvárosok a fesztiválok szervezéséért nemzet-
közi hálózat tagja. Ezen kívül a Művészete Háza 
hazai és nemzetközi szinten is együttműködik 
más múzeumokkal és galériákkal, valamint “két 
kolléga egy korábbi EKF városba, Linzbe is ellá-
togatott tapasztalatszerzés céljából”. Helyi szinten 
az intézmények közötti együttműködés a turizmus 
népszerűsítésére és a különleges események szer-
vezésére korlátozódik; többségében tagjai a Veszp-
rémi Turisztikai Egyesületnek is.

VÁRAKOZÁSOK ÉS LEHETŐ-
SÉGEK A VESZPRÉM-BALATON 
2023 EKF PROJEKT KAPCSÁN
EXPECTATIONS AND OPPOR-
TUNITIES IN RELATION TO 
THE VESZPRÉM-BALATON 2023 
ECOC PROJECT

A jelen kutatásban vizsgált kulturális létesítményt 
nagy elvárásaik vannak az EKF projekt kapcsán. 
A fő remények a következők: (műemlék) épüle-
tük felújítása annak érdekében, hogy a környék-
ről még több embert és jobb körülmények között 
tudjanak befogadni: “nagy szükség lenne légkon-
dícionálásra a könyvtár több részében is”; egy 
kellemesebb helyszín kialakítása; a fogyatékkal 
élők számára jobb hozzáférés, valamint modern és 
interaktív állandó kiállítások létesítése; fiatalabb 
generációkat megszólító kulturális rendezvények 
szervezésének képessége. 

Az Agóra a körülötte fekvő lakótelepen élők 
bevonásában bízik. A Laczkó Dezső Múzeum - más 
múzeumokkal együttműködve - kis falvakban ter-
vez régészeti kutatásokat megvalósítani, és a feltárt 
leleteket kiállítani a közönség számára. A Hang-
villa további helyszíneket kíván bevonni tevékeny-
ségeibe, míg a Megyei Könyvtár utcai üvegvitrin 
“könyvtárakat” szeretne nyitni a város különböző 
pontjain, és helyszínt biztosítani az EKF különféle 
rendezvényeihez. A Művészetek Háza a kapcso-
latrendszer bővítését várja: külföldi művészeket 
fogadjon a város, illetve a helyi művészek külföldre 
jussanak tapasztalatcsere célból.  A Kabóca Báb-
színház felismerte, hogy a közönségfejlesztés egy 
“általános kötelesség”, mely szükségessé teszi a 
kulturális marketinggel kapcsolatos workshopok és 
konferenciák szervezését, valamint az alkalmazot-
tak szakmai képességeinek fejlesztését. A térségi 
TDM szervezet a látogatói élményszerzés oldalá-
ról fogalmazott meg várakozásokat: “Veszprémben 
kiemelkedő a kultúra és a kulturális örökség, de 
fontos lenne ezeket nem unalmasan bemutatni. Jó 
példa a 12 Fal kiállítás a régi zenei általános iskolá-
ban, ahol egy használaton kívüli épületet az innova-
tív falfestés tett vonzóvá.” 
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JAVASLATOK
RECOMMENDATIONS

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a ren-
delkezésre álló használaton kívüli tereket új funk-
cióval lehetne megtölteni: a régi épületeket inkább 
karbantartani és felújítani szükséges ahelyett, hogy 
új építésű kulturális terekkel helyettesítenék ezeket. 
A kulturális létesítmények próbálnak új közönsége-
ket elérni, emellett pedig megerősíteni kapcsolatu-
kat a már meglévő törzsközösséggel. Ugyanakkor 
a kiemelkedő kulturális, társadalmi és gazdasági 
hatás elérése újabb társadalmi innovációkat is igé-
nyel: a kulturális intézményeknek fejleszteniük 
szükséges a szolgáltatói szemléletet a kulturális 
kínálatban, amely egyfajta “szoftverként” biztosítja 
a helyreállított épületek (hardver) zökkenőmentes 
üzemeltetését. Ez az online marketing és a social 
media eszközök mellett az angol nyelv használatát, 
illetve a kulturális intézmények (“turistabarát”) hét-
végi nyitva tartását jelenti. 

Kutatásunk alapján azt a következtetést vontuk 
le, hogy a közönség elérésére, bevonására új “Kul-
túra 2.0”, vagy akár “Kultúra 3.0” szellemű megkö-
zelítés szükséges, mely a marketinget nem pusztán 
eszköznek, hanem stratégiának tartja (Boorsma 
2006). További célkitűzés a fogyasztói, látogatói 
elégedettség mérése, mely a projektet a fő cél eléré-
séhez szükséges eszköznek, nem pedig az európai 
projektekhez kapcsolódó kötelezettségnek tekinti. 
Veszprém kulturális kínálatát vonzó módon (attrak-
ciómenedzsment, gamifikáció) kívánatos népszerű-
síteni és bemutatni.  

Helyi, települési szinten a köz- és magánintéz-
mények közötti alacsony szintű kooperációra és 
koordinációra kell felhívni a figyelmet, különösen 
a Várban, a város történelmi központjában lévő 
múzeumok és örökségi helyszínek között. Ebben a 
kontextusban a Veszprém-Balaton2023 EKF prog-
ram nagyszerű lehetőség: a projekt kapcsán alka-
lom nyílik közvetlenül “az emberekbe invesztálni”, 
összehozva a különböző érdekelteket/érintetteket, 
összekapcsolva az EKF projektet a régió helyi 
lakosságával. A szélesebb körű együttműködés két-
ségtelenül több vendéget (helyi lakost, turistát) és 
turisztikai szolgáltatót is vonzhat a kultúrán keresz-
tül. A változás mindazonáltal folyamatban van: az 
EKF programért felelős cégangol nyelvi kurzuso-
kat szervez, a város kulturális intézményei számára 
angol nyelvű weboldalt alakít ki, illetve egy önkén-
tes platformot nyit a helyi részvétel növelésére.  

ÖSSZEGZÉS
SUMMARY

Jelen kutatás a kulturális szektor jelenlegi hozzájá-
rulását vizsgálta Veszprém és a térség helyi lakos-
ságának életminőséghez, valamint a fenntartható 
fejlődéshez. A tanulmány bemutatta a jelenlegi 
kulturális kínálat fő kihívásait, valamint az EKF 
sikeréhez szükséges elvárt innovációkat, melyek 
hosszú távon közelebb hozhatják a kultúrát az helyi 
lakosokhoz és a turistákhoz, és szélesítik szerepé-
nek, jelentőségének megértését. Munkánkban a 
többdimenziós értékteremtés öt pillérét vizsgáltuk, 
melynek kapcsán az alábbi fő következtetéseket 
vonhatjuk le.   

A kutatási eredmények igazolják az EKF kap-
csán végzett korábbi kutatásokat, jelezve, hogy 
fejleszteni szükséges a kulturális kínálat jelenlegi 
menedzselését (Aquilino et al. 2019). A menedzs-
ment fejlesztésének egyik alapja, hogy átgondoljuk 
az értékteremtési mechanizmusok működtetésének 
és megújításának módját. Schiuma s Lerro (2017, 
3) nyomán hangsúlyozzuk, hogy elengedhetetlen az 
üzleti modell-alapú innováció: „a művészeteknek és 
a kulturális intézményeknek vállalniuk kell a szük-
séges fejlesztő lépéseket az irányításban csakúgy, 
mint működésük megújításában”.  

Az eredmények ugyan nem általánosíthatók, de 
a kutatásba bevont kulturális szervezetek tapasz-
talatai alapján levonható néhány következtetés a 
kulturális alapú területfejlesztésre vonatkozóan. 
A kutatás egyik limitációja, hogy az interjúk során 
főképp veszprémi kulturális (és turisztikai) szer-
vezetek képviselői mondták el a véleményüket, a 
Balaton térséget összesen két interjúalany képvi-
selte. A továbbiakban szükséges az EKF projekt-
hez társult további települések kulturális kínálatát 
és azok kapcsán az értékteremtés öt pillérét vizs-
gálni. A tanulmányban bemutatott eredmények túl-
nyomóan a kulturális intézmények képviselőinek 
véleményét tükrözik, érdemes lenne tehát a témát 
a többi stakeholder oldaláról is megközelíteni: a 
munkavállalói jólét pillért az érintettek oldaláról is 
vizsgálni, a közösségek részvételét és bevonását a 
kultúrafogyasztó közönség percepcióinak feltárásá-
val értékelni, valamint a hálózatosodást a turisztikai 
szolgáltatók szemszögéből is elemezni.
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Multidimensional Cultural Value Creation in Relation 
to the Veszprém-Balaton2023 European Capital of Culture Project

THE AIM OF THE PAPER
The study aims to discuss the characteristics of cultural value creation in relation to the 
Veszprém-Balaton 2023 European Capital of Culture project. The analysis is based on the five pil-
lars of multidimensional value creation focusing on the cultural organisations operating, along the 
following research questions: 1) How can the cultural sphere contribute to the sustainable devel-
opment of the city and the Balaton region?; 2) What are the weaknesses of the cultural policy and 
management in Veszprém that could be improved?; 3) What are the expected outcomes of the ECoC 
project that could foster community involvement in culture and cultural consumption? The study 
focuses on the role of community involvement and networking in the cultural and tourism sectors 
that could contribute to the long term cultural, social and economic development of the region.

METHODOLOGY
The framework of the research was established based on a literature review on value creation. The 
assessment of the five pillars of value creation involved the analysis of strategic documents and key 
informant interviews. Structured interviews were conducted in September and October 2019, with 
the involvement of the cultural institutions and tourism organisations of Veszprém and the Balaton 
region. During the selection of the interviewees a key aspect was to cover a wide range of areas 
of culture, so the representatives of nine cultural institutions (ranging from culture centre, library, 
theatre, museum to art gallery), and those of the Veszprém and the regional tourism destination 
management organisations were interviewed. 

MOST IMPORTANT RESULTS
Research results demonstrate various levels of involvement and networking, and suggest relevant 
innovations that could be implemented to achieve long term sustainable development.

RECOMMENDATIONS
The results also contain management suggestions for further settlements joining the cultural 
programmes. The operation and renewal of the value creating mechanisms need re-thinking.

Keywords: European Capital of Culture, value creation, cultural organisations, quality of life, 
sustainable development




